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Editorial
O presente número da Revista Brasileira de Estudos Urbanos e Regionais é mais um daqueles compostos exclusivamente por artigos selecionados entre os manuscritos submetidos por fluxo contínuo.
Sendo objeto de energia considerável por parte de nossos revisores, abrimos esta apresentação registrando nossos mais sinceros agradecimentos a estes colaboradores que vêm oferecendo generosa contribuição
ao esforço coletivo de consolidação da Revista da ANPUR no horizonte de elevadas exigências que
contextualizam a atividade de editoria científica contemporânea.
O volume 19 | número 1 da RBEUR inicia-se com o texto “ANPUR: articulação acadêmica na
construção de agendas de pesquisa, de ensino e de política científica, urbana e regional, 2009-2011”,
de Leila Christina Dias, que integra a seção especial Memórias da Presidência. O texto não só resgata
as principais atividades da diretoria da ANPUR entre 2009 e 2011, como também ressalta o papel de
articulação acadêmica cumprido pela Associação na construção e na difusão de agendas de pesquisa, de
ensino e de política. A este, acrescenta outro e não menos importante papel da ANPUR na divulgação
do conhecimento científico produzido no campo dos estudos urbanos e regionais, especialmente a partir
da criação de sua Revista, fruto do esforço de sucessivas diretorias da Associação, como a que esteve à
sua frente no biênio 2009-2011.
Iniciando a seção de Artigos, a partir da valiosa contribuição do corpo de pareceristas, foi possível selecionar nove trabalhos que, embora abordem temas variados, permitem identificar não apenas a recorrência
de alguns tópicos que continuam a concentrar a atenção de pesquisadores sob diferentes perspectivas, como
a questão fundiária urbana, mesmo passadas três décadas após a promulgação da chamada Constituição
Cidadã. Sabendo que esta introduziu, pela primeira vez, capítulos específicos que procuravam equacionar tal
questão, os artigos aqui reunidos mostram sua persistente resistência a mudanças e capacidade de se esquivar
de controles diversos. De maneira semelhante, os artigos que refletem sobre o problema fundiário no campo
e em áreas de fronteira econômica aqui publicados, embora reflitam a partir de fenômenos ocorridos em anos
recentes, reiteram essa adversa resiliência característica da formação econômico-territorial brasileira.
O texto “Legitimidade institucional e (des)ordem fundiária urbana”, de Eliane Alves da Silva e
Herbert Rodrigues, instiga o leitor a refletir – a partir de um outro olhar – sobre os conflitos urbanos
decorrentes de processos de reintegração de posse de terrenos, remoções forçadas e ações de despejos
de populações desassistidas. Outro olhar porque o papel do Estado nessas disputas é descortinado pelos autores à luz dos conceitos de legitimacy (legitimidade), procedural justice (justiça procedimental) e
compliance (cumprimento das regras e normas ou, simplesmente, obediência às leis). Tais escolhas conceituais permitiram aos autores desvendar, por meio da análise de três cenas ocorridas na cidade de São
Paulo – compreendidas como episódios de um mesmo roteiro –, a natureza arbitrária dos processos de
reassentamento. Mais ainda, permitiram rematar que a única forma de o Estado construir legitimidade
nesses processos é por meio de uma justiça procedimental (escuta ativa e tratamento justo, equitativo
e respeitoso em relação aos ocupantes). Esse tipo de justiça não esteve presente nos casos por eles discutidos e, assim sendo, enfraqueceu a crença de que as instituições têm autoridade legal. Dito de outra
forma, a sua ausência contribuiu para amortecer os laços sociais entre os indivíduos e as autoridades.
Na sequência, o debate sobre a política urbana é enfrentado por Angela Moulin S. Penalva Santos, identificada como dimensão que dialoga com a esfera dos direitos sociais consubstanciados na
Constituição de 1988. No artigo intitulado “Post-Constitutional Urban Policy: the experience of the
Municipality of Rio de Janeiro”, a autora reflete sobre o descompasso entre as elevadas expectativas da
DOI: https://doi.org/10.22296/2317-1529.2017v19n1p7
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sociedade civil organizada refletidas no texto constitucional e a incapacidade da política urbana, passadas três décadas, de realizar as transformações esperadas. A questão é contemplada na perspectiva da
experiência do município do Rio de Janeiro, a partir de uma interessante reflexão que situa a política
urbana como parte das políticas sociais, para a qual contou como principal material uma série de depoimentos colhidos em entrevistas realizadas com diversos urbanistas engajados no debate ao longo
desses 30 anos. Argumentando que ao longo do tempo a gestão urbana foi se distanciando da visão de
macroplanejamento e de direito à cidade contida na agenda pós-constitucional em favor do que chama
de “acupuntura urbana”, a qual se exacerba com a escolha do município para sede dos Jogos Olímpicos de 2016, o artigo sugere que a política urbana seja reconhecida como uma dimensão das políticas
sociais e oferece, ao mesmo tempo, um registro histórico de memórias e reflexões de grande relevância,
especialmente para as novas gerações de pesquisadores e planejadores.
Sob uma perspectiva histórica, Clovis Ultramari, Mario Procopiuck e Manoela Massuchetto Jazar
oferecem reflexões – realizadas no âmbito da pesquisa por eles desenvolvida – a respeito do instigante tema
da transferência de ideias sobre cidades em distintos níveis temporais e geográficos. O texto “O prefeito
Graciliano Ramos pelo olhar da Gestão Urbana contemporânea” fundamenta-se na análise dos relatórios
(prestação de contas) da gestão do prefeito Graciliano Ramos, em Palmeira dos Índios, Alagoas, no final dos
anos 1920. Para os autores, tais relatórios são considerados como importantes referências – provavelmente
à conta da superficialidade, intencional ou não, de como tais referências são feitas contemporaneamente
– ao denunciarem uma prática de gestão modelar e, portanto, a ser adotada por gestores municipais da
atualidade. Consoante os autores, esses relatórios distanciam-se de prestações de contas com base contábil,
revelando o esforço do Prefeito de “[...] aliviar encargos do governador – seu aliado – e da Federação,
esforçando-se, diferentemente de outros prefeitos, por realizar obras com recursos municipais.” (p. 82). Não
sem razão, o texto conclui pela importância do seu trabalho, porém limitado ao seu tempo histórico e, assim
sendo, considerado impróprio para se constituir um exemplo de gestão municipal. Afinal, Graciliano era
pouco afeito ao debate político e, nos tempos atuais, a administração pública exige estratégias para garantir
a sustentação das ações de governo. Ademais, seu modo de administrar era marcado pela informalidade,
inadmissível na gestão urbana de hoje.
Outra implacável lógica de acumulação do capital – a de produção do espaço urbano – é explorada
por Giovana Goretti Feijó de Almeida e Vonia Engel em “A cidade-mercadoria e o marketing urbano
na (re)construção da imagem dos espaços públicos: o caso da marca da cidade do Rio de Janeiro”. Tratase de uma análise sobre a “cidade-mercadoria” e o marketing imprescindível para promovê-la enquanto
tal. Como suporte empírico, as pesquisadoras escolheram a estratégia de (re)construção da imagem dos
espaços públicos, promovida por meio da marca da cidade do Rio de Janeiro (criada em 2011) e veiculada nacional e internacionalmente como símbolo da sede dos Jogos Olímpicos Rio 2016. A estratégia da
gestão local relacionada à marca, além de contemplar parcerias com produtos reconhecidos globalmente
(Nestlé, Nikon, etc.), teve desdobramentos junto ao Google Maps para que o termo favela fosse retirado
de inúmeras comunidades do Rio de Janeiro. Foi dessa forma que essa cidade passou a ser vendida no
mercado global, tendo como resultado uma série de investimentos, notadamente os relacionados ao
aumento do fluxo turístico. As autoras chamam a atenção para o fato de que a realidade dessa cidade,
revelada a partir dessa marca, é significativamente diferente daquela que se apresenta na capital carioca,
onde cotidianamente os noticiários veiculam ocorrências de violência e de descaso com as infraestruturas urbanas direcionadas aos seus habitantes de mais baixa renda. Ademais, elas notificam que a crise
financeira que se abateu sobre a administração municipal vem comprometendo a imagem (marketing
urbano) da “cidade maravilhosa”, afetando o processo de (re)construção dos seus espaços públicos.
Com o artigo de Daiane Marani Gotardo e Jefferson Andronio Ramundo Staduto, “Polos e
áreas de influência: uma proposta de regionalização econômica para o estado do Paraná”, a escala de
observação é ampliada da intraurbana para a regional. Sendo o primeiro de quatro artigos do presente
8
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número que abordam essa escala, o trabalho de Gotardo e Staduto inscreve-se no debate recorrente sobre
a pertinência de se atualizar as regionalizações disponíveis, desta feita no nível estadual. Afinal, a dinâmica cada vez mais veloz da economia, desde a revolução da microeletrônica e da Internet e a integração
global que a ela se seguiu, impulsionam esforços nessa direção. Baseando-se em modelo gravitacional
(igualmente intensificado pela microeletrônica e pela Internet), o artigo lança mão do debate sobre critérios e objetivos de regionalização para advogar em favor de “especificidades que melhor representem as
relações econômicas que existam em uma determinada área”. (p. 107).
O artigo seguinte, de autoria de André Cutrim Carvalho, aborda importante e atual debate em
torno dos significados da fronteira econômica numa perspectiva institucionalista. No argumento do
artigo “Frontiers and Economic Institutions in Brazil: an approach focused on the new institutional
economics”, pode-se reconhecer alguns elementos do arcabouço analítico da chamada Escola Francesa
da Regulação, ao associar o desenvolvimento econômico (traduzido para regime de acumulação pelos
teóricos regulacionistas) à existência de um “sistema institucional” (modo de regulação, para a escola
francesa). Entretanto, Carvalho vai em outra direção e produz uma sólida reflexão crítica de enfoque historiográfico sobre os significados de fronteira econômica, contrapondo as bases institucionais das experiências norte-americana e latino-americana para entender os significados de fronteira específicos para o
caso brasileiro, observando particularmente a expansão da ocupação da Amazônia, cujo principal agente
– estimulado por ação governamental a partir dos governos militares – foi o grande capital nacional e
transnacional. Compreendendo que é o conjunto de instituições formais e informais que faz a mediação
das relações econômicas e define os padrões de comportamento dos membros de uma sociedade, o autor
conclui defendendo que a fronteira econômica é, em geral, uma relação social de produção e, na Amazônia, tem sido um produto institucional criado pelo Estado, como parte da totalidade da socioeconomia
brasileira, cujo aparato legal, quando existente, tende a favorecer o grande capital. Embora não explicite
no artigo a dimensão da soberania territorial, o argumento vem em momento oportuno e certamente
contribuirá para o debate em torno das implicações do projeto de lei, em gestação pelo governo Temer,
que permitirá a venda de vastas extensões de terra do território brasileiro a investidores estrangeiros,
especialmente em áreas de fronteira econômica consolidada ou não.
Na sequência, o debate sobre a fronteira econômica é complementado pela discussão mais específica
dos conflitos em torno da produção do espaço na Amazônia. Juliana Mota de Siqueira, Ana Paula
Dal’Asta, Silvana Amaral, Maria Isabel Sobral Escada e Antônio Miguel V. Monteiro – autores do
artigo “The Middle and Lower Xingu: the response to the crystallization of different temporalities in
the production of regional space” – convidam o leitor a conhecer os diferentes elementos responsáveis
pela produção desse espaço, caracterizado também por ser suporte de conflitos em torno da propriedade
da terra, nesse caso rural. Para transmitir esse conhecimento, eles empreendem uma análise que articula
parte do conhecimento produzido sobre a mencionada região com o discurso de alguns de seus agentes
de transformação. Adotam como percurso temporal investigativo a colonização (iniciada no Século
XVII), a abertura da Transamazônica (décadas de 1960 e 1970), a intensificação dos conflitos por terra
(a partir da década de 1960) e a construção da Usina Hidrelétrica de Belo Monte (início do Século XXI).
Essa trajetória permite aos autores revelar os vários ciclos econômicos nessa região; cada um deles com
reflexos socialmente perversos para parcela significativa de populações (indígenas, ribeirinhas e imigrantes sem recursos financeiros), apesar da ação de diversas instituições de defesa desses contingentes populacionais frente às ações de grupos como fazendeiros, grandes empresas (privadas e estatais) e instituições
como o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA).
O artigo seguinte mantém a atenção do leitor na escala regional e na região Norte do país: “Do
Sudeste da Amazônia Legal ao Centro Norte: as transformações econômicas espaciais”. Em que pese
deixarem transparecer no texto a ideia de que o desenvolvimento regional intensifica-se com o estabelecimento de uma base econômica orientada ao mercado, os autores Thiago José Arruda de Oliveira
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e Moacir Piffer apresentam um interessante conjunto de evidências, obtidas por meio de cálculo de
quocientes locacionais a partir de dados da Relação Anual de Indicadores Sociais (RAIS) do Ministério
do Trabalho e Emprego para o período 2000-2010, sobre a expansão da atividade primário-exportadora
na chamada região Centro Norte. Antes, porém, destacam a importância da trajetória histórica de formação dessa região para a construção de seu argumento. Os autores mostram ainda, em contrapartida
ao crescimento do agronegócio, a redução de atividades mais tipicamente urbanas nas cidades ali existentes, reafirmando que as demandas pelo comércio de bens e oferta de serviços nessa parte do país, na
primeira década do século XXI, têm sido crescentemente supridas por centros urbanos localizados bem
longe dali, levantando apreensões com relação a tal modelo de “desenvolvimento”.
Fecha esta sessão do presente número a contribuição de Blanca Rebeca Ramírez Velázquez, que
enfrenta o debate sobre o planejamento em perspectiva multiescalar com o artigo “Escalas de la planeación
y vulnerabilidad territorial en México”. A autora nos transporta para a experiência de planejamento que
vem se verificando a partir do final do século passado em seu país. Na sua leitura, o caráter neoliberal das
políticas desde então implementadas vem desmantelando os instrumentos anteriormente construídos e
promovendo a formação do que chama de Estado de exceção permanente. Na sua linha de argumentação,
Ramírez Velázquez identifica um “modelo de desenvolvimento” correlacionado à terciarização da economia, sendo esta focada na sobre-contribuição do setor de turismo no produto nacional, em paralelo a um
agudo processo de desindustrialização e à rápida redução das terras agricultáveis. Tal modelo estaria promovendo uma combinação de deterioração ambiental com “desenvolvimento” frágil e dependente – que
põe em risco a própria reprodução da base material de produção no país, bem como a reprodução social
dos grupos menos favorecidos –, compreendido no campo da vulnerabilidade, em suas dimensões social,
ambiental e territorial, que vem se acentuando no tempo e no espaço, e que se expressa em diferentes escalas. Segundo a autora, está assim em curso uma contra-política territorial que converte o modelo de desenvolvimento por substituição de importações por outro que restringe a autossuficiência e a liberdade de
ação dos cidadãos e que entrega o planejamento econômico nas escalas local, regional e nacional ao capital
internacional. Ramírez Velázquez conclui o artigo reivindicando que tal processo afeta não só os diferentes
territórios mexicanos, mas também muitos outros mundo afora, especialmente na América Latina, o que
nos leva a estimular estudiosos e profissionais do planejamento territorial a nele investir cuidadosa leitura.
Contraponto marcante a esta problemática experiência mexicana é oferecido aos nossos leitores
e leitoras na forma da resenha que encerra o presente número, escrita por Sarah Feldman sobre o
livro de Virgínia Pontual, Louis-Joseph Lebret na América Latina: um exitoso laboratório de experiências
em planejamento humanista. Voltar ao passado, ao contrário de inspirar sentimentos saudosistas, pode
representar fonte de inspiração necessária ao enfrentamento dos consideráveis desafios colocados pelo
atual processo de desconstrução do papel do Estado enquanto agente produtor de espaço e economia
focados no cidadão e na sustentabilidade socioambiental em curso no Brasil e no mundo.
Ana Cristina Fernandes
Editora Responsável RBEUR – Universidade Federal de Pernambuco,
Programa de Pós-Graduação em Geografia, Recife, PE, Brasil

Norma Lacerda
Editora Assistente RBEUR – Universidade Federal de Pernambuco,
Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Urbano, Recife, PE, Brasil

Tiago Cargnin Gonçalves
Secretário Executivo RBEUR – Universidade Federal de Pernambuco,
Departamento de Ciências Geográficas, Recife, PE, Brasil
Recife, fevereiro de 2017.
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Editorial
This current issue of the Revista Brasileira de Estudos Urbanos e Regionais (RBEUR) return to the
format of a number composed exclusively of papers selected from manuscripts submitted by continuous
flow. Given the significant energy applied by our reviewers towards the object of their work, we would
like to open this presentation by extending our sincere gratitude to all our collaborators, who have offered
their generous contributions in a collective effort to consolidate the ANPUR Journal in a sphere with the
high demands that contextualize the activity of contemporary scientific publishing.
Volume 19 | Issue 1 of RBEUR opens with the text “ANPUR: academic articulation in constructing
agendas for research, teaching and scientific, urban and regional policies, 2009-2011” by Leila Christina Dias, which constitutes part of the special section Memories from the Presidency. The article not only
refers back to the main activities of the ANPUR board between 2009 and 2011, but also emphasizes
the role of the institution in the academic articulation for constructing and disseminating agendas for
research, teaching and public policies. For this, a further, but no less important, role should also be added
in which ANPUR has propagated the scientific knowledge produced in the field of urban and regional
studies, especially since the creation of RBEUR, which has resulted from the efforts of successive boards
of directors, similar to that during the period 2009-2011.
Beginning the Articles section, we have been able to select nine papers that, despite covering a variety of themes, have enabled us to identify the recurrence of certain topics onto which the attention of
researchers continues to focus, albeit from different perspectives, such as the urban question, even three
decades after the promulgation of the so-called Citizen’s Constitution. Being aware that for the very first
time this Constitution introduced specific chapters that attempted to equate the above issue, the articles herein demonstrate its persistent resistance to change and its ability to evade a diversity of controls.
Similarly, articles published herein that reflect on land issues in rural areas and along economic frontiers,
while considering phenomena that have occurred over recent years, they reiterate this adverse resilience
characteristic of Brazilian economic and territorial formation.
The text “Institutional legitimacy and (de)regulation of urban land”, by Eliane Alves da Silva and
Herbert Rodrigues, prompts readers to reflect on the urban conflicts arising from the processes of land
repossession, forced removals and evictions of poorly-served populations. A further perspective regarding
the role of the state in these disputes is revealed by the authors through the concepts of legitimacy, procedural justice and compliance (compliance with rules and norms, or simply obedience to laws). These
conceptual choices have permitted the authors to discover, through the analysis of three scenes that occurred in the city of São Paulo – understood as episodes from the same script –, the arbitrary nature of
the resettlement process. Moreover, they have made it possible to conclude that the only manner for the
state to build legitimacy into these processes is through procedural justice (active listening and the fair,
equitable and respectful treatment of the occupants). This type of justice was not present in the cases they
have brought to discussion and thus, has weakened the belief that institutions have legal authority. In
other words, their absence has contributed to cushion the social ties between individuals and authorities.
The debate on urban policy is then approached by Angela Moulin S. Penalva Santos, as a dimension that dialogues within the sphere of social rights enshrined in the 1988 Constitution. In her article
entitled “Post-Constitutional Urban Policy: the experience of the Municipality of Rio de Janeiro”, the
author reflects on the mismatch between the high expectations of organized civil society reflected in the
constitutional text and the inability of urban policy, after three decades, to carry out the projected transformations. The issue is dealt with from the perspective of experience in the city of Rio de Janeiro, based
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on a thought-provoking reflection that positions urban policy as a part of social policies, for which the
main material was a series of statements collected in interviews with various urban planners engaged in
this debate over the last 30 years. By arguing that over time urban management has distanced itself from
the vision of macroplanning and of the right to the city as set out in the post-constitutional agenda, in
favor of what it terms “urban acupuncture”, exacerbated by the municipality’s choice to host the 2016
Olympic Games, the article suggests that urban policy should be recognized as a dimension of social
policies, and at the same time offers a historical record of relevant memories and reflections, especially
for new generations of researchers and planners.
From a historical perspective, Clovis Ultramari, Mario Procopiuck and Manoela Mussuchetto
Jazar offer reflections – yielded from within the framework of the research they have conducted –
on an inspiring theme related to the transference of ideas regarding cities on different temporal and
geographical levels. The text “Brazilian Mayor and writer Graciliano Ramos through the eyes of the
contemporary urban management” is based on an analysis of reports (accounting balance sheets) from
the administration of Mayor Graciliano Ramos, in Palmeira dos Índios, Alagoas, in the late 1920s. The
authors consider such records as being important references – probably accounting for the superficiality,
whether intentional or not, of how such reports are made contemporaneously – since they disclose a
practice model of management and, therefore, to be adopted by current municipal managers. According
to the authors, these reports are far from an accounting-based balance sheet, and reveal the Mayor’s
efforts to “ease the burden of the governor – his ally – and the Federation, by endeavoring, unlike other
mayors, to carry out works with municipal resources” (p. 82, our translation). Not without reason, the
text concludes with the importance of this work, albeit limited to its historical period and, therefore,
considered improper so as to constitute an example of municipal management. After all, Graciliano was
little interested in political debate and, in the present times, public administration demands strategies
that will guarantee the sustainability of government actions. In addition, his mode of administering was
marked by informality, inadmissible in the urban management of today.
Another implacable logic of the accumulation of capital – the production of urban space – is explored by Giovana Goretti Feijó de Almeida and Vonia Engel in “The merchandise city and urban
marketing in (re)constructing the image of public spaces: the case of the city of Rio de Janeiro”. This
is an analysis of the “city as commodity” and of the indispensable marketing in order to promote it as
such. As empirical support, the strategy chosen by researchers was to (re)construct the image of public
spaces, promoted by means of the brand created in 2011, for the city of Rio de Janeiro, and published
nationally and internationally as a symbol for the venue of the 2016 Rio Olympic Games. The local
management strategy with regard to the brand, in addition to contemplating partnerships with globally
recognized products (Nestlé, Nikon, etc.), also extended into Google Maps so that the term “favela”
would be removed from numerous communities in Rio de Janeiro. This was the manner in which this
city began to be sold on the global market, resulting in a series of investments, most notably those related
to raising the flow of tourists. The authors draw particular attention to the fact that the reality of this city,
as revealed through the brand, is significantly different from that actually presented in the city of Rio
de Janeiro itself, where daily news reports portray violence and neglect regarding urban infrastructures
directed towards its lowest income inhabitants. In addition, they report that the financial crisis, which
has hit the municipal administration has damaged the image (urban marketing) of the “wonderful city”,
thereby affecting the (re)construction process of its public spaces.
With the article by Daiane Marani Gotardo and Jefferson Andronio Ramundo Staduto, “Centers and influential areas: a proposal for the economic regionalization in the State of Paraná, Brazil”, the
scale of observation is extended from that of intra-urban to the regional. As the first of four articles in
the current issue dealing with this scale, the work of Gotardo and Staduto is part of the ongoing debate
regarding the relevance of updating the available regionalizations, this time at a state level. After all,
12
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the fast-moving dynamics of the economy, with the revolution in microelectronics and the internet and
the ensuing global integration, have driven efforts into this direction. Based on a gravitational model
(similarly intensified itself by microelectronics and the internet), the article makes use of the debate on
the criteria and objectives of regionalization to advocate “specificities that best represent the economic
relations that exist in a given area.” (p. 107, our translation).
The following article, by André Cutrim Carvalho, addresses a current, key debate on the significance of the economic frontier from an institutionalist perspective. In the article entitled “Frontiers
and Economic Institutions in Brazil: an approach focused on the new institutional economics”, some
elements from the analytical framework of the so-called French School of Regulation may be recognized,
through associating economic development (translated into a regime of accumulation by regulation theorists) with the existence of an “institutional system” (the mode of regulation for the French school).
However, Carvalho moves into another direction and produces a solid critical reflection with a historiographical focus on the significance of the economic frontier, contrasting the institutional bases of the
North American and the Latin American experiences in order to understand the specific meanings of
frontier in the Brazilian case, noting particularly the expansion of the Amazonian occupation, the main
agent of which – motivated by government action during the military regime – was the large capital, national and transnational. Understanding that it is the set of formal and informal institutions that mediate
economic relations and that defines the behavior patterns of the members of a society, the author concludes by arguing that the economic frontier is generally a social relation of production. In the Amazon,
it has been an institutional product created by the state, as part of the totality of Brazil’s socioeconomy,
where the legal apparatus, when it exists, tends to favor large capital. Although the dimension of territorial sovereignty is not made explicit in the article, the argument comes at an opportune moment, and
will certainly contribute to the debate surrounding the implications of a bill, currently being prepared by
Temer’s government, which will allow the sale of vast tracts of Brazilian land to foreign investors, especially in areas of consolidated economic frontiers or not.
Next, the debate on the economic frontier is complemented by a more specific discussion on the
conflicts surrounding the production of space in the Amazon. Juliana Mota de Siqueira, Ana Paula
Dal’Asta, Silvana Amaral, Maria Isabel Sobral Escada and Antônio Miguel V. Monteiro – authors of
the article “The Middle and Lower Xingu: the response to the crystallization of different temporalities
in the production of regional space” – invite readers to distinguish the different elements responsible for
producing this space, also characterized by being the cause of conflicts surrounding land ownership, rural
in this case. To convey this argument, they undertake an analysis that articulates part of the knowledge
produced on the region with the discourse of some of the agents who have transformed it. For their
investigative temporal route, they adopt the colonization (initiated in the 17th century), the opening of
the Trans-Amazonian road (in the 1960s and 1970s), the intensification of conflicts over land (from the
1960s) and the construction of the Belo Monte Hydroelectric Plant (initiated in the 21st century). This
trajectory allows the authors to reveal various economic cycles within this region; each with socially perverse consequences for a significant portion of the population (indigenous, riparian and immigrants with
no financial resources), despite the action of several institutions to defend these contingent populations
against the actions of groups such as big farmers, large companies (private and state-owned) and institutions such as the National Institute for Colonization and Agrarian Reform (INCRA).
The following article maintains the reader’s attention on the regional scale, in the Northern region of
the country: “From Legal Southeast Amazon to the Central North: spatial transformation of the economy”. Although the idea is evident in the text that regional development intensifies with the establishment
of a market-oriented economic base, the authors Thiago José Arruda de Oliveira and Moacir Piffer
present an interesting set of evidence obtained by calculating the locational quotients based on data from
the Annual Report of Social Indicators (RAIS) from the Ministry of Labor and Employment for the periREV. BRAS. ESTUD. URBANOS REG. (ONLINE), RECIFE, V.19, N.1, p.7-14, JAN.-ABR. 2017
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od 2000-2010, regarding the expansion of the primary-exporting activity in the so-called Central North
region. Beforehand, however, in order to construct their argument, they emphasize the importance of
the historical trajectory that formed this region. The authors also demonstrate, in contrast to the growth
of the agribusiness, the reduction of more typically urban activities in the existing cities, reaffirming that
the demands for trade in goods and services in this part of the country during the first decade of the
21st century have been increasingly supplied by urban centers located far away, thereby raising concerns
about such a “development” model.
This section of this issue closes with a contribution by Blanca Rebeca Ramírez Velázquez, who
confronts the debate on planning from a multiscale perspective with her article “Scales of planning and
territorial vulnerability in Mexico”. The author transports us to the planning experience, which has been
taking place since the end of the last century in her country. From her standpoint, the neoliberal character of the policies implemented since this period has dismantled the previously constructed instruments
and promoted the formation of what it is called a state of permanent exception. In her line of argument,
Ramírez Velázquez identifies a “development model” correlated with the outsourcing of the economy,
focused on an over-contribution from the tourism sector to the national product, alongside an acute
process of deindustrialization and a rapid reduction of arable land. Such a model would thus promote a
combination of environmental deterioration with fragile, dependent “development” – which threatens
the very reproduction of the material basis of production in the country, as well as the social reproduction of the less-favored groups – understood in the field of vulnerability, in its social, environmental
and territorial dimensions, which has been accentuated in time and space, and which is expressed on
different scales. According to the author, there is thus a territorial counter-policy that has converted the
development model by replacing imports with another that restricts self-sufficiency and the freedom of
action of citizens and that delivers local, regional and national economic planning over to international
capital. Ramírez Velázquez concludes the article by claiming that this process affects not only different
Mexican territories, but also many others around the world, especially in Latin America, which leads us
to encourage scholars and professionals in territorial planning to carefully invest in reading the article.
A striking counterpoint to this problematic Mexican experience is offered to our readers in the
form of a review by Sarah Feldman on the book by Virgínia Pontual, Louis-Joseph Lebret na América
Latina: um exitoso laboratório de experiências em planejamento humanista. Returning to the past, instead
of motivating feelings of nostalgia, may be a necessary source of inspiration so as to face the considerable challenges posed by the current process of deconstructing the role of the state as a space-producing
agent, the citizen-centered economies and socio-environmental sustainability, which is currently under
way both in Brazil and across the world.
Ana Cristina Fernandes
Editor-in-chief RBEUR – Universidade Federal de Pernambuco,
Programa de Pós-Graduação em Geografia, Recife, PE, Brazil
Norma Lacerda
Assistent Editor RBEUR – Universidade Federal de Pernambuco,
Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Urbano, Recife, PÈ, Brazil
Tiago Cargnin Gonçalves
Executive Secretary RBEUR – Universidade Federal de Pernambuco,
Departamento de Ciências Geográficas, Recife, PE, Brazil
Recife, February, 2017.
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Memórias
da Presidência
Memories from the
Presidency

Anpur:

articulação acadêmica na construção de agendas de pesquisa,
de ensino e de política científica, urbana e regional, 2009-2011

Anpur:

academic articulation in constructing agendas for research,
teaching and scientific , urban and regional policies ,

2009-2011

Leila Christina Dias

Universidade Federal de Santa Catarina, Departamento de Geociências, Florianópolis, Santa Catarina, Brasil

Brasília, 1995, foi quando participei pela primeira vez de um Encontro Nacional da ANPUR
(ENANPUR). Após alguns anos no exterior seguidos de um deslocamento familiar do Rio de Janeiro
para Florianópolis, reunia, enfim, as condições pessoais e profissionais para submeter um trabalho ao
VI Encontro Nacional – “Modernidade, Exclusão e a Espacialidade do Futuro”. Desde então, rico foi
o aprendizado oriundo das experiências compartilhadas nas diretorias que integrei sob a presidência de
Maria Cristina Leme (2001-2003) e de Edna Castro (2007-2009), nas comissões científicas, júris de
premiação, mesas e sessões livres nos quais participei – sem esquecer das assembleias que encerravam os
Encontros Nacionais, espaços por excelência da cultura e da política da vida associativa. Se escrevo num
tom pessoal, é pelo reconhecimento de que nossas memórias resultam do que alguma vez percebemos
ou sentimos.
Foram as práticas anpurianas do trabalho coletivo e multidisciplinar, do debate acadêmico
na construção de agendas de pesquisa e de políticas urbanas que me levaram a aceitar o duplo
desafio de integrar a comissão organizadora do XIII Enanpur, na Universidade Federal de Santa
Catarina (UFSC), e, em seguida, a diretoria que se instalou em maio de 2009. O sentido primeiro
do termo “solidário” – em que há responsabilidade recíproca – assumia seu pleno significado nos
trabalhos da comissão formada pelos professores Elson Manoel Pereira, meu colega no Programa de
Pós-Graduação em Geografia, Maria Inês Sugai, do Programa de Pós-Graduação em Urbanismo,
História e Arquitetura da Cidade, Ilse Scherrer-Warren e Tamara Benakouche, do Programa de
Pós-Graduação em Sociologia Política.
O tema central do XIII Encontro – “Planejamento e Gestão do Território – escalas, conflitos e
incertezas” – enunciava um conjunto de desafios analíticos sobre as diferentes formas de construir
teórica e empiricamente os objetos de pesquisa em nosso campo de conhecimento. A questão da
escala – central para o discurso político leigo e acadêmico – fora definitivamente incorporada à
agenda do debate urbano e regional, e as mesas redondas do encontro realizado em Florianópolis, em
2009, buscaram problematizar os atores multiescalares, os conflitos entre as escalas locais, regionais
e transnacionais, que exigiam um olhar que contemplasse as questões multi ou interculturais.
Diversas abordagens, ora mais disciplinares, ora inter ou transdisciplinares, buscaram compreender
os territórios com base nas relações de poder e dos respectivos conflitos sociais entre formas de
apropriação e dominação tradicional ou histórica do espaço e formas contra-hegemônicas para
alterar o status quo. Nessa direção também se incluíram as reflexões sobre novos protagonistas na
gestão dos territórios, em relação: aos riscos ambientais, às mudanças climáticas, ao reconhecimento
e à demarcação de territórios tradicionais e tantos outros. Por último, mas não menos importantes,
foram discutidos os processos e efeitos da violência urbana e rural, as antinomias entre a busca
DOI: https://doi.org/10.22296/2317-1529.2017v19n1p17
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continuada pela paz e as tentativas de controle através da violência “legítima” do Estado, às vezes
geradoras de novas violências no cotidiano dos cidadãos.
Ao iniciarmos a gestão 2009-2011, nossos planos e projetos ancoraram numa cultura institucional
consolidada e geneticamente comprometida com o campo dos estudos urbanos e regionais. Elson Manoel
Pereira (UFSC) como Secretário Executivo e Maria Inês Sugai (UFSC) como Secretária Adjunta, Ana
Clara Torres Ribeiro (UFRJ), Lucia Cony Faria Cidade (UnB), Maria Lucia Refinetti Rodrigues Martins
(USP), e Silvio José de Lima Figueiredo (UFPA) integraram a diretoria por mim presidida, eleita durante
a Assembléia Geral realizada no mês de maio de 2009, durante o XIII ENANPUR no Campus da UFSC
em Florianópolis. Fortemente marcado pela colaboração solidária e amiga, nosso trabalho contou com
o auxílio precioso dos membros do Conselho Fiscal, formado por Eloísa Petti Pinheiro (UFBA), Ester
Limonad (UFF), e Rodrigo Ferreira Simões (UFMG) e dos editores da Revista Brasileira de Estudos
Urbanos e Regionais (RBEUR) que se alternaram entre 2009 e 2011 – Geraldo Magela Costa (UFMG)
e Sarah Feldman (USP-São Carlos). Além de apoio administrativo, o envolvimento incondicional de
Tiago Cargnin Gonçalves, à época estudante de graduação do curso de Geografia e bolsista de Iniciação
Científica do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), assegurou
um conjunto de ações comunicativas que viabilizaram maior fluidez na circulação de informações de
diferentes naturezas.
Com o distanciamento de alguns anos, a consulta às atas, aos informativos, aos documentos e
a muitas das incontáveis correspondências que circularam em nossas caixas de mensagens mostrou a
potencialidade do papel de articulação acadêmica da ANPUR na construção e na difusão de agendas de
pesquisa, de ensino e de política. Essa ideia constitui a trilha que guiará as próximas páginas.

Intercâmbios nacionais e internacionais na
construção da vida associativa
Logo que assumimos a direção, a ANPUR foi convidada a participar da organização de
atividades acadêmicas previstas para o 5º Fórum Urbano Mundial (FUM) “O Direito à cidade:
unindo o espaço dividido”, que aconteceria na cidade do Rio de Janeiro, em março de 2010. Foram
meses de preparação, envolvendo pesquisadores de diferentes centros universitários, no Brasil e no
exterior, objetivando contribuir de modo crítico nesse debate. A ANPUR promoveu o networking
event “Balanço crítico das influências internacionais sobre as políticas urbanas”, convidando
pesquisadores do México, da Argentina, da África do Sul, da Índia e do Brasil, que buscaram
responder as questões: como agências e fóruns internacionais têm influenciado a definição de políticas
urbanas em diferentes regiões e países? Quais têm sido os efeitos dessa influência no que concerne,
especificamente, à redução das desigualdades socioespaciais? Ao conceber essa sessão, partimos do
princípio de que a circulação internacional de concepções do espaço urbano, incluindo propostas
de intervenção, não é fato novo. Contudo, a progressiva urbanização dos territórios nacionais, a
crescente mobilidade espacial, o agravamento das desigualdades socioespaciais, as facilidades de
transporte e de comunicação e, ainda, a multiplicação de fóruns e agências internacionais que
têm a cidade como objeto de reflexão e de ação reafirmam a relevância de procurar conhecer o
modo assumido por essa circulação, os impactos sociais das formas de intervenção mais difundidas,
assim como os seus reflexos na urbanização e, em especial, nas políticas urbanas. Os debates que
se seguiram só vieram confirmar a pertinência do quadro interpretativo proposto pela mesa, que
chamou a atenção para a diversidade de realidades regionais, e de como as práticas e alternativas
precisam ser concebidas com base em nossa posição neste mundo de relações políticas.
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A ANPUR participou também da única sessão a abordar o tema “transporte” no 5º Fórum Urbano
Mundial. Como representante da associação, Fabio Duarte de Araújo Silva (PUC-PR) assumiu o relato
da mesa redonda “Pesquisadores Urbanos: unindo a divisão do transporte urbano”, na qual colegas de
diferentes países levantaram questões sobre a falta de políticas públicas orientadas ao desenvolvimento
do transporte urbano e os abismos socioeconômicos resultantes da imobilidade da população pobre nas
cidades. O relator chamou a atenção para o fato de que o transporte não é a causa primária do abismo
socioeconômico; sua ineficiência, má qualidade e por vezes completa inexistência resultam de políticas
públicas urbanas de péssima qualidade, voluntária ou involuntariamente orientadas em benefício do
carro. Reconheceu que, apesar dessa inversão conceitual, é inegável que a falta de transporte impede as
pessoas de terem acesso a equipamentos e serviços urbanos básicos, como educação, saúde e emprego.
A mesa redonda “Universidades: fechando a lacuna entre a pesquisa e a ação no nível da cidade –
o papel das Universidades” foi organizada pelo Programa das Nações Unidas para os Assentamentos
Humanos (UN-Habitat) em colaboração com a Universidade neozelandesa de Auckland (que coordenou
os trabalhos), a Universidade Federal Fluminense (UFF) e a ANPUR; objetivava discutir oportunidades
e desafios para as universidades contribuírem para o desenvolvimento sustentável, por meio do ensino,
pesquisa, trabalhos de campo, gestão do conhecimento e identificação de lacunas na pesquisa, políticas e
implementação. Como presidente da associação, expressei a preocupação com o transplante automático
de experiências e práticas desenvolvidas nas diferentes regiões e países. Inscritas em contextos geográficos
particulares, essas práticas deveriam ser compreendidas na sua complexidade e orientação cultural. Cabe
à Universidade preservar a capacidade reflexiva, o que não significa dizer que pesquisa e ação não estejam
em contínua interação; há um permanente ir e vir, num movimento de retroalimentação. Diversos
programas filiados e associados à ANPUR compareceram e se manifestaram.
Ao mesmo tempo em que transcorria o 5º FUM, movimentos populares, organizações da sociedade
civil, instituições públicas, acadêmicas, profissionais e indivíduos, muitos dos quais professores e
pesquisadores em programas filiados e associados à ANPUR, reuniam-se no centro da cidade do Rio de
Janeiro, no 1º Fórum Social Urbano (FSU). A “Carta do Rio de Janeiro: nos bairros e no mundo, em luta
pelo direito à cidade, pela democracia e justiça urbanas”, votada ao final do 1º FSU, expressou um conjunto
de análises sobre as lógicas que subordinam as políticas urbanas às determinações macroeconômicas,
sobre a desigualdade e a pobreza crescentes, sobre os limites dos relatórios e documentos internacionais,
desprovidos de interpretações das causas da pobreza e carentes de “propostas efetivas de combate à
concentração da riqueza e do poder”.
Um dos intercâmbios que mais repercutiram positivamente na vida dos Programas teve inicio na
gestão anterior, sediada em Belém. A convite de Liana Carleial, diretora de Estudos Urbanos e Regionais
do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA), a presidente Edna Castro (UFPA) estabeleceu os
primeiros contatos visando à celebração de um acordo de cooperação técnica entre o IPEA e a ANPUR.
Assinado em setembro de 2009, o acordo oferecia até vinte bolsas de mestrado pelo período de 5 anos,
dentro das áreas prioritárias estabelecidas pelo IPEA: inserção internacional soberana; macroeconomia
para o pleno emprego; fortalecimento do estado, das instituições e da democracia; estruturas tecnológica
e produtiva avançadas e regionalmente articuladas; infraestrutura econômica, social e urbana; proteção
social, direitos e geração de oportunidades; e sustentabilidade ambiental. Dois editais foram abertos: no
primeiro, em 2009, concorreram mestrandos ingressantes naquele ano, ainda não beneficiados com bolsas
de estudo de qualquer instituição. Cada centro ou programa de pós-graduação teve o direito de indicar
até dois candidatos para concorrer à bolsa, dentre os alunos de mestrado regularmente matriculados, que
desenvolvessem pesquisa para dissertação sobre uma das áreas temáticas prioritárias do IPEA. Dez alunos
de pós-graduação foram inscritos regularmente por seis programas filiados e associados, e a comissão
de bolsas formada pelos professores Elson Manoel Pereira (UFSC), Ana Cristina Fernandes (UFPE) e
Laura Machado de Mello Bueno (PUC-Campinas) indicou sete bolsistas de seis Programas. O segundo
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edital, publicado em 2010, manteve as mesmas regras, e a comissão formada por Elson Manoel Pereira
(UFSC), Olga Lúcia Castreghini de Freitas Firkowski (UFPR) e Rodrigo Ferreira Simões (UFMG)
selecionou nove bolsistas de sete Programas, de um total de quartorze inscritos.
Um convite que mobilizou nossa diretoria foi o da vice-presidência do CNPq, à epoca ocupada
por Wrana Panizzi, que solicitou à ANPUR a proposição de linhas de pesquisa sobre o tema “Cidade
Sustentável”, visando à edição do Prêmio Jovem Cientista 2011. Foram semanas de intensa troca
de ideias para construir um temário que contemplasse essa problemática tão estudada em muitos
de nossos programas filiados e associados. O Censo Demográfico de 2010 mostrou que nas cidades
brasileiras vivem mais de 84% da população do país. Pequenas, médias ou grandes, localizadas nas
regiões metropolitanas ou nas regiões transfronteiriças, as cidades apresentam problemas e conflitos
que chamam a atenção para o desafio da sustentabilidade urbana: moradia em terrenos vulneráveis,
margens de cursos d’água sujeitos a enchentes, áreas contaminadas por lixo e resíduos tóxicos e altos
índices de impermeabilização do solo são alguns dos riscos ambientais presentes nas cidades do século
XXI. Da escala global – mudanças climáticas – à escala local – desigual exposição dos grupos sociais
urbanos aos riscos – um conjunto de desafios eram e continuam sendo postos aos governos na gestão
ambiental das cidades brasileiras. Pela relevância acadêmica, política e institucional dessa colaboração,
muito nos orgulhou saber que o CNPq aceitou nossa proposta de linhas de pesquisa praticamente na
íntegra: Vulnerabilidade, risco e mudanças climáticas nas cidades; urbanização, ambiente e gestão das
águas urbanas; produção do espaço urbano e apropriação da natureza relacionada com a questão do
solo, da água, dos ventos e dos recursos energéticos; políticas urbana, ambiental e de saúde relacionadas
com a questão do lixo, resíduos, tratamento de água e reciclagem de materiais; planejamento urbano,
gestão e conflitos ambientais; políticas de transporte e de mobilidade nas cidades; agricultura urbana
e cidade sustentável; implicações socioambientais da legislação urbana; paisagem urbana e arquitetura
sustentável; e cidades em fronteiras transnacionais e gestão ambiental.

Agendas de pesquisa, de ensino
e de política científica e urbana
Laços históricos com associações científicas, no Brasil e no exterior, continuaram a ser buscados
e fortalecidos, integrando nessas ações pesquisadores e professores dos diferentes programas filiados e
associados à ANPUR.
A Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC) foi uma das nossas principais
interlocutoras no debate de agendas de pesquisa e de política acadêmica e científica. Em consonância
com o tema da 62ª Reunião Anual da SBPC – “Ciências do mar: heranças para o futuro”, em Natal, a
ANPUR promoveu uma palestra e uma mesa redonda, buscando contribuir na reflexão sobre o passado,
a herança, e o futuro que o litoral pode oferecer ao conhecimento científico e tecnológico brasileiro.
Maria Cristina Leme (USP) proferiu a conferência “Cidades brasileiras: interação com o mar”, seguida
da mesa redonda “A urbanização do litoral: formas de apropriação do território”, coordenada por Elson
Manoel Pereira (UFSC), secretário executivo da entidade, e contou com a participação de Norma
Lacerda (UFPE), Paulo Pereira de Gusmão (UFRJ) e de Rodrigo Valente Serra (ANP). A mesa analisou
os processos e as dinâmicas presentes no litoral brasileiro e debateu as questões relacionadas com os
royalties da exploração do petróleo na camada do pré-sal, particularmente a repercussão sobre as cidades
litorâneas. Um ano mais tarde, a ANPUR esteve presente na 63ª Reunião Anual da SBPC – “Cerrado:
água, alimento e energia”, em Goiânia. “Novas fronteiras do capital no cerrado brasileiro: cadeia carne/
grão” foi o tema da conferência proferida pela professora Júlia Adão Bernardes (UFRJ). ”Os desafios
ambientais na ocupação do cerrado: fronteira e mudanças climáticas” constituiu a problemática debatida
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pelos professores Claudio Antonio Gonçalves Egler (UFRJ), Elimar Pinheiro do Nascimento (UnB) e
Wagner Costa Ribeiro (USP) na mesa redonda organizada pela Associação.
Em algumas ocasiões a ANPUR foi chamada a se posicionar e atuar coletivamente na esfera
da articulação política da SBPC e suas associadas, como no documento “Agenda de Ciência,
Tecnologia e Inovação para o Brasil”, enviado pela SBPC aos candidatos Dilma Rousseff, José
Serra e Marina Silva em setembro de 2010. Em maio do ano seguinte, em conjunto com as demais
associações científicas, encaminhamos à Presidência da República documento manifestando
preocupação com o adequado cumprimento dos dispositivos legais relativos aos direitos humanos
e ambientais, especialmente dos Povos Indígenas e Comunidades Tradicionais a serem afetados
pelo projeto de construção da Usina Hidreleétrica (UHE) Belo Monte. O documento solicitava
a suspensão do processo de licenciamento da UHE Belo Monte, até que fossem cumpridas as
condicionantes recomendadas pelo órgão regulador, julgado o mérito das ações civis públicas
ajuizadas, e regulamentados os procedimentos de consulta aos povos indígenas e demais populações
afetadas. Convidada a colaborar no Seminário temático preparatório sobre o tema da Ciência
Básica da 4º Conferência Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação para o Desenvolvimento
Sustentável realizado em 2010, a ANPUR apresentou o documento “Direito à Cidade, Inovação
e Políticas Urbanas”, com breve diagnóstico sobre a situação brasileira e internacional na área, os
principais desafios para o Brasil, e recomendações para a política de Ciência, Tecnologia e Inovação
(CT&I) para os próximos anos. Nesse documento reconhecemos que o desenho e a implementação
das políticas urbanas implicam diversos desafios, dentre os quais assume destacada importância a
capacidade de inovação. Inovações tecnológicas como aquelas que podem emergir no âmbito da
problemática da mobilidade urbana – que deveria tratar de mover pessoas, e não veículos; mas
também inovações pensadas no âmbito da redução das desigualdades sociais. Enquanto temas e
setores ligados à pobreza vêm sendo tratados isoladamente – saúde, educação, geração de renda e
direitos humanos – menos atenção tem sido dedicada a uma visão relacional, às cidades e às questões
relativas ao planejamento urbano. Finalizamos o documento recomendando que a política de CT&I
para os próximos anos abrisse espaço para pensar e agir não somente a inovação tecnológica, mas
igualmente a inovação na esfera das políticas urbanas.
“Quem somos?” é questão recorrente nos Seminários Nacionais de Avaliação do Ensino e da Pesquisa
em Estudos Urbanos e Regionais promovidos pela ANPUR desde 2002. A cada momento, as respostas a
essa questão se multiplicam e essa pluralidade é sinal de uma comunidade científica crítica, apta a atualizar
seu debate em consonância com mudanças de natureza interna e externa; simultaneamente caminham os
campos disciplinares e os programas que compõem o universo da ANPUR, mudando a própria realidade
urbana e regional brasileira. A quinta edição do Seminário de Avaliação do Ensino e da Pesquisa realizado em
Florianópolis foi fruto de um projeto coletivo, que envolveu membros da diretoria, profissionais da área do
planejamento, professores e estudantes dos Programas de pós-graduação filiados e associados à Associação.
A conferência de abertura proferida por Wrana Panizzi (UFRGS) – “Desafios da política de pesquisa no
Brasil: o campo dos estudos urbanos e regionais” – já anunciava em seu título que estávamos diante de
“situações ou grandes problemas a serem superados ou vencidos”. As transformações que se operaram na
vida universitária nos anos recentes, caracterizadas pela crescente dinâmica das redes de pesquisa, pela
elaboração quase contínua de projetos e relatórios, pelo processo de autorregulação dos professores em
termos de produtividade e eficiência, pela produção científica submetida a novas metodologias para a
mensuração do desempenho e pelo aumento significativo do trabalho burocrático, submetem professores a
grandes dilemas quando essas exigências entram em contradição com os esforços voltados à atualização das
bagagens acadêmicas, ao preparo de aulas, às orientações e ao ato de pesquisar. Acresce uma particularidade
em nosso campo: a natureza política do planejamento, que atualiza as intervenções do Estado, as formas de
organização social e as reivindicações coletivas.
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Assim, as condições do trabalho universitário no campo dos estudos urbanos e regionais, as
configurações atuais da pesquisa e do ensino de pós-graduação em nosso campo, o papel das universidades
ante a fragilização de paradigmas e a atualização do pensamento sobre a cidade, a região e o território
foram temas problematizados em quatro mesas redondas. Os grupos de trabalho, também em número
de quatro, abordaram o processo de avaliação da pós-graduação e a política governamental de ensino,
a orientação de teses e dissertações no contexto dos grupos de pesquisa em estudos urbanos e regionais,
os campos da formação e do trabalho, e ainda o papel político da ANPUR e perspectivas de ações
interassociativas nacionais e internacionais. A relatoria de cada grupo integrou estudantes dos Programas
de Pós-graduação que atuaram na qualidade de relatores ao lado dos professores. Um conjunto de
subsídios à ação da ANPUR emergiu nos trabalhos dos grupos, e todo esse rico material está publicado
no CD-ROM do V Seminário.
Desafio talvez seja também o melhor termo para expressar nossa experiência nos Conselhos
das Cidades (ConCidades) e do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social (FNHIS). A
promulgação do Estatuto da Cidade em 2001; a criação do Ministério das Cidades e do ConCidades
dois anos mais tarde assim como de vários programas e ações, que beneficiaram com processos de
regularização fundiária 1,7 milhão de famílias em 2,5 mil assentamentos; a campanha do Plano Diretor
Participativo de apoio à elaboração de planos diretores em 94,3% dos 1.682 municípios com mais de
20 mil habitants em 2004; a promulgação do Decreto n. 5.296, em 2004, que regulamenta as Leis
n. 10.048/2000 e n. 10.098/2000, definindo o marco regulatório para promover a acessibilidade das
pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida; a instituição do Sistema Nacional de
Habitação de Interesse Social (SNHIS) e do FNHIS em 2005 haviam representado um conjunto de
ações positivas na formulação de políticas públicas que ampliavam os mecanismos de planejamento e
gestão urbana e os instrumentos de controle social, permitindo acesso à terra urbanizada em todos os
municípios brasileiros. O lançamento do Programa de Acelereção do Crescimento (PAC) – Saneamento,
Mobilidade, Habitação – e a promulgação da Lei de Regulação do Setor de Saneamento em 2007, assim
como a instituição do Programa Minha Casa Minha Vida e a regularização fundiária de assentamentos
informais urbanos em 2009 ocorrem, contudo, numa conjuntura política distinta daquela das políticas
urbanas inauguradas em 2001. Mudanças no quadro nacional levaram à substituição do ministro e
da ministra-adjunta em 2005, que desde então passam a ser indicados pelo Partido Progressista (PP).
Como bem havia apontado Ana Fernandes (UFBA) no artigo Memória de Presidente sobre a gestão
2005-20071, a ação do Ministério se tornou progressivamente “bifronte”. Isso significou que de um lado
se manteve a organização social estruturada nos primeiros anos do Ministério, marcada pelos princípios
da participação com controle social com as conferências das cidades, os conselhos e os órgãos colegiados,
e de outro lado, “a progressiva implementação de políticas ancoradas em grandes investimentos
concebidos setorialmente, âncoras do pretendido crescimento econômico com distribuição de renda”
(FERNANDES, 2012, p. 190).
Entre 2009 e 2011, a ANPUR continuou a participar ativamente das estruturas colegiadas do
Ministério: Adauto Lucio Cardoso (UFRJ), e a seguir Elson Manoel Pereira (UFSC) representaram
a associação no Conselho Gestor do FNHIS; a ex-presidente Edna Maria Ramos de Castro (UFPA)
permaneceu como representante no ConCidades até maio de 2010, quando assumi a representação
e participei das reuniões ordinárias, da 4ª Conferência das Cidades e da Oficina de consolidação e
divulgação dos resultados da pesquisa “Rede Nacional de Avaliação e Capacitação para Implementação
dos Planos Diretores Participativos” dois meses mais tarde. Em novembro de 2010, Orlando Alves dos
Santos Junior (UFRJ) passou a representar a associação no Conselho.
1 FERNANDES, A. Dois anos de vida associativa da ANPUR (2005-2007): virada de conjuntura, política de pesquisa, acesso livre
à informação. Revista Brasileira de Estudos Urbanos e Regionais, v. 14, n. 2, p. 189-193, nov. 2012. http://dx.doi.org/10.22296/2317-1529.
2012v14n2p189
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Entre 19 e 23 de junho de 2010, cinco delegados representaram a ANPUR na 4ª Conferência das
Cidades em Brasília: Ana Clara Torres Ribeiro (UFRJ), Benny Schvarsberg (UnB), Brasilmar Ferreira
Nunes (UnB), Lucia Cony Faria Cidade (UnB) e eu mesma. A Conferência pretendia avançar na
construção da Política Nacional de Desenvolvimento Urbano com o lema “Cidade para todos e todas”
com gestão democrática, participativa e controle social, e o tema “Avanços, dificuldades e desafios na
implementação da política de desenvolvimento urbano”. Simultaneamente, essa Conferência procurou
realizar balanço das deliberações da 1ª, 2ª e 3ª Conferências Nacionais, e indicar prioridades de
atuação ao Ministério das Cidades. Quatro eixos temáticos estruturaram os debates: 1) criação e
implantação de conselhos de cidades, planos, fundos e seus conselhos gestores nos níveis federal,
estadual, municipal e no Distrito Federal; 2) aplicação do Estatuto da Cidade e dos planos diretores
e a efetivação da função social da propriedade do solo urbano; 3) a integração da política urbana no
território; política fundiária, mobilidade e acessibilidade urbana, habitação e saneamento; 4) relação
entre os programas governamentais – como o PAC e Minha Casa, Minha Vida – e a Política de
Desenvolvimento Urbano. Diferentemente das Conferências anteriores, esta aconteceu num momento
histórico marcado por uma reorientação do Ministério das Cidades, quando programas importantes
das políticas urbanas, como o Minha Casa, Minha Vida passam a ser, progressivamente, centralizados
no Gabinete da Casa Civil da Presidência da República.
Merece registro a presença ativa de Orlando Alves dos Santos Junior como representante da
associação na 27ª e na 28ª reunião do Conselho das Cidades. Na primeira, realizava-se um balanço
do funcionamento do Conselho ao longo de 2010. No âmbito da reunião do Comitê de Planejamento
e Gestão do Solo Urbano, do qual a ANPUR faz parte, foram destacados dois temas prioritários: 1) as
atividades de Prevenção e Mediação de Conflitos Fundiários Urbanos; e 2) os resultados da pesquisa
da Rede Nacional de Avaliação e Capacitação para Implementação de Planos Diretores Participativos.
Uma síntese dessa pesquisa foi apresentada pelo representante da ANPUR, contemplando os aspectos
positivos, os limites e os desafios identificados na avaliação dos Planos Diretores, a partir das
quais foram apontadas algumas estratégias para fortalecer o planejamento urbano nos municípios
brasileiros. Na 28º reunião, realizada em março de 2011, o representante da ANPUR apresentou a
proposta, aprovada pelo Comitê, de, no pleno do Conselho das Cidades, ler o documento elaborado e
encaminhado pelo Fórum Nacional de Reforma Urbana à presidenta Dilma Roussef, com uma agenda
propositiva visando à implementação da política de desenvolvimento urbano. Nesse documento, as
ações imediatas focavam a necessidade do fortalecimento institucional do Ministério das Cidades e do
Conselho das Cidades, e na implementação imediata de um grupo para acompanhar no ConCidades
os programas estratégicos do Governo Federal referentes à Copa do Mundo em 2014 e à Olimpíada
do Rio em 2016. As ações estratégicas estavam organizadas em torno de oito tópicos: participação
popular e controle social; moradia digna para todos e todas; nenhuma ação de despejo contra a
população; regularização fundiária das favelas e ocupações; garantia da moradia para população de
baixa renda nas áreas centrais e infraestruturadas das cidades; os grandes projetos urbanos e seus
investimentos em infraestrutura urbana, com foco nas intervenções da Copa 2014 e da Olimpíada
de 2016; garantia do acesso aos serviços de energia elétrica para todos e todas até 2014, adotando
de imediato tarifas justas para a população de baixa renda; implementação da política nacional de
saneamento ambiental; e promoção da mobilidade sustentável.
Na escala internacional, a ANPUR continuou a desenvolver uma salutar cooperação acadêmica no
interior da rede Global Planning Education Association Network (GPEAN), formada por nove associações
científicas: três nacionais – além da ANPUR, a Association of Collegiate Schools of Planning (ACSPEUA) e a Association of Canadian University; cinco continentais – Association of African Planning Schools
(AAPS), Association of European Schools of Planning (AESOP), Association of Latin-American Schools
of Urbanism and Planning (ALEUP); Asian Planning Schools Association (APSA); Australian and New
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Zealand Association of Planning Schools (ANZAPS); e uma associação de países de língua francesa –
Association for the Development of Planning Education and Research (APERAU).
A meu ver, foram três as principais iniciativas que asseguraram nossa atuação no GPEAN. Em
primeiro lugar, a participação em alguns encontros das associações congêneres, como foi o caso da
presença de Roberto Luís Monte-Mór (UFMG) como representante da ANPUR no Comitê diretivo
da rede GPEAN, no congresso da APSA, em Ahmedabad, India, em novembro de 2010. Esse evento
teve como tema “O Futuro das Cidades Asiáticas” e reuniu mais de 160 trabalhos, organizados em
seis subtemas, além de conferências, mesas redondas e sessões de debates. Com a nossa participação,
uma sessão foi organizada pelo GPEAN, com o objetivo de fazer um balanço das discussões sobre
o estado da arte em planejamento nas várias associações. Em seguida, a ANPUR esteve presente
no comitê científico do 3º Congresso Mundial das Escolas de Planejamento – “Planning’s Future –
Futures planning: Planning in an era of global (un)certainty and transformation”, que aconteceu em
julho de 2011, na Austrália, por iniciativa do GPEAN. Ao lado de colegas das outras associações,
pesquisadores brasileiros sugeriram ementas e selecionaram trabalhos, participando ativamente em
metade das vinte sessões temáticas. Na ocasião a ANPUR foi representada no comitê de coordenação
pelos professores Heloisa Soares de Moura Costa e Geraldo Magela Costa, da UFMG, e no comitê
diretivo, pelo professor Carlos Vainer (UFRJ).
A ANPUR foi chamada a colaborar em outros eventos promovidos por instituições acadêmicas
e de planejamento. Ao lado das presidentes da Associação Nacional dos Centros de Pós-Graduação
em Economia (ANPEC) e da Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Ciências Sociais
(ANPOCS), participamos do painel “Temas Prioritários para Análises de Políticas Públicas e para o
Planejamento do Desenvolvimento Brasileiro”, promovido em Brasília pelo IPEA, como parte integrante do
Curso de Ambientação aos recém-concursados Técnicos de Planejamento e Pesquisa. Integramos o comitê
científico da International Sociological Association Research Comitte 21 sobre “Inequality, Inclusion and the Sense
of Belonging”, realizada na cidade de São Paulo. Com apoio institucional da Associação, aconteceu a décima
primeira edição do Seminário de História da Cidade e do Urbanismo – “a construção da cidade e do
urbanismo: ideias têm lugar?”. Foram promovidos em Recife e Salvador dois seminários comemorativos do
ano da França no Brasil – o Colóquio Internacional Interdisciplinar Pontes e idéias: “Louis-Léger Vauthier,
engenheiro francês no Brasil”, e o seminário Os desafios do urbanismo na França e no Brasil, quando
pesquisadores brasileiros e franceses discutiram a cooperação Brasil-França no campo da formação e da
pesquisa em Urbanismo; o XI Colóquio Internacional sobre Poder Local: “desenvolvimento e gestão
social de territórios”, em Salvador, e o III Encontro Latino-americano de Ciências Sociais e Barragens,
em Belém.

Políticas de comunicação e de difusão da
informação e do conhecimento
Uma das primeiras decisões da diretoria instalada em maio de 2009 foi atualizar os procedimentos
comunicacionais vigentes com o objetivo de ampliar o diálogo, a troca de informações e a participação
dos programas filiados e associados na vida associativa. Em conexão com a página da Associação (www.
anpur.org.br), projetada por Robson Tavares, adotamos o modelo de comunicação que fora implantado
havia alguns anos pelo CNPq, e informes mensais passaram a divulgar informações de interesse geral
sobre a vida da Associação. Foram disponibilizados espaços para divulgar livros e revistas publicados
por professores, pesquisadores e instituições ligados à associação; divulgar editais de concursos para
concessão de bolsas e contratação de professores e processos seletivos para programas de pós-graduação
no campo dos estudos urbanos, regionais e áreas afins, de concursos, seminários e congressos e de
24

REV. BRAS. ESTUD. URBANOS REG. (ONLINE), RECIFE, V.19, N.1, p.17-27, JAN.-ABR. 2017

L e i l a Ch r is t i na Di a s

números recém-lançados da RBEUR em formato digital. Nada disso teria acontecido sem o trabalho
diário e eficiente conduzido por Tiago Cargnin Gonçalves na secretaria da associação. Através de
contatos telefônicos e de e-mails, mantivemos em dia o banco de dados com informações sobre os
programas, seus coordenadores, e-mails, telefones e endereços.
Esses canais de comunicação implicaram crescente participação dos programas na vida associativa.
Foram muitas as consultas que fizemos para atender às demandas que chegavam à ANPUR: a pedido
do CNPq, indicação de pesquisadores para representação nas subáreas de Arquitetura e Urbanismo,
Geografia Física, Geografia Humana, Planejamento Urbano e Regional, e Turismo, do Comitê de
Ciências Sociais Aplicadas; a pedido da SBPC, indicação de nomes da nossa área para representar a
comunidade científica no Conselho Deliberativo do CNPq. Cabe registrar que nessa consulta houve
grande dispersão e nenhum nome alcançou mais do que duas indicações. Ao mesmo tempo em que
identificávamos essa dispersão, fomos contactados pelo professor José Marcos P. da Cunha (presidente
da Associação Brasileira de Estudos Populacionais – ABEP) sugerindo que ANPUR e ABEP indicassem
alguns nomes em comum para que nossos votos ganhassem mais força no âmbito da SBPC. Reunida
durante o V Seminário de Avaliação do Ensino e da Pesquisa, em Florianópolis, a diretoria da ANPUR
decidiu indicar conjuntamente com a ABEP os nomes dos professores Tania Bacelar de Araújo (UFPE)
e José Alberto Magno de Carvalho (UFMG). A ANPUR indicou também o nome de Bertha Becker,
professora emérita da UFRJ.
Outra iniciativa com repercussão acadêmica foi a digitalização e disponibilização na página da
associação dos Anais dos Encontros Nacionais da ANPUR de 1986, 1987, 1989, 1991, 1993, 1995,
1997 e 2001. Realizada pelo estudante de Biblioteconomia da Universidade Federal de Santa Catarina
Erick Rubim, a digitalização viabilizou o acesso a importantes fontes de pesquisa para estudantes,
professores e pesquisadores voltados ao campo dos estudos urbanos e regionais. Na mesma direção,
foram disponibilizados para download os Anais dos Encontros publicados em CD-ROM de 1999, 2003,
2005, 2007 e 2009.
A difusão do conhecimento sempre esteve presente na agenda da ANPUR. Desde a edição
do primeiro volume dos Anais, em 1986, novos formatos editoriais foram sendo concebidos,
progressivamente, como as publicações da RBEUR, lançada em 1999, e dos trabalhos ganhadores
do Prêmio Brasileiro “Política e Planejamento Urbano e Regional”, nas categorias dissertação e tese,
a partir de 2013. Durante a gestão 2009-2011, cinco números da RBEUR foram publicados: os
volumes 10(2) e 11(1) tendo como editor responsável Geraldo Magela Costa (UFMG) e como editora
assistente Jupira Gomes de Mendonça (UFMG); o volume 11(2), coeditado com Sarah Feldman
(USP/São Carlos), que a partir de então assumiu a editoria, tendo Renato Cymbalista (USP) como
editor assistente, publicando os volumes 12(1) e 12(2). Nesse periodo a RBEUR internacionalizou
seu conselho editorial, passando a contar com a colaboração de pesquisadores de três instituições
latino-americanas: Universidad Autónoma Metropolitana (México), Universidad Nacional del Litoral
(Argentina) e Pontificia Universidad Católica de Chile; duas americanas – University of California
(Berkeley) e Columbia University (Nova York), e uma europeia, a Sorbonne (França); introduziu os
dossiês temáticos; e voltou a contar com o apoio financeiro do CNPq nas duas edições do volume
12. O empenho dos editores, da Comissão Editorial integrada por Ana Fernandes (UFBA), Carlos
Antonio Brandão (UNICAMP), Luciana Correa do Lago (UFRJ) e Maria Cristina da Silva Leme
(USP) e dos demais colegas do Conselho Editorial foi decisiva para implantar esse conjunto de
estratégias editoriais.
Em coedição com a EDUFBa, foram publicados dois livros: Quando o cinema vira urbanismo: o
documentário como ferramenta de abordagem da cidade, da autoria de Silvana Lamenha Lins Olivieri,
ganhador do VI Prêmio Brasileiro “Política e Planejamento Urbano e Regional” na categoria Dissertação
de Mestrado; e (Re)descobriram o Ceará? Representações dos sítios históricos de Icó e Sobral: entre Areal e
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Patrimônio Nacional, da autoria de José Clewton do Nascimento, ganhador do VI Prêmio Brasileiro
“Política e Planejamento Urbano e Regional” na categoria Tese de Doutorado. Os concursos para atribuir
o Prêmio Brasileiro “Política e Planejamento Urbano e Regional” – categorias dissertação de mestrado
e tese de doutorado, e do Prêmio Milton Santos – categorias livro e artigo – vêm apresentando um
número crescente de inscritos, revelando sua importância para a difusão do conhecimento produzido
nos programas de pós-graduação no campo dos estudos urbanos e regionais. Vinte e cinco pesquisadores
participaram dos diferentes júris da edição de premiação em 2011, quando foram vencedores: Daniela
Abritta Cota, na categoria tese de doutorado, com o trabalho A parceria público-privada na política urbana
brasileira recente: reflexões a partir da análise das operações urbanas em Belo Horizonte; Marcos Felipe
Sudré Souza, na categoria dissertação de mestrado, com o trabalho A festa e a cidade: experiência coletiva,
poder e excedente no espaço urbano; Maurício de Almeida Abreu, na categoria livro, com a extraordinária
obra Geografia Histórica do Rio de Janeiro (1502 - 1700); e Saint-Clair Cordeiro da Trindade Júnior, na
categoria artigo, com o trabalho Cidades na floresta: os “grandes objetos” como expressões do meio técnicocientífico informacional no espaço amazônico.
No plano internacional, a ANPUR permaneceu ativa no conselho editorial internacional da série
Dialogues in Urban and Regional Planning financiada pelo GPEAN. Ao lado de Thomas L. Harper
(Canadá), Michael Hibbard (USA), Anthony Gar-On Yeh (Hong Kong), Heloisa Soares de Moura
Costa (UFMG) integrou o conselho na publicação do volume 4. Seguindo as práticas editoriais da série,
o volume publicou artigos indicados pelas diferentes associações de escolas de planejamento nacionais e
continentais. Safe urban spaces: security issues for city design, da autoria de Julieta Nunes de Souza, e Rose
Compans integrou o livro, avalizado pela indicação como um dos melhores trabalhos apresentados no
XIII Encontro Nacional da ANPUR, em Florianópolis.

Palavras Finais
Nossa gestão se encerrou no XIV Encontro Nacional da ANPUR, organizado no Rio de Janeiro por
cinco programas de pós-graduação da Universidade Federal do Rio de Janeiro e da Universidade Federal
Fluminense em maio de 2011. Sob o comando de Ana Clara Torres Ribeiro (UFRJ), que assumiu a
presidência da Associação, um novo projeto coletivo se instalava, renovando as práticas anpurianas
do trabalho coletivo e multidisciplinar comprometido com o futuro de nossas cidades e territórios.
Encerrávamos um ciclo de dois anos de trabalho intenso e conjunto com uma miríade de pessoas e de
instituições, às quais registramos nossa gratidão e rendemos homenagens à memória da inesquecível Ana
Clara Torres Ribeiro.
Desde a sua gênese, a ANPUR tem permanecido atenta ao seu papel como campo de reflexão
e de ação política diante da transformação da sociedade brasileira. Fundada em 1983 por cinco
programas universitários, todos na área de Planejamento Urbano e Regional, a associação ampliou
significativamente o número e o espectro das instituições associadas e filiadas, reunindo em 2009
cinquenta e três instituições, atuantes na área dos estudos urbanos e regionais: planejamento urbano
e regional, arquitetura, urbanismo, geografia, administração pública, economia, sociologia, história,
direito e desenvolvimento regional. A essa diversidade disciplinar correspondeu a construção de uma
rede acadêmica mais ampla e conectada, que articula crescentemente instituições localizadas para além
das metrópoles e das capitais estaduais, em consonância com a expansão do sistema nacional de ensino
e pesquisa no país, particularmente do crescimento dos programas de pós-graduação e da produção
acadêmica em nossa área, como revela a lista dos novos programas que ingressaram na associação ao
final de nossa gestão, em 2011: Programa de Mestrado em Desenvolvimento Regional da Universidade
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do Contestado (PMDR/UnC); Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Regional da
Universidade Regional de Blumenau (PPGDR/FURB); Programa de Pós-Graduação em Economia
da Universidade Federal de Uberlândia (PPGE/UFU); Programa de Pós-Graduação em Geografia da
Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” (UNESP) – Campus de Presidente Prudente;
e Programa de Pós-Graduação em Geografia da Universidade Federal do Paraná (PPGeografia/UFPR).
Essa expansão e crescente heterogeneidade nos conduzem na direção de um futuro relativamente incerto,
e no momento a ANPUR nos convida mais uma vez a atualizar seu papel de articulação acadêmica na
construção e na difusão de agendas de pesquisa, de ensino e de política.
Leila Christina Dias é graduada e mestra em Geografia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ); doutora em Geografia pela
Université Paris-Sorbonne (Paris-IV), França; professora associada no Departamento de Geociências da Universidade Federal de Santa
Catarina (UFSC); Bolsista de Produtividade do CNPq; presidente da ANPUR entre 2009 e 2011.
E-mail: leila@cfh.ufsc.br
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Resumo:

Este artigo discute as recentes políticas e práticas de reassentamento urbano empenhadas pelo poder público na cidade de São Paulo, Brasil. O principal objetivo consiste em explorar
os conceitos de legitimidade institucional, justiça procedimental e compliance em relação às práticas
do Estado. Inicialmente, apresentamos a legislação de regulamentação do uso do solo urbano, as políticas públicas de moradia e as ações do Estado realizadas por diferentes órgãos e agentes públicos.
Em seguida, e como estratégia narrativa, mostramos cenas empíricas retiradas de pesquisa etnográfica,
objetivando expor a natureza arbitrária dos processos de reassentamento. No caso do reassentamento
urbano, concluímos que há inversão no papel assumido pelo Estado, que gera desordem e viola o direito
fundamental à habitação, em vez de criar o ordenamento da política habitacional, conforme previsto na
Constituição brasileira.
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Estado; legitimidade institucional; direito à moradia; política ur-
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Abstract:

This article discusses recent state-led urban resettlement policies and practices in the
city of São Paulo, Brazil. The main objective is to explore the concepts of institutional legitimacy, procedural
justice, and compliance in relation to the state practices. Initially, we present the regulatory legislation about
urban land use, housing public policies, and state actions as carried out by different agencies and public
officials. We then use a narrative strategy that draws on ethnographic data, in order to expose the arbitrary
nature of the resettlement procedures. In the case of urban resettlement, we ultimately find an inversion of the
assumed role of the state, which creates disorder while also violating housing rights, instead of creating housing
policies order, set forth in the Brazilian constitution.
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Legitimidade institucional e (des)ordem fundiária urbana

Introdução

1 Definidos pelo IBGE
como “conjunto constituído de, no mínimo, 51
unidades habitacionais [...]
carentes, em sua maioria,
de serviços públicos
essenciais,
ocupando
ou tendo ocupado, até
período recente, terreno
de propriedade alheia
(pública ou particular) e
estando dispostas, em
geral, de forma desordenada e densa” (INSTITUTO BRASILEIRO DE
GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, 2010).

A Constituição Federal de 1988 acolheu as propostas dos movimentos sociais
e estabeleceu os artigos 182 e 183 como dedicados à política urbana. A moradia
como direito social fundamental foi incluída no artigo 6º, por meio da Emenda
Constitucional nº. 26/2000. Treze anos mais tarde, em 2001, os artigos constitucionais foram regulamentados através da promulgação do Estatuto da Cidade (Lei nº.
10.257/2001). Em 2003, a criação do Ministério das Cidades representou importante
desfecho como marco institucional da política urbana no país.
Com o propósito de promover as chamadas “cidades socialmente justas e ambientalmente sustentáveis”, o Estatuto da Cidade apresentou diferentes instrumentos
urbanísticos, de natureza tributária, financeira, jurídica e política, com o objetivo de
regular a ocupação e o uso do solo. O Estatuto definiu a função social da propriedade
urbana em prol do bem coletivo, devendo obedecer aos preceitos estabelecidos pelo
Plano Diretor. Do ponto de vista do acesso à moradia pela população de baixa renda,
a função social da propriedade representou grande avanço ao possibilitar a regularização de áreas ocupadas e evitar a especulação imobiliária.
Em um contexto no qual 84% da população do país é urbana e 6% vive em aglomerados subnormais1, segundo o Censo de 2010 do Instituto Brasileiro de Geografia
e Estatística (IBGE), tais instrumentos urbanísticos são fundamentais para o desenvolvimento de cidades mais justas. Mas sabe-se que, a despeito da legislação, as lógicas fundiárias e imobiliárias presentes nas cidades brasileiras produzem, muitas vezes,
efeitos diversos daqueles previstos e preconizados pela lei ao produzir ou reproduzir
condições que reforçam situações como: a apropriação desigual do espaço urbano e
seus serviços (Marques; Torres, 2005); o privilégio de interesses orientados
pelo mercado na produção do espaço urbano (Vainer, 2011; Gagliardi; Carvalho, 2015; Rolnik, 2015); além de violações cotidianas de direitos (Telles,
2010), o que torna a questão urbana brasileira ponto de interesse constante para os
pesquisadores.
Uma das consequências da lógica desigual e excludente das cidades brasileiras
consiste nos chamados conflitos fundiários urbanos e, em especial, o modo como
o Estado lida com esta questão. As disputas em torno da posse e da propriedade
de terrenos e imóveis, que geralmente envolvem a população de baixa renda, são
motivadas por empreendimentos públicos e privados, corporificadas em processos de
reintegração de posse, remoções forçadas e ações de despejos. Mais ou menos visíveis,
a depender das condições em que ocorrem, os conflitos chamam a atenção de estudiosos (Brito, 2014; Azevedo; Faulhaber, 2015), sobretudo pelo efeito de
violação de direitos fundamentais e pela evidência de arbitrariedades, que não raro
ocorrem e desafiam os preceitos democráticos assegurados pela Constituição de 1988
e reafirmados no Estatuto da Cidade de 2001.
Neste artigo discutiremos os processos de reassentamento urbano, utilizando
como recurso expositivo cenas descritivas retiradas de intenso trabalho de campo
realizado por mais de uma década. Para isso, optamos por trazer dados empíricos
ainda não discutidos que serão abordados sob nova ótica conceitual, como estratégia
narrativa que evidencie dinâmicas sociais por meio de agentes e personagens, em
condições concretas de tempo e espaço, envolvidos nas situações em disputa. De um
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lado, esferas do poder público (municipal e estadual) e diversos operadores legais
(políticos e técnicos); de outro lado, moradores instalados em áreas de mananciais
da cidade.
Apresentamos três cenas recentes da história da cidade de São Paulo, relacionadas entre si, que devem ser compreendidas como episódios do mesmo roteiro. Em
resumo, a cena 1 apresenta o processo de ocupação irregular da terra; a cena 2, os
precedentes; e a cena 3, o desfecho. Os dados utilizados na análise são de natureza
primária, com exceção da cena 2 que, proveniente de pesquisa secundária de ordem
documental e bibliográfica, busca recuperar a historicidade dos processos analisados.
Os eventos relatados nas cenas são compreendidos à luz de formulações teóricas
que colocam em debate a questão da legitimidade institucional das ações do Estado e
de seus procedimentos, acionando os conceitos mediadores de justiça procedimental
e compliance como possibilidades analíticas das relações complexas estabelecidas entre o Estado e os cidadãos.

Legitimidade, justiça procedimental
e obediência às leis
A questão da legitimidade tornou-se importante tópico de análise nas últimas
décadas. Os Estados, os regimes políticos e as instituições necessitam de legitimidade
para se manter. O argumento central de Tyler (1990), psicólogo social e criminalista,
baseia-se no fato de que o uso de procedimentos justos pelas autoridades legais favorece o cumprimento de regras e normas por parte dos cidadãos e reforça a legitimidade
das autoridades e instituições2. Aqui, por razões de melhor compreensão, as políticas
de remoção são analisadas sob a perspectiva de três noções fundamentais e relacionadas entre si: legitimacy (legitimidade), procedural justice (justiça procedimental) e
compliance (cumprimento das regras e normas ou, simplesmente, obediência às leis).
Esses três conceitos foram desenvolvidos sobretudo na literatura anglo-saxã, por
isso há alguns ruídos na tradução para o português. Legitimacy é mais facilmente traduzido por “legitimidade”, refere-se aos sentimentos de obrigação em acatar as regras
e decisões adotadas pelas instituições e pelos agentes legais. Em linhas gerais, a legitimidade constitui-se na crença de que as autoridades, as instituições e os arranjos societários são corretos, justos e apropriados; baseia-se no direito que as instituições têm
para exercer o poder de governar e no reconhecimento desse direito pelo governado.
Pode-se avaliar esse sentimento medindo o quanto as pessoas sentem que devem
obedecer as decisões das autoridades legais, mesmo quando não são vistas como corretas e não atendam diretamente aos interesses pessoais de cada indivíduo. A noção
de legitimidade aqui tratada possui caráter dual e recíproco, envolvendo necessariamente a relação entre os que detêm o poder de decisão e o público em geral. No caso
específico deste artigo, entre a população alvo de reassentamento e o poder público
(prefeitura, governo do estado e a força policial).
Já a procedural justice e a compliance são mais difíceis de traduzir em um único
termo. A noção de procedural justice, doravante justiça procedimental, diz respeito ao
procedimento executado pelos agentes públicos, que deve obedecer aos preceitos de
respeito ao ser humano, de gentileza, clareza na explicação das ações, capacidade de
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2 Concepção diferente de
Max Weber (2000), que
pensava em fatores institucionais e pessoais como
atributos de legitimidade
fundamentados pela ideia
de autoridade. A questão
para Weber era entender a
aceitação (frequentemente
voluntária) da autoridade
por parte dos indivíduos.
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ouvir antes de agir, equidade no tratamento, imparcialidade e justeza nas decisões.
Há, portanto, diversos fatores presentes na interação entre os agentes que representam
as instituições e as pessoas para que o procedimento possa ser considerado justo do
ponto de vista do cidadão. A justiça procedimental não diz respeito apenas ao resultado final de uma determinada demanda, mas ao modo como a ação foi executada no
processo, ou seja, se houve justiça no procedimento.
As três questões-chave para a compreensão da noção de justiça procedimental
são voz, respeito e equidade. A justiça (equidade) nos processos de tomada de decisão
(neutralidade, transparência e participação ativa de todos os envolvidos), o tratamento interpessoal digno e respeitoso e a voz ativa dos envolvidos são fundamentais,
porque proporcionam oportunidade para que os indivíduos participem dos processos
decisórios. Quando as autoridades explicam suas ações respeitosamente, a população
se sente tratada de forma justa, independentemente dos resultados, e passa a confiar
nas instituições e nos agentes públicos, pois a confiança representa elemento importante na construção da legitimidade das instituições.
Segundo Sousa (1995, p. 387),
[...] uma questão antiga, mas ainda hoje sem resposta, é saber se a legitimidade de uma
autoridade se mantém quando os seus desempenhos, os resultados das suas políticas (independentemente do nível considerado), são percebidos de forma negativa e estão associados a perdas de benefícios ou serviços para os seus seguidores e para os outros em geral
que a reconheceram.

Uma possível resposta seria: se a autoridade for percebida como legítima pelos
cidadãos e pelo grupo de apoio, tanto as resistências quanto as avaliações negativas
serão baixas. Portanto, quanto mais legitimidade, maior o poder do sistema político
e dos agentes públicos. Mas tudo dependerá do procedimento utilizado pelas autoridades.
Por fim, a noção de compliance vai além do cumprimento das regras e normas:
diz respeito à interiorização dos valores morais que orientam as condutas das pessoas
na obediência das leis. Tyler (1990), em seu livro seminal Why People Obey the Law,
examinou o comportamento cotidiano das pessoas em relação às leis e também as
razões pelas quais as pessoas obedecem ou desobedecem. Segundo o criminalista
norte-americano, há duas formas de pensar a obediência às leis: a instrumental e a
normativa.
A perspectiva instrumental é entendida a partir do temor da detenção; relacionase à coerção e ao medo de represálias; ocorre em resposta a fatores externos. Em contraste, a perspectiva normativa preocupa-se com a influência daquilo que as pessoas
consideram justo e moralmente correto em oposição à ideia de autointeresse.
Ainda segundo Tyler (1990), a perspectiva normativa pode ser pensada em dois
níveis. De um lado, a moralidade pessoal, o conjunto de crenças de como as pessoas
devem agir – por meio do alinhamento moral as pessoas obedecem às leis porque
acreditam que elas sejam justas. De outro lado, a legitimidade é entendida como
percepção das pessoas sobre o quanto os responsáveis pela aplicação da lei possuem
autoridade sobre elas. Se as pessoas entendem que colaborar com a lei se mostra apropriado e de acordo com o comportamento esperado, a tendência será a de seguirem
as regras e obedecerem às leis sem que necessariamente pensem no risco da punição.
34
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Pesquisas recentes (Sunshine; Tyler, 2003; Bottoms; Tankebe, 2012; Tyler; Jackson, 2014) mostram que há forte evidência empírica
comprovando a relação entre a legitimidade das instituições, o procedimento
utilizado e a obediência às leis por parte dos cidadãos. Esses estudos indicam que
a justiça procedimental se mostra central na formação da legitimidade que, por
sua vez, consiste no elemento-chave de vários comportamentos de cooperação
e obediência à lei (Tyler; Fagan, 2008; Tyler, 2010; Hough; Jackson; Bradford, 2013).
Evidentemente que a efetividade e os resultados das ações do Estado, sobretudo no
contexto brasileiro, são tão importantes para a legitimidade quanto a justiça procedimental. Contudo, ainda assim, o ponto-chave que vincula legitimidade e compliance é o
procedimento justo e o modo pelo qual as autoridades conduzem suas ações.
A legitimidade consiste, portanto, numa propriedade que faz com que as pessoas aceitem voluntariamente decisões, regras, configurações de arranjos societários
e sistemas políticos. Cada sistema de autoridade cria o conjunto de crenças em torno
de sua legitimidade. E, quando a população entende o governo como legítimo, isso
facilita o apoio e a cooperação em momentos de crise e de tomadas de decisão.
Pode-se dizer que há uma sincronia entre legitimidade e dinâmica de autoridade:
a maior influência concreta de legitimidade ocorre quando as regras destinadas a moldar o comportamento dos outros são institucionalmente decididas e criadas. Saber
o quanto as pessoas aceitarão as decisões e as regras criadas representa a chave para
entender o processo de legitimidade do ponto de vista social; principalmente quando os responsáveis pela elaboração e pela aplicação das regras não são inteiramente
possuidores de poder coercitivo ou de meios que possam garantir alguma forma de
recompensa direta às pessoas.
Portanto, o cerne da legitimidade reside na crença de que as regras elaboradas
pelas autoridades são válidas, uma vez que obedecem a virtude de quem as criou e no
modo pelo qual foram implementadas.
Assim, a primeira cena a seguir apresenta duas ocupações irregulares em áreas de
proteção ambiental e os esforços do poder público para retirar a população do local
por meio de notificações judiciais arbitrárias e inconsistentes. A segunda cena, um
recuo aos precedentes históricos que desencadearam a cena 1, demonstra as causas da
ausência de legitimidade das ações do Estado. A terceira cena expõe a face violenta do
poder público e as consequências negativas do uso de procedimentos injustos ao lidar
inadequadamente com a população não-proprietária e de baixa renda.

CENA 1 – O Estado e seus signos:
notificações sem valor
Em meados dos anos 2000, iniciaram-se duas ocupações fundiárias urbanas às
margens da represa Billings, extremo sul da cidade de São Paulo: o Jardim Gaivotas
e o Jardim São Bernardo. Famílias pobres, em sua maioria jovens (média de 30 a
40 anos de idade), com filhos pequenos, empregados informais ou formais de baixa
qualificação, começaram a ocupar gradativamente duas áreas diferentes às margens
da represa. Uma vez iniciadas, as ocupações expandiram-se rapidamente. Em geral, o
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les que adquiriram a casa pronta para ampliá-la e outros que simplesmente ocuparam
o terreno para autoconstrução da casa.
Por se tratar de loteamento informal, os lotes ocupados possuíam dimensões diferentes, a depender da ordem de chegada, dos espaços disponíveis e das negociações
internas entre ocupantes da área. Após a ocupação, muitas vezes os lotes eram desmembrados, negociados, vendidos, cedidos etc. Assim, pouco a pouco constituíram-se duas
novas ocupações em meio a aglomerados mais antigos, mas igualmente informais.
Essas ocupações pouco ou nada diferem da paisagem predominante da região
em termos das formas de apropriação do solo, da precariedade estrutural das casas,
ou da condição social das famílias e, por isso, poderiam se diluir na invisibilidade de
todas as outras que se estabeleceram no local desde fins da década de 1990. Contudo, tornaram-se visíveis por terem se formado pouco tempo antes da elaboração do
programa do governo municipal que decretara, em 2007, tolerância zero para com a
ocupação das áreas de mananciais na cidade.
O programa municipal de contenção de ocupações irregulares nasceu em parceria com o Programa Mananciais, de âmbito estadual, cuja origem remonta ainda aos
anos 1990, quando foi lançado o Programa Guarapiranga, que continha múltiplas
ações a fim de diminuir os altos níveis de poluição do reservatório de mesmo nome.
Dentre as principais ações estava prevista a extensão dos serviços de saneamento básico em assentamentos irregulares da região, uma vez que a poluição era atribuída
sobretudo ao esgoto doméstico gerado pelas ocupações irregulares.
Em 2007, criou-se o programa municipal com o propósito de atuar sobre algo
mais preciso: inibir as chamadas ocupações recentes (entendidas como aquelas com
menos de um ano de existência), removendo-as e, ao mesmo tempo, impedindo a
formação de novas ocupações, por meio de vigilância constante realizada com sobrevoos de helicópteros e visitas incansáveis dos agentes da prefeitura às áreas de atenção.
Por causa disso, o programa recebeu nome condizente com sua proposta: Operação
Defesa das Águas.
Logo, os dois bairros (Jardim Gaivotas e Jardim São Bernardo) entraram na
mira dessa Operação. Após mais de um ano de ocupação das áreas, os moradores
começaram a receber notificações da Prefeitura Municipal de São Paulo (PMSP) para
deixarem as casas, sob a alegação de ocupação ilegal em área de manancial. A desocupação das casas deveria ocorrer no prazo de 15 dias e sob a responsabilidade do
próprio morador, caso contrário seriam compulsoriamente demolidas.
A despeito das graves ameaças, as notificações não resultaram em desocupação
das casas e os moradores simplesmente permaneceram, aguardando novas visitas dos
agentes da prefeitura para possíveis esclarecimentos. As notificações se repetiram e os
agentes públicos (os chamados agentes vistores, profissionais da administração local
cuja função consiste em notificar as pessoas) pouco sabiam informar sobre o conteúdo das ordens expedidas. Alguns moradores foram individualmente à subprefeitura e
saíram do lugar apenas com a informação genérica de que teriam de deixar suas casas,
dada a ilegalidade da ocupação. Em caso de dúvida, deveriam se dirigir à Secretaria
Municipal de Habitação (SEHAB). Notemos, nesse caso, como a falta de clareza a
respeito dos procedimentos públicos forja as condições de desobediência das regras
apresentadas.
O tempo passou e, de fato, as notificações não surtiram o efeito anunciado: os
moradores continuaram normalmente em suas casas; e, ainda que as notificações
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exigissem a desocupação imediata, a prefeitura não as executava. Pelo contrário, os
intervalos entre uma notificação e outra tornaram-se cada vez mais longos, reafirmando as ameaças, mas sem executá-las. Desse modo, entre as dificuldades administrativas do próprio poder público de fazer valer suas ordens e a descrença da população em relação às notificações recebidas, passaram-se meses. Novos moradores
continuaram a chegar aos bairros. As casas ampliaram-se, desobedecendo as ordens
de “congelamento das construções” afirmadas pelo poder municipal.
Meses após o início das notificações os agentes municipais reapareceram com a
mesma determinação: a desocupação das casas. Entre os moradores, acreditava-se que
o ciclo anterior das notificações sem efeito apenas se reabria. Mas a Operação estava
em pleno curso e era preciso executar as ordens. Dada a impossibilidade de remover
todas as casas, optou-se por trabalhar com o possível: remover algumas delas, aquelas
de ocupação recente. Assim, em agosto de 2007, os moradores do Jardim Gaivotas
começaram a ser removidos, numa das primeiras ações executadas em nome do programa municipal na zona Sul da cidade.
Somavam ao todo pouco mais de 100 famílias, removidas sem direito à encaminhamento habitacional ou qualquer tipo de auxílio público, dado o fato de se
tratarem de moradores recentes, considerados, portanto, sem direito algum, segundo
o documento oficial que orientava as remoções na época3. Nesse caso, o auxílio se
limitava ao transporte para os móveis.
No Jardim São Bernardo, quando as notificações foram retomadas, os rumores
do Jardim Gaivotas já haviam se tornado conhecidos e funcionavam como espécie de
“efeito demonstração” das ações da prefeitura. Assim, na retomada das notificações,
os moradores logo se mobilizaram e procuraram ajuda de lideranças locais ligadas a
movimentos de moradia, que acionaram a Defensoria Pública do Estado de São Paulo
(DPESP) para intervenção no caso.
Por fim, o caso foi suspenso, sob o argumento de que as ações públicas não poderiam condenar os moradores ao desabrigo. Nos anos seguintes, a Operação Defesa
das Águas enfraqueceu-se, desaparecendo adiante, em decorrência da mudança de
gestão municipal, em 2013; e, com ela, desapareceram também as notificações. Desse modo, os moradores do Jardim São Bernardo, ao menos temporariamente, foram
poupados da remoção.
A cena que acabamos de apresentar oferece diferentes elementos para a discussão
deste artigo: a relação que se estabelece entre a população em situação irregular de
moradia e as ações do Estado, no que diz respeito ao ordenamento fundiário urbano.
O primeiro ponto a ser considerado é o próprio ato da ocupação. Quando chegaram
ao bairro, os moradores sabiam que o loteamento era irregular, se não do ponto de
vista ambiental (pouco se falava desse aspecto naquele momento), pelo menos do
ponto de vista fundiário. Esse fato se tornou muito mais evidente para aqueles que
continuaram a ocupar o espaço, mesmo com as insistentes notificações da prefeitura.
Percebemos que as normas legais não inibiram a ocupação, mesmo diante da
suposta objetividade das notificações. Em outras palavras, a legitimidade das ações
do Estado em seu poder de ordenamento territorial foi contestada. De início, porque
se sabia que praticamente toda a região se formou irregularmente, sem que tenha sido
objeto de ações mais diretas do Estado, seja para inibir o processo, seja para regularizá-lo. Ao longo da pesquisa de campo eram comuns menções como “a casa dos meus
pais sempre foi irregular”, “tudo aqui é irregular”.
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Se a experiência percebida aparecia como descaso, havia poucos elementos para
acreditar que a situação seria diferente dali em diante. Ademais, os ocupantes, oriundos, sobretudo, das imediações, sabiam que aquelas eram áreas vazias há anos, sem
uso e sem proprietários conhecidos. A ocupação de terrenos para a construção da
moradias aparecia como algo possível e defensável, ainda que sabidamente irregular.
Assim, a recusa em sair apoiava-se em dois elementos que diziam respeito à forma pela qual as ações do Estado eram compreendidas naquele momento: incertas de
um lado; injustas de outro. Tal compreensão baseou-se nos procedimentos adotados
pelo Estado: as notificações chegaram aos moradores sem comunicação clara da prefeitura sobre as razões e os objetivos do programa municipal. Ou seja, sem nenhum
elemento de participação da população nas decisões. Tratava-se somente de ordem
formal e estrita, dirigida a cada família, a ser realizada em curtíssimo prazo, por conta
e risco dos próprios moradores. Desse modo, ainda que se soubessem irregulares, o
procedimento público para lidar com a situação não era aceitável pela população.
Sobre o descrédito inicial nas notificações, é importante lembrar que as ameaças
de remoção são comuns em bairros de ocupação irregular, e fazem parte da experiência de vida dos moradores até os dias de hoje. Por vezes, as ameaças aparecem
sob a forma de rumor. São comuns os rumores sobre a remoção quando de processos
de reurbanização ou construção de obras e equipamentos públicos em determinada
região, mesmo que muitas vezes não se efetivem. Além, é claro, de notificações que
sequer são executadas, como as apresentadas no caso do Jardim São Bernardo. Em
suma, as normas, os critérios e os procedimentos do Estado são pouco transparentes
e, por não serem minimamente debatidos e coletivamente elaborados, têm sua validade desacreditada e questionada.
As percepções de legitimidade em relação ao poder público orientam as ações
das pessoas de respeito às normas legais e ditam o comportamento apropriado e as
obrigações pessoais. Essas percepções podem perfeitamente não corresponder ao alinhamento moral de todas as pessoas, mas certamente envolvem o reconhecimento
público de que a ordem social necessita de um sistema de leis que produza confiança e
respeito para além das preferências individuais. Sobre o ordenamento legal há poucos
questionamentos por parte dos cidadãos; o problema reside justamente no procedimento adotado pelas autoridades legais.
Há ainda outro elemento decorrente da forma incerta e pouco transparente pela
qual o Estado age nesses casos: o uso que se pode fazer dessa indeterminação por
parte das populações ameaçadas de remoção. Percebe-se que, no momento em que as
notificações começam a chegar, geralmente o processo de ocupação tende a diminuir,
assim como o processo de expansão das casas. Contudo, diante da demora do poder
público em dar solução final às notificações, ou mesmo em oferecer abertura para o
diálogo, o processo recomeça.
Por um lado porque a população desacredita, pela experiência de longo prazo,
“onde tudo é irregular”, que o Estado vá, de fato, promover alguma ação no bairro.
Por outro lado porque há a crença na ideia do fato consumado, a fim de poder acionar
direitos até então não discutidos: supõe-se que, havendo ocupação na área, o Estado
terá de tomar alguma providência em relação aos moradores, não podendo simplesmente condená-los ao desabrigo.
No limite, a população esperava que a prefeitura pudesse providenciar encaminhamento habitacional para os reassentados. Logo, recusava-se a fazer aquilo que
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considerava como dever do Estado de realizar. Criou-se, então, expectativa em relação ao Estado, no sentido de resolver a situação de irregularidades estabelecidas. A
notificação, ao contrário do rumor, fez presente o Estado e, diante de sua presença,
projetou-se uma expectativa: a de regularização ou de encaminhamento para algum
programa habitacional. Desse modo, o papel da notificação mostrava-se ambíguo:
por um lado, representava a ameaça da remoção; por outro, trazia a presença do Estado, até então ausente ou distante.

Cena 2 – O Estado e seus paradoxos:
remover em nome de quê?
Dez anos antes dos acontecimentos ocorridos no Jardim Gaivotas e no Jardim
São Bernardo, ocorreu outro processo de remoção na cidade, dessa vez em região
bem distinta da discutida anteriormente, em termos de contexto socioeconômico: a
região Sudoeste, uma das mais valorizadas da capital, às margens do Rio Pinheiros.
Trata-se da remoção da favela Jardim Edith, realizada por ocasião das obras de alteração da Avenida Faria Lima e da abertura da Avenida Água Espraiada (atual Avenida
Jornalista Roberto Marinho). Os eventos relacionados a esses fatos, como veremos,
guardam forte relação com os narrados nas outras duas cenas deste artigo.
A favela Jardim Edith possuía à época da remoção, meados da década de 1990,
aproximadamente 3 mil famílias e fazia parte de um complexo de mais de 60 favelas
lineares ao Rio Pinheiros, que abrigava cerca de 50 mil pessoas (Fix, 2001). As ocupações datam da década de 1970, quando o governo estadual realizou desapropriações de imóveis na região com a finalidade de construir a Avenida Água Espraiada.
Os planos da obra foram interrompidos e os terrenos deixados vazios e sem uso,
abrindo espaço para a ocupação irregular progressiva da área, que cresceu consideravelmente nas décadas seguintes.
Ao mesmo tempo que esse conjunto de favelas crescia, a dinâmica imobiliária
da cidade passava por grandes transformações. A partir da década de 1970, a região
às margens do Rio Pinheiros, nas imediações da Avenida Engenheiro Luís Carlos
Berrini, começava a configurar-se como eixo de expansão imobiliária da capital paulista, ganhando atratividade cada vez maior para os novos investimentos do capital
financeiro e a construção de empreendimentos de luxo e escritórios de empresas multinacionais. Tal processo fez com que a região alcançasse o estatuto de nova centralidade na capital, em concorrência com a Avenida Paulista (Frúgoli Jr., 2000;
Fix, 2007).
Nesse sentido, a partir da década de 1990, a fim de impulsionar o desenvolvimento da região e sua nova “vocação”, estabeleceram-se Parcerias Público-Privadas
(PPP) por meio do mecanismo das Operações Urbanas Consorciadas, que consistiam basicamente na transferência, por parte do poder público, de direito adicional de construção em troca de contrapartidas dos entes privados, dentre as quais a
construção de unidades habitacionais populares. Com esse propósito criaram-se duas
Operações Urbanas na região, nas décadas de 1990 e 2000: a Faria Lima (Lei nº.
11.732/1995) e Água Espraiada (Lei nº. 13.260/2001).
No âmbito do processo de transformação econômica e imobiliária da região Sudoeste, e do consequente estabelecimento das Operações Urbanas referidas, a favela
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Jardim Edith e suas vizinhas se transformaram em empecilhos para o desenvolvimento pretendido, impondo-se a remoção dos moradores irregulares, iniciada em
1995. Aos moradores obrigados a deixar o local eram oferecidas as possibilidades de
comprar moradia financiada e construída pela PMSP; poderiam também receber indenização em dinheiro ou a passagem de volta para a região de origem, se fosse o caso.
Dada a rapidez com que as ações se realizavam, as unidades habitacionais prometidas pelo poder público não estavam prontas no momento da remoção. Assim, era
preciso aguardar a finalização das unidades em alojamentos provisórios construídos
pela prefeitura. Segundo Fix (2001), diante das dificuldades apresentadas, a distância dos conjuntos habitacionais, o tempo de espera da construção das unidades, ou
mesmo o tamanho dos apartamentos, grande parte dos removidos optou pela indenização. Com o dinheiro nas mãos, poderiam comprar ou construir uma casa por
conta própria.
Os valores recebidos pelas indenizações eram geralmente baixos. Isso forçou os
moradores a comprar casas ou terrenos igualmente irregulares em áreas menos valorizadas da cidade. No caso dos removidos do Jardim Edith, um dos principais destinos
consistiu, justamente, nas áreas de proteção aos mananciais, na zona Sul da cidade. Já
naquele momento tanto a imprensa como os gestores públicos admitiam e denunciavam o envio dos removidos para áreas de ocupação proibida.
As notícias, no entanto, pouco ou nenhum impacto causaram nas operações em
curso. Naquele momento, as prioridades eram claras: abrir caminho para as obras
previstas na região, possibilitando seu desenvolvimento e sua valorização fundiária e
imobiliária, processo para o qual a existência de favelas no local figurava como obstáculo. Desse modo, muitos dos removidos se dirigiram e se estabeleceram nas regiões
de mananciais às margens das represas Billings e Guarapiranga.
Depois de pouco mais de uma década, essas populações foram objeto de nova
intervenção pública, dessa vez no sentido de reprimir e combater as ocupações irregulares estabelecidas em áreas de mananciais. Dessa forma, em 2007, moradores
das áreas removidas pelas Operações Faria Lima e Águas Espraiadas tornaram-se
alvo de novas ameaças de remoção pelo programa municipal Operação Defesa das
Águas, sob a alegação de ocupação irregular em área de mananciais. Populações que
anteriormente se dirigiram para essas áreas, parte em função das ações e do consentimento do poder público, eram agora combatidas pelo Estado.
Mais do que a discussão do caso em si, apresentado com mais detalhes por
Fix (2001), a remoção do Jardim Edith nos interessa como parte de uma história
de longo prazo apresentada no decorrer das 3 cenas descritivas que compõem este
artigo. Pouco mais de uma década separa duas ações distintas do poder público.
Uma que promoveu a ocupação irregular de áreas de mananciais. Outra que a
combateu duramente.
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Cena 3 – “Invasor: olha a polícia!”:
a remoção do Jardim Gaivotas
O vocativo que dá título à terceira cena, “Invasor: olha a polícia!”, representa a
maneira encontrada pela PMSP para apresentar oficialmente a chegada da Operação
Defesa das Águas nas regiões de intervenção, explicitando o inimigo a ser combatido:
o morador em situação irregular (São Paulo, 2007). A narrativa do processo de
remoção ocorrido no Jardim Gaivotas, cuja justificativa por parte do poder público
está no fato de se localizar em área de proteção aos mananciais, demonstra a ambivalência da relação estabelecida entre a população em situação irregular e o poder
público, revelando, nessa situação extrema, a forma como a legitimidade das ações do
Estado é questionada.
Conforme descrito na primeira cena deste artigo, as intimações enviadas pela
prefeitura para desocupação das casas não foram obedecidas; pelo contrário, eram
consideradas ora como incertas ora como injustas, sobretudo pelo fato de as pessoas
não terem para onde ir. A população permaneceu no local, a despeito das seguidas
intimações; o Estado, por sua vez, adotou a decisão extrema da remoção forçada, sem
nenhum diálogo com a população.
No momento em que os agentes da prefeitura chegaram, poucos moradores haviam deixado suas casas. Quando do início da remoção, assustados com o aparato
ostensivo presente, e tendo diante de si a certeza de que se esgotara qualquer alternativa possível, alguns começaram a deixar as casas que, uma vez vazias, eram logo
demolidas, criando o tal “efeito demonstração” para os demais moradores que ainda
resistiam. O processo de remoção durou três dias, até que todas as construções fossem demolidas.
O processo de remoção do Jardim Gaivotas colocou frente a frente dois agentes
supostamente antagônicos: de um lado, a força policial do Estado e, de outro lado,
como o mal a ser combatido, os moradores em situação irregular, julgados a um só
tempo na condição de ocupantes irregulares e criminosos contra o meio ambiente.
Recebido com hostilidade, ruas fechadas por barricadas, objetos em chamas,
pedras e gritos, o aparato da prefeitura se impôs pela força material e simbólica: tratores, agentes da administração local e a Guarda Civil Metropolitana com “bombas
de efeito moral”. Em meio ao processo, descrito pelos moradores como verdadeira
“guerra”, as pessoas, no momento de desespero e temendo pela integridade física das
crianças presentes na ocupação, decidiram pedir socorro à Polícia Militar.
A descrição de uma moradora removida do Jardim Gaivotas, apresentada por
Silva (2011), resume os fatos ocorridos no momento da remoção e a ambivalência do
Estado, pois este se apresentava simultaneamente como agente de ameaça e de proteção, de violência e de garantia dos direitos:
Os primeiros que entraram foram os da Guarda Civil Metropolitana, com bomba de gás,
com cassetete, foram os primeiros que conseguiram entrar e conter a gente [...]. Então
a gente chamou a polícia! A Polícia Militar! Nós chamamos a polícia porque nós, como
cidadãos, temos direito de defesa! Porque essa invasão, essa coisa que eles fizeram com a
gente, não envolvia polícia, era uma coisa da prefeitura (SILVA, 2011, p. 99).
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A Polícia Militar não compareceu ao local para atender à solicitação dos moradores; pelo contrário, apareceu algum tempo mais tarde com o propósito de evitar o
tumulto causado pela resistência dos removidos.
É preciso ter em mente que a realização de remoções, embora não envolva
necessariamente a presença policial, pode contar formalmente com ela sempre que
for requisitada. Comumente, são as equipes da prefeitura que solicitam a presença da
força policial, com a justificativa de que os moradores podem resistir à ação e gerar
tumulto. A polícia é chamada especialmente quando o poder público espera que
a operação seja “difícil”, normalmente pelo histórico de resistência dos moradores.
Desse modo, os moradores ameaçados de remoção não poderiam mesmo contar com
a defesa da Polícia Militar, uma vez que eles próprios eram considerados os causadores
da desordem.
Por fim, a remoção se efetivou. No entanto, a maior parte dos removidos se
instalou nas imediações do bairro, por meio do auxílio do aluguel social ou pelo
alojamento provisório na casa de parentes. Dada a condição socioeconômica precária
da maioria, poucos conseguiram se instalar em condições melhores do que a anterior,
e foram obrigados a habitar casas igualmente precárias, muitas vezes em áreas cujas
restrições à ocupação eram as mesmas daquelas de onde saíram. E não estavam livres,
portanto, de outros processos de remoção, repondo-se, mais uma vez, a condição de
vulnerabilidade e de alvo potencial das ações arbitrárias do Estado.
A cena descrita traz elementos importantes para a discussão sobre as ações
do Estado e sobre o conceito de legitimidade. Nota-se que o evento extremo de
remoção inverte os papeis: o Estado, formalmente tido como agente da ordem e da
defesa dos direitos dos cidadãos, atua como agente da desordem, perante o qual é
preciso se defender.
O evento síntese desse processo se dá no fato de a população acionar uma força
do Estado para se defender dele mesmo, no que poderia ser entendido como um aparente paradoxo, não fosse o fato dessa ambivalência ser constitutiva da forma como o
Estado se apresenta na situação de remoções forçadas. As expectativas em relação ao
agente público são quebradas na experiência da ação violenta e imediatamente repostas no chamado desesperado à Polícia Militar, que não compareceu.
O bairro possuía pouco mais de 100 casas, muitas delas recentes, que não teriam, à rigor, direito à regularização fundiária. Contudo, a ausência de direitos à regularização não suprimia os demais, segundo a interpretação dos moradores: o direito
de serem tratados com respeito e dignidade pelos agentes públicos, de forma acordada
e dialogada, como preconiza a ideia de justiça procedimental. Nesse sentido, o ato de
chamar a polícia refletiu a contestação com relação ao procedimento dos agentes públicos, considerado indigno, injusto e violento. A força policial assumiu papel duplo:
de agente repressor e, ao mesmo tempo, de proteção possível. Por consequência, o fato
evidenciou um Estado ambivalente, capaz de promover a desordem, mas também o
único capaz de restaurar a ordem.
A descrição dos eventos dessa cena suscita, portanto, questão importante
para os propósitos deste artigo: os procedimentos adotados pelo Estado orientam
a forma como as pessoas conduzem suas ações em termos de obediência às decisões das autoridades.
O procedimento justo permite que as pessoas atribuam legitimidade às autoridades e nutram um conjunto de obrigações de acordo com as normas estabelecidas.
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O tratamento respeitoso comunica às pessoas, direta e indiretamente, que as leis são
legítimas. Isso favorece a colaboração com as autoridades e o engajamento em atividades que busquem soluções para os problemas da comunidade.
Uma coisa é certa: os cidadãos que recebem tratamento respeitoso das autoridades são mais propensos a legitimar as ações dessas autoridades. Por sua vez, aqueles
que são desrespeitados tendem a se rebelar. Essa é a principal consequência da ausência da justiça procedimental. Bradford et al. (2014) demonstraram que os procedimentos justos fortalecem o cumprimento das regras e geram compromissos com as
autoridades legais e seus objetivos.
O que se percebe nos eventos aqui narrados é que, ao abdicar das negociações
prévias, subtrair qualquer tipo de participação da população atingida no processo
e, por fim, fazer uso da força para a efetivação da remoção, o Estado quebra as expectativas sobre as quais se baseia a compliance. O resultado é, pois, a resistência e o
conflito, que culmina no chamado uso legítimo da violência pela polícia.
Poder-se-ia ainda reforçar a questão das implicações recíprocas entre procedimento do Estado e comportamento da população, tomando como exemplo um ator
social específico: as crianças. É comum encontrar na fala dos removidos, e também
nos dados etnográficos, referência às crianças como o elemento capaz de evitar o desfecho violento das ações de remoção. Em contraste, os agentes públicos, muitas vezes,
acusam a população de usar as crianças como forma de evitar as remoções. Fato é
que acionar a presença de crianças significa a percepção de que a ação do Estado tem
limites e não poderia, portanto, atravessar essa última barreira.
Estudos demostram (Fagan; Tyler, 2005; Jeleniewski, 2014) que há
relação direta entre tratamento justo e obediência às leis tanto em crianças e jovens
como em adultos. A socialização legal, que é o processo de interiorização das leis e
normas (Trinkner, 2012), deriva da experiência das crianças em contato com
as normas e contribui com as atitudes futuras em relação às instituições legais e na
obediência das leis.
Ao serem expostas à situação precária, instável e violenta com os agentes públicos, as crianças dificilmente interiorizam os valores de obediência e de colaboração às
leis. Como processo de internalização das normas, a arbitrariedade das remoções tende a interiorizar nas crianças e nos adolescentes (e também nos adultos) que as regras
são incertas, autoritárias e não precisam necessariamente ser observadas e obedecidas,
criando consequências importantes do ponto de vista da coesão social.
O tratamento injusto tende, portanto, a corroer a confiança nas leis e a criar
rejeição aos fundamentos morais de convívio diário. Em contraste, a exposição recorrente ao exercício justo e respeitoso da autoridade legal e dos mecanismos de controle
social contribui para uma visão positiva das pessoas em relação aos agentes de controle social e às leis.
Por fim, notamos a importância do papel da legitimidade de moldar o comportamento das pessoas no que se relaciona às leis, o que indica a possibilidade de existir
uma sociedade cujos cidadãos tenham os valores internalizados para que possam direcionar suas condutas e colaborar com as autoridades e as instituições, mesmo em
situações extremas como as descritas nas cenas deste artigo, desde que os canais de
participação sejam abertos e respeitados.
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Considerações finais
O Estado não é a aparente forma administrativa racionalizada de organização
política que vai se tornando gradativamente fraco e ausente nas suas margens. Pelo
contrário, as práticas políticas e a gestão da vida das populações que vivem nesses
espaços moldam as ações estratégicas e regulatórias que o constituem. Em geral, as
margens espaciais e sociais são vistas como lugares da desordem, frutos da incapacidade do Estado em impor ordem (Das; Poole, 2008). Daí a crença de que é
necessário criar cada vez mais leis e aumentar o controle sobre a população que possa
oferecer algum tipo de ameaça. Com isso, abrem-se espaços para práticas arbitrárias
e ilegíveis do Estado, o que impossibilita a compreensão de suas ações pela população
e a atribuição de legitimidade.
A legitimidade não é qualidade intrínseca das instituições, nem orientação normativa das condutas compartilhada pela maioria das pessoas. A legitimidade está na
ordem da percepção dos indivíduos em relação às autoridades e instituições públicas,
formadas a partir de arranjos societários, das experiências interpessoais e daquilo que
é considerado justo e correto.
A ênfase de Tom Tyler (1990; 2010) sobre a justiça procedimental reside justamente no contato entre as autoridades legais e os cidadãos. Nesse sentido, a justiça
procedimental desempenhada pelos agentes é importante porque, em primeiro lugar,
molda as experiências das pessoas com as autoridades legais e, em segundo, contribui
na avaliação das ações do Estado. A polícia e o sistema de justiça são vistos como
menos legítimos quando as experiências pessoais, direta ou indiretamente, não observam os preceitos da justiça procedimental.
E por que as pessoas legitimam a justiça procedimental? Em primeiro lugar,
a participação do cidadão revela-se elemento-chave e implica estratégias de comunicação, explicação das ações e mediação nos procedimentos das autoridades. Em
segundo lugar está o fator da neutralidade, pois as pessoas acreditam que as decisões
são mais justas quando as autoridades são imparciais e tomam decisões objetivas
e impessoais. Em terceiro lugar, ser tratado com respeito e dignidade, ou seja, um
tratamento interpessoal de qualidade, cordial e com os direitos individuais e civis
resguardados. Em suma, as pessoas confiam nos tomadores de decisão quando os
procedimentos são justos.
Como vimos, a legitimidade envolve o reconhecimento público de que a ordem
social necessita de um sistema de leis, moralmente apropriado, que gere compliance e
respeito para além das preferências individuais em relação às leis específicas. A legitimidade representa a condição sine qua non para o uso justificável do poder do Estado.
Quando alguém segue a lei porque tal entendimento está enraizado na vida
cotidiana em comportamentos habituais, é improvável que essa pessoa entenda que
burlar a regra seja uma opção viável, mesmo quando confrontada com situação na
qual a oportunidade se apresente objetivamente. A premissa colocada reside em que
a obediência não é unicamente a constituição da legitimidade das autoridades legais,
mas parte de um conjunto maior de ideias, crenças e comportamentos individuais
que as pessoas demonstram em relação a autoridades e instituições.
Como as autoridades legais garantem e sustentam a legitimidade aos olhos
dos cidadãos? As autoridades legais constroem legitimidade agindo de acordo com
os preceitos da justiça procedimental: escuta ativa, tratamento justo, respeitoso e
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equitativo por parte dos tomadores de decisão. Contudo, justamente esses procedimentos não foram observados nas situações discutidas aqui, comprometendo a
percepção dos moradores em relação às ações do Estado.
O procedimento justo encoraja não apenas a crença de que as instituições têm
autoridade legal, mas também cria identificações com os grupos que essas autoridades
representam, bem como a internalização do entendimento de que todos devem seguir
as regras do grupo. O exercício da autoridade, via aplicação de um procedimento
justo, fortalece os laços sociais entre os indivíduos e as autoridades.
A legitimidade em si não acabará com (nem reduzirá) as desigualdades sociais.
No entanto, um passo importante para o aperfeiçoamento da democracia é o aumento da legitimidade das instituições e a garantia da participação dos cidadãos nos
debates públicos e, principalmente, nas tomadas de decisão.
Mesmo que todos entendam que a ordem de reintegração de posse de um terreno e/ou imóvel seja legítima, o procedimento de execução deve ser adequado para
atender aos parâmetros de justiça e de respeito aos cidadãos de direito. Ocupantes que
não têm para onde ir não podem simplesmente ser forçosamente retirados pela Polícia
Militar apenas para se fazer cumprir uma ordem judicial. Esse tipo de procedimento,
marcado pelo uso de bombas de gás lacrimogêneo, de spray de pimenta, uso de cassetetes e balas de borracha, não deveria mais figurar no cenário social do país. Em seu
lugar, deveriam ser adotadas medidas apropriadas para atender democraticamente o
direito fundiário a partir do preceito constitucional da função social da propriedade.
Nas últimas décadas, as diversas transformações ocorridas na sociedade brasileira vêm exigindo profundas mudanças no modo pelo qual o Estado lida com a
complexidade nos variados níveis dessas transformações. O direito à moradia representa apenas um deles. No entanto, percebemos que a estrutura política que controla
as ações do Estado continua assentada em formas autoritárias de conduta e recorre,
sempre que necessário, ao chamado uso legítimo da violência. A sociedade muda
constantemente e as demandas vão se tornando cada vez mais complexas, mas o
Estado continua resistente às transformações, revelando-se cada vez mais inapto e
violento com a população não-proprietária e de baixa renda.
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Abstract:

The aim of this article is to reflect on the ill-fated expectations of Brazilian urban
policy, much identified with the regulation of urban land use. The present work is based on the premise
that urban policy is the dimension of social policy that provides effectiveness to urban planning. Thus,
it is fitting that it should be evaluated within a context in which it began to interact with a set of social
rights included in the 1988 Constitution. These were the underlying reflections resulting from research,
which was conducted through interviews with urban planners who had worked with urban policy in the
Municipality of Rio de Janeiro during the 1980s, 1990s and into the 2000s. The main transformations
in urban policy and the challenges faced in managing this policy were used as a reference to reflect on
the directions taken by Brazilian urban policy.
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Resumo:

O objetivo deste artigo é refletir sobre as expectativas malogradas da política urbana
brasileira, muito identificada com a regulação do uso do solo urbano. Parte-se da premissa de que a política
urbana é a dimensão da política social que dá efetividade ao planejamento urbano. Assim, ela deve ser
avaliada num contexto em que passou a interagir com um conjunto de direitos sociais incluídos na Constituição
de 1988. Tais reflexões estavam subjacentes à pesquisa realizada por meio de entrevistas com urbanistas
que atuaram na política urbana no Município do Rio de Janeiro nas décadas de 1980, 1990 e 2000. As
principais transformações na política urbana e os desafios enfrentados na gestão desta política foram utilizados
como referência para refletir sobre os rumos da política urbana brasileira.
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Introduction
Almost three decades have passed since the celebrated 1988 Constitution came
into force, with all its innovations in terms of urban planning instruments, and yet
urban policies have not proved effective in coping with the crisis in Brazilian cities.
This diagnosis would seem to synthesize the assessments made by several researchers
regarding the normative advance in urban policy (SANTOS, 2016a; MARICATO,
2011; SANTOS JUNIOR; MONTANDON, 2011).
The premise taken by this article is that urban policy is the dimension of
social policy that gives effectiveness to urban planning. It is believed that urban
planning should not be confused with urbanistic instruments in a context where the
population is heavily urbanized and concentrated in large urban agglomerations.
It is necessary to dialogue with other dimensions of social policies to induce urban
expansion towards socially fairer cities, since economic dynamics operate as a manner
of stimulating the uses of urban space, which are the most profitable, and therefore
excluded to the poor.
In Brazil, urban policy has evolved as a manner of predicting the inclusion of
various scales of government action, expressed through municipal master plans;
integrated urban master plans, in the case of urban agglomerations; and through the
national policy for sectors that impact cities, as defined by the Ministry of Cities,
cases from the National Housing Policy, the National Policy on Sanitation and Solid
Waste and the National Policy on Urban Mobility. This trajectory started from
an interpretation in which the municipality had the leading role in urban politics,
but has advanced over almost three decades towards a more integrated approach
among the federative entities, in which state and federal governments are also more
responsible. The search for greater interfederal cooperation seems to express an
attempt to overcome the difficulties that territorial governance has brought about
in relation to the legal forms of territorial organization, as recognized by the 1988
Constitution.
This article seeks to reflect on the ill-fated expectations of Brazilian urban
policies, through two forms of questioning. The first deals with urban policy as
one of the dimensions of social policy, which signifies that the issues involved go
beyond land use. Thus, an assessment of the normative advances that only considers
the incorporation of the legal and urbanistic instruments into urban policies is not
sufficient, although it is an important indicator of its success or failure. The second
provides a voice to the managers of this policy in the post-constitutional period,
based on interviews with officials from the Mayor’s Office in Rio de Janeiro, a city
taken as a reference for the challenges faced by big cities in implementing the urban
agenda in Brazil. While it is a well-known fact that there are relevant distinctions
between the manners in which urban policy is conducted throughout the more than
5 thousand Brazilian municipalities, the Rio experience may nonetheless provide a
contribution to reflect on the impasses faced by the municipal managers, who have
fueled much expectation that the new legal, urban instruments were able to render a
significant influence over urban management across the country.
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Exploring urban policy as part of
social policies

1 As well as those located in
metropolitan areas or locations of special interest to
tourism.

2 Such as the annual reports
drawn up by the World Bank
on human development.

In Brazil, the 1980s marked the end of the authoritarian regime, bringing great
expectations of an advancement in citizens’ rights, which had in fact been agreed
within the Constitution of the Republic in 1988. Redemocratization transformed
the federal structure, and included municipalities as a new entity that could enjoy
political, legislative, administrative and financial autonomy. In addition to being
responsible for decentralized social policies, the municipalities were also confirmed
as the federal entity responsible for urban policy.
The advance of traditional urban policy was in part due to the demands of social
movements that had originated during the 1970s because of the accelerating levels
of urbanization, which included the formation of several metropolitan areas. As a
result, urban management was faced with new social challenges, which among other
reasons, were induced by such territorial phenomena.
As from this time there was a new approach to urban policy, whereby favelas
were legally recognized, and it was possible to grant land and urban sanctions for
self-built communities and even for the illegal subdivision of land lots. However, the
main advance was located in the definition of property legitimacy, which became
conditional to fulfilling its social function, which implied giving differentiated
treatment to both built-up and unbuilt urban land, thereby stimulating the use of
urban land so as to combat speculative land retention.
This unprecedented approach led to the federal regulation of new instruments
created for city planning, but only 13 years after the Constitution: Law no.
10,257/2001, and is known as the City Statute. The legitimacy of moderate
urban tenure was facilitated by reducing the need for a 5-year term of occupation
immediately after the Constitution, but other instruments such as urban consortium
operations and progressive tax on defunctionalized property could only be used
after the City Statute. Moreover, they could only be used after being regulated at a
municipal level, since they needed to be provided for in the municipal master plans,
which are considered mandatory for municipalities with a population of more than
20 thousand inhabitants1.
Being obliged to approve a municipal law with the master plan, in addition to
the making it a more complex process, has brought about a new approach to urban
policy. Traditionally, it was trying to organize the use of the land, but now it has
begun to include all the municipal territory, which has advanced towards actions in
favor of municipal development. In such a scenario, urban policy has become part of
a local development policy, a territorial expression of the development approach on a
larger scale than being merely local.
Therefore, what has been the dominant approach to development since the 1980s?
On an international level, it is understood that GDP growth should be qualified by
the quality of life indicators, for which the HDI is the most accepted instrument for
conducting a comparative evaluation of countries2. Outstanding within this context,
was the creation of the United Nations agencies to monitor the various dimensions
of living standards in a population. With regard to urban policy, this was the case
with the creation of the UN Habitat Program in 1976, which produced a substantial
agenda for urban development at its Habitat II conference in 1996 in Istanbul.
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According to the Habitat Agenda, it is the responsibility of states to promote
programs and policies that contribute to overcoming social, economic and
environmental imbalances that, together, reflect deteriorating living standards of the
population. In Istanbul,
[...] commitments were made regarding adequate housing, the sustainable development
of human settlements in a world undergoing urbanization, gender equality, financing
for housing and human settlements, as well as the operational aspects of institutional
training and development, coordination and international cooperation (ANTONUCCI
et al, 2010, p. 54, author’s translation).

The central role of housing as a part of adequate living conditions is evident
through associating the location of the dwelling - far beyond its intrinsic qualities - to
accessing urban infrastructure.
Adequate housing is understood as shelter that allows user privacy, the use of adequate
spaces for carrying out activities, rest and leisure, and accessibility for the disabled and the
elderly; that which has adequate lighting, heating and ventilation, which has structural
stability, adequate safety, environmental quality and adequate basic infrastructure - water
supply, sanitation services and waste collection services. It also means easy access for work,
school and health services, an adequate, affordable price, and the facility of owning land
and/or property are very important variables in the provision of housing (ANTONUCCI
et al, 2010, pp. 55-56, author’s translation).

Such a definition of adequate housing refers to the need for synchronization
between land use policy and other social policies, but from a territorial perspective.
This synchronization between urban policy and the various social policies
moves towards understanding the first, urban policy, as being one of the dimensions
of social policy. That is to say, the effectiveness of social policy to mitigate the effects
of poverty includes planning cities. And these, as is generally known, have been the
destination for the world’s displaced population, as reported by annual population
reports, also drawn up by the UN, demonstrating that the urban population of the
world has already surpassed the rural population. In Brazil, according to the 2010
Census, the urbanization rate of the country’s population had already reached a rate
of 84%. Cities, and particularly large cities, have become much more than a place
where the population lives, but rather the place where production is concentrated,
thus generating the dominant culture and the innovations that transform sociability,
economy and politics.
The thesis, according to which urban policy has become one of the dimensions
of social policies stimulates a new viewpoint on its effectiveness. After all, it can only
respond adequately to its purposes if it conforms to the commitments assumed by the
national state in relation to social policies. It would be useful, therefore, to analyze it
from the following perspective: what have been the objectives of social policy in Brazil?
Since the current Constitution came into force, advances have been made in the
state’s commitments to social welfare. If in 1988 Article 6 designated education as a
social right, then in 2000, Constitutional Amendment No. 26 included the right to
housing and, in 2013, the right to food was also included3. In Brazil, the concept of
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protection during maternity
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4 The dignity of the human
person underlies a concept
of subjective right that
goes beyond improving
the material conditions of
life, and therefore does not
constitute an interchangeable term with the improvement of living conditions.
Although aware of such a
distinction, the two terms
reinforce one another and
move in the same direction,
which justifies the parallels herein between the UN
human rights agendas and
the social rights of the Brazilian Constitution.

social well-being has been updated, and has moved beyond labor and social security
rights, in line with the human rights agenda that the UN helped to disseminate,
taking as its reference the improvement of living conditions, which the Brazilian
Constitution designated as the “dignity of the human person”4.
If a consensus has been reached on the normative advance, the effectiveness of
implementing social rights has yet to be demonstrated. There are many indicators
that demonstrate a growth in the coverage of rights such as education, but there is
still much to achieve regarding the quality of providing this service. While universal
access to health services has also been an important achievement, it has only been
achieved in basic services, and there has been a failure to develop real access for those
of medium and high complexity and, fundamentally, to reduce the waiting time for
services. With regard to urban infrastructures, access to water and energy services
has become virtually universal, while sanitation is still far from adequate. Intra and
interurban transport infrastructure has become a much more difficult challenge
to face, along with the lack of safety. In other words, other dimensions of urban
living conditions have become important objectives and challenges need to be faced
regarding their financing, especially considering that the size of the state has already
exceeded one third of the national GDP, which is higher than other countries with a
similar income (REZENDE; CUNHA, 2013).
At the heart of the debate regarding the effectiveness of social policies, social
housing plays a unique role since its location may positively or negatively affect access
to education, health, sanitation, transportation and public safety services, among the
most relevant. Housing and mobility policies have a great impact on city planning,
and may stimulate new courses of expansion and/or intensification of land use in
urban areas with a greater supply of services. It should be considered, however,
that they are policies that demand sustainable sources of funding over time, which
introduces the challenge of discovering manners with which to include them in the
public budget over a number of years while they are in force.
There is a dispute between urban infrastructure and other sectors of social policy
in terms of budget allocation, since there is an existing link between expenditure on
education (pre-school, primary and secondary education) and health. The largest
social expenditure, however, is on social security, a sector which is equally protected
under Brazilian norms (REZENDE, CUNHA, 2013). These spending links reflect
the democratic election of how the country fulfils its social commitments inscribed in
the Constitution. They are also related to the disinvestment in urban infrastructure,
thereby negatively affecting the living conditions within cities (SANTOS, 2012).
The dispute over public funding has therefore guided the state towards
associating itself with private capital for implementing investments, which refers to
legislation that has regulated public-private partnerships. Although the legal process
was initiated during the Cardoso Government, it was only in the Lula Government
that Law no. 11.079 / 2004 came into force. Within this new legal framework,
investment in urban infrastructure is only feasible with an interested private partner,
which greatly increases a marketing bias in defining which works are carried out. It
is within this context that it is possible to situate the expressive collection of public
works included in both the 2007/2011 and 2011/15 multiannual investment plans
(Growth Acceleration Plan, known in Brazil as PAC). In the urban context, those
that have actually been carried out however, corresponded more to the commitments
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taken on for the mega-sport events hosted by Brazil (the FIFA World Cup, 2014, and
the 2016 Summer Olympics in Rio de Janeiro,). Therefore, the impact on the living
conditions of the population, loses the potentiality that urban policy could possess
since investments in housing and mobility are guided towards business profitability,
thereby reducing any positive impact on public interest, which should overlap with
private interests in order to conform with the constitutional principles that guide
urban policy.
It is not the objective of this article to analyze the evolution of urban policy in
Brazil in any depth5, but rather to put the criticism of analyzes on the effectiveness
of this policy into a perspective according to which it becomes part of social policies.
This should be the most appropriate scenario with which to assess the transformations
of urban policy management. But this has not always been the dominant perspective,
as may be observed from the interviews with the urban planners from the Mayor’s
Office in Rio de Janeiro.

5 For further information please see: Maricato
(2011); Santos Junior ande
Montandon (2011); Rolnik
(2015); Santos (2016b).

Transformations in the management of
urban policy: the case of Rio de Janeiro
After the military regime (1964-85) had institutionalized a territorial
development policy6, its authoritarian bias was only to be overcome after the country’s
redemocratization. The democratic management of cities became one of the principles
of urban policy in an institutional context of strengthening the municipality, and
from 2015 onwards, new juridical forms of space organization were also recognized7,
as in the case of urban agglomerations (SANTOS, 2016b; VASQUES, 2015). Such
changes have not been assimilated by normative force, and may be disseminated over
time by public managers. Investigating the perception of these managers regarding
their performances was the objective of a survey with technicians from the Mayor’s
Office in Rio de Janeiro, obtained through interviews.
These interviews were conducted with employees who had worked at the Mayor’s
Office in Rio de Janeiro during the 1980s or beginning of the 1990s, and included
employees from the secretariats of urbanism, planning, housing and finance8. The
limits of this article only allow us to specify the main questions that emerged from
the interviews, the speeches from which are always indicated by quotation marks,
and have been used to express the author’s reflections.
In planning this study, it was understood that the view of the technicians from
the Mayor’s Office should not be confused with the guidelines effectively given by
the municipal executive, who are responsible for making policy decisions. These, in
turn, should be considered within their context, and involve taking as a reference the
main macroeconomic determinants and social movements that influence the possible
scope of urban policies. This is the reason why experienced technicians, trained in
urbanism, including architects, sociologists and economists were interviewed. It is
not an unknown fact, however, that new generations of technicians may develop
another view of urban policies, especially because the context in which it takes place
is always undergoing modifications.
During the period under consideration, the Municipality of Rio de Janeiro was
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6 By creating a number of
bodies, such as SERFHAU
(a housing and urbanism
service) and BNH (a national
housing bank), and also
for instituting metropolitan regions and including a chapter devoted to
urban policy in the Second
National Development Plan.
7 As in the case of metropolitan regions and urban
agglomerations through the
Metropolitan Statute, Law
No. 13.089/2015.
8 Urban planners interviewed were: Alice Reis,
Regina Palha, Vera Rezende,
Isabel
Tostes,
Márcia
Bezerra, Rose Compans,
Claudia Muricy and José
Agostinho Leal.
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governed by the following mayors: Saturnino Braga (1986/88); Marcelo Alencar
(1989/92); Cesar Maia (1993/96); Luiz Paulo Conde (1996/2000); Cesar Maia
(2000/08); Eduardo Paes (2009/16). From 1998, a law came into force that allowed
executive chiefs to be re-elected, thus allowing the re-election of Cesar Maia in 2004
and Eduardo Paes in 2012.
During the interviews, the urban planners were asked about their professional
experience at the Mayor’s Office, highlighting institutional changes and the process
involved in drawing up the two master plans during the period under consideration
(PDCRJ/1992 and PDCRJ/2011). Moreover, they were also encouraged to consider
the timeframes involved that defined the experience of Rio’s urban policy. It was
expected that the Constitution would be considered a fundamental landmark, and
that the insolvency of the municipality in 1988 could have impacted the municipal
government’s spending decisions, which would therefore be reflected in its urban
policy. These expectations however were only partially confirmed, as may be observed
below, with an analysis of the most referred to themes.

“Urbanism is of little interest to the city council”

9 The first elected mayor
in Rio de Janeiro, Saturnino
Braga, faced a serious
crisis in municipal finances,
and
the
municipality
proved unable to afford
its expenses, including the
payment of civil servants’
salaries. The causes of this
bankruptcy range from the
linear increases granted
to civil servants through
to political wrangling with
both the state and federal
governments. As a result of
this fighting, the city council
did not obtain federal aid
to mitigate the effects of
the floods in the summer
of 1988, nor to introduce a
financial adjustment of its
dues, which had been voted
against by the City Council.
10 IAT corresponds to the
rate of land use. When it is
equal to 1, this means that
on a plot of land measuring
100 square meters the same
area may be built on. With a
rate of 2, the built up area
could be equivalent to 200
meters.

This was the view of an experienced urbanist architect who joined the Secretariat
of Planning in the 1970s. At that time, urbanism involved the city’s macroplanning,
“considering the city as a whole.” This was a time when the public authorities were
the driving force for urban politics in the context of an authoritarian regime. Urban
policy was treated as a technical issue, almost always a monopoly of architects. A
new approach from the perspective of economic policy would only emerge with the
struggle for the country’s redemocratization, during which the struggle for housing
was particularly outstanding. Nevertheless, according to the interviewee, urbanism
did not receive the treatment it deserved from the city council.

“Constructing the right to the city”
Redemocratization and a new agenda for urban policy emerged alongside the
“bankruptcy” of Rio de Janeiro’s public finances in 19889. If the interviewees hardly
remembered the insolvency faced by the municipality it was because this period
marked the moment when the Constitution came into force, involving increased
intergovernmental transfers in favor of the municipalities. More importantly
however, it marked the beginning of a period that was considered “the best for urban
planners”, since the obligation to introduce a master plan provided great incentive for
the City of Rio de Janeiro Master Plan (known in Brazil as PDCRJ) to be drawn up
in line with all the normative innovations set out in the Constitution.
The PDCRJ/92 introduced the maximum construction index enforced
throughout the whole city, where the difference between this and the IAT10 index
could be sold as virtual space, by granting onerous building rights. It was a necessary
measure to give factual sense to the new legal instruments, creating the figure of
“created soil” to be marketed in favor of a global urban policy for the city. A progressive
IPTU (the local building tax) was even envisaged, except that it was withdrawn
by the Mayor’s Office on the grounds that it lacked a federal law to regulate the
instrument, which came to pass with Law 10.257 / 2001, the City Statute.
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The creation of the PDCRJ/92 was a peak mobilization moment among urban
planners to give viability to the promises of democratically managing the city for
the benefit of collective interest. The urban planners considered that “it was a very
rich period, when the rulers listened to the technicians, who at that time were more
concerned with the fundamentals of urban planning”.
In addition to the created soil, other important measures approved in the
PDCRJ/92 include the Cultural Corridor11 and the SAGAS Project12, which froze
construction in the central area in the port districts. Such a measure represented the
preservation of a large area, thereby decommodifying it in favor of the right to the
city. These were measures that were in accordance with the concept of the right to the
city in which the role of the public authorities should be to control the price of the
land, as stated by the interviewees.

“Everything changed between PD/92 and PD/2011”
There is nothing in common between the two master plans. If, in the first,
the mobilization of technicians and an agenda for the right to the city prevailed,
the second was marked by pragmatism on the part of the Mayor’s Office, and
despondency on the part of the technicians.
Such pragmatism, however, was not restricted to the Eduardo Paes
Administration, but had begun shortly after PDCRJ/92 came into force. Although
the Mayor’s Office had regulated almost all the new instruments planned for the
purposes of urban policy, the Cesar Maia Government made no use of them. Instead,
it developed an alternative plan for the PDCRJ / 92, which had already become
law, which was the Strategic Plan for the City of Rio de Janeiro (PERJ). Unlike the
PDCRJ/92, which included macro planning for the city, PERJ prioritized “project
planning”, or, that which its Urban Planning Secretary Luís Paulo Conde (and after
the Mayor who succeeded him) referred to as “urban acupuncture.”
“The paradigm shift in urban management was shocking,” argued one of the
urban planners. Others stated that the Mayors who succeeded Marcelo Alencar (whose
administration drew up and approved the PDCRJ/92) did not desire “plans that
would straitjacket the city,” hence Conde decreed an end to urban macroplanning.
The interviewees’ perception was that for Conde, the PCRJD had been understood as
a legal obligation that, once fulfilled, would give way to the urban structuring plans,
the PEUs13, the scale of which was the neighborhood, and no longer the city.

“The environment became the center for urban policies”
The decision to hold the Earth Summit - Eco-92, in Rio de Janeiro, certainly
raised the level of relevance of the environment as a public policy. Indeed it even
overlapped with urban policy. According to one of the interviews, the reason was
political: after all, “environmental policy deals with trees, while urban policy deals
with people, especially poor people, and therefore there is conflict. In environmental
policy there is no conflict.” However, an environmentalist may argue that it is not
that the environmental issue “deals with trees” but that its discourse may be used for
different interests of environmental defense.
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11 A project prepared
by technicians from the
Secretariat of Planning
and Civil Society, led by
Augusto Ivan Pinheiro and
the writer Rachel Jardim,
through which the central
area of the city would be
preserved, covering areas
of Lapa, Cinelândia, Largo da
Carioca, Largo de São Francisco and SAARA.
12 A preservation project
in the districts of Saúde,
Gamboa and Santo Cristo.

13 Urban Structuring Plans
(referred to as PEU)
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“The defense of other dimensions of the right to the city:
the right to housing and to cultural heritage”

14 Basic Urban
(referred to as PUB).

Plans

These two dimensions of the right to the city have advanced in a different
manner in Rio’s urban policies, although both are part of the same political ideology.
The defense of cultural heritage was disseminated during the 1970s “after the
creation of PUB-Rio14, and was influenced by the viewpoint of the architect Carlos
Nelson Ferreira dos Santos, whose most significant landmark was the aforementioned
“Cultural Corridor Project” (Law no. 506/1984). From this project to preserve the
central area of the
 city, a new logic of intervention in existing cities was introduced
to urban policies that adopted preservation and the participation of sectors of civil
society in the processes of both conception and implementation. This advance should
be credited to the PDCRJ / 92. This same logic continued into the “SAGAS Project,
allowing an old occupation to remain in the area adjacent to the Port”. It is worth
adding that with the continuity of this policy, in 2012 UNESCO declared the city
a protected landscape.
The creation of cultural preservation areas was celebrated for preventing the
historical center of the city from becoming decharacterized, but failed to expand
the residential use of the center. Currently, a mix of uses has been advocated to keep
the area alive. Since the PDCRJ/92, the municipality has attempted to stimulate
residential use, albeit with little success, given the competition for land use with
commercial activities.
With regard to housing policy, we should emphasize the impact caused by the
extinction of the BNH, which practically forced the state and municipal governments
to seek their own solutions, but which were necessarily limited in scope, for example:
Housing was considered part of social welfare policies and, therefore, was linked to the
Secretariat of Social Development. The Mayor’s Office bought land with its own resources
for resettlements that were considered urgent due to the impact of frequent floods,
causing many victims, or for resettlements due to expropriations for the construction of
the Red Line.

In the meantime, spontaneous occupation progressed, whether in favelas or
through illegal subdivisions, both of which were not recognized as parts of the city
and, thus, prevented any possible effectiveness of the social housing policies. This
dimension of urban policy was most positively affected when the Constitution and the
agenda for the right to the city came into force, since they allowed special treatment
to be given to those areas that would then be eligible for becoming regulated.

“There is no interfederal participation
in urban policies in Rio de Janeiro”
There was an impressive consensus by the interviewees regarding the lack of
participation between Rio de Janeiro and other municipalities. Four decades after
Guanabara merged into the former State of Rio, the Metropolitan Region of Rio
de Janeiro formed a “city” resulting from the conurbation of 21 municipalities, of
which the populations corresponded to 74% of the total state. The only partnership
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mounted between Rio de Janeiro and some of its neighbors was that of receiving
garbage from the capital. Some interviewees mentioned the difference of scale and
the technical staff of Rio in relation to the other municipalities, but this asymmetry
is present in other metropolitan regions that did not stop developing policies for
inter-municipal partnerships, such as the metropolitan areas of São Paulo and Belo
Horizonte.
Not even did the creation of the Ministry of the City prove sufficiently relevant
to advance into interfederal participation. On the contrary, it was considered
responsible for the municipality to lose its position as a protagonist in urban policies.
One of the urban planners stated that:
[...] the creation of the Ministry of the City was a tragedy for urban policies because
PT (Worker’s Party) hindered urban reform and the democratic management of cities.
Management through the Caixa Econômica Federal (CEF) bank is extremely bad, because
it makes land regulation difficult, the process for which is complex, people need to want
it, even when it’s a donation from the public authorities, the parties must agree. The poor
are unable to put together all the papers needed to regulate the land. Managers in the
federal government do not understand the complexity and diversity of situations involved
in the process of regulating land, as was evident in the stillborn project from the Ministry
of Justice to promote land regulation at the beginning of the first Lula government. [...]
The CEF eventually demolished urban management by financing centralized projects.
The My House My Life Program (PMCMV) was a complete disaster and the creation of
the Ministry of the City was a total regression.

This was a criticism that does not recognize the coordinating role of this
ministry in relation to the urban polices implemented in the great majority of
Brazilian municipalities, which are small and have no obligation to draw up a master
plan (SANTOS, 2016b). In large municipalities, among which Rio de Janeiro stands
out as the second largest in the country, there was already an engagement between
the public authorities and a new approach to urban policy, which may have receded
in the face of the guidelines issued by the Ministry of the City. Recognizing the
particularities of large municipalities and urban agglomerations only occurred
after the Metropolis Statute came into force in 2015. Until then, a symmetrical
federalism prevailed, which treated all federative entities as being legally equal, albeit
economically and politically very different (SANTOS; VASQUES, 2015).

How important are social movements for urban politics?
The social movements that favored the recognition of favelas were very important
in formulating urban policies during the 1980s, the most outstanding of which is the
Federation for the Residents Associations of Rio de Janeiro (FAMERJ), whose leader,
Jó Rezende, became Deputy Mayor during the Government of Saturnino Braga.
There was also mention of the National Movement for Housing Struggle (MNLM)
and the Pastoral das Favelas. And also during the 1980s, there was an important
movement to defend cultural heritage.
One of the urban planners stated that social movements “had a positive
effect during the 1980s, until the PDCRJ/92 was drawn up, but after that they
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were co-opted by the federal government. Social movements were important
when planning was identified with the housing policy, but they ended up being
hindered by the PMCMV.”
After the 1990s, there was a cooling down of the urban social movements, except
for certain cases in some of the elite neighborhoods and in relation to the creation of
cultural preservation areas, the APACs. The only additional case that was mentioned
is the non-realization of a project by the Mayor’s Office (during the time of Cesar
Maia) to create a Rio de Janeiro subsidiary of the Guggenheim Museum because of
opposition pressure from the population.
However, 2013 saw the revival of urban social movements, closely associated
with the effects of the works related to the 2014 FIFA Soccer Cup and the 2016
Olympic Games. This was not a local Rio movement, but rather a national movement,
that aimed to take advantage of the Confederations Cup to become widely visible.
These movements came alongside the outbreak of a new wave of social movements
that included the so-called “Arab Spring,” the Occupy movements across several
US cities, as well as the “Indignados de 15/5” in Spain (CASTELLS, 2013 ). What
united social movements from such different origins was the use of public spaces
for demonstrations in favor of “another world” that does not reduce the rights of
citizenship to marketable goods, such as commodities. That is to say, a social agenda
seemed to be resurfacing, which calls into question the sustainability of urban policies
of an entrepreneurial nature.

What were the main timeframes
that marked changes in urban policy?
Although there were nuances among the answers of the interviewed technicians,
the majority mentioned the existence of three distinct temporal milestones: i) the
post-Constitution period, which went through until 1992; ii) the period between
1993-2008, which includes Cesar Maia’s three periods of office and that of Luiz
Paulo Conde, and iii) the period beginning in 2009, with the two governments of
Eduardo Paes.
The post-constitutional period until 1992
The interviewed technicians agreed to treat the Constitution as a relevant
landmark, less for its effectiveness in urban and legal instruments for providing urban
policy but more for strengthening municipalities, giving them financial autonomy so
as to overcome the crisis of municipal bankruptcy (in 1988).
The environment of redemocratization and the institutional strengthening of
municipalities brought with it the hope of building more inclusive cities, which was
reflected in the intense movement by the city’s technicians to draw up the PDCRJ/92.
Another important impact was to bring housing policy into the municipal sphere
through the policy for land regulation. As one of the interviewed urbanists recalled,
it was only after the creation of the Housing Secretariat in 1992 that work on housing
began, since before this favelas and illegal subdivisions had not even been recognized
as part of the City. Before this, “housing was understood as a social problem to be
dealt with under the Municipal Department of Social Development.” It was only
from 1994 that the Mayor’s Office recognized favelas as part of the City, a necessary
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premise for access to IDB/World Bank financing, because these agencies only
financed settlements/resettlements in areas of regulated land.
The period 1993-2008
This period represented a new milestone in urban policy in Rio de Janeiro,
coinciding with the prevalence of a certain pragmatism from the Mayor’s Office
in the way it treated its relations with the business community. One of the urban
planners interviewed, with experience in the Treasury Department, was very vocal in
characterizing the change of priorities by the administration that took office in 1993:
increasing municipal revenues without raising taxes. “The idea was to seek other
sources of resources, without touching the IPTU.”
Because it had been the capital, the Federal District, Rio de Janeiro retains a
significant real estate patrimony, the management of which should have advanced so
as to provide revenue for the City’s coffers. To this end, Cesar Maia sought technicians
from BNDES (the national development bank) to manage the Treasury Department,
including its Department of Real Estate Patrimony. The success of this initiative led
to the commercialization of the municipal real estate patrimony, rather than using
it for other purposes more in line with the urban policy agenda. Thus, instead of
giving the patrimony a social function by using it within the social housing policy, it
was used for the purpose of increasing municipal revenues. The choice made by the
Mayor’s Office reflected the context of the time, only five years after the insolvency
of municipal finances, in 1988.
Although hardly remembered by the urban planners, “Rio’s bankruptcy” was
a negative mark for the administration of Saturnino Braga. He had been the first
elected mayor of the city and represented a new paradigm of public policy, in line
with the ideology of the right to the city, however it led to financial chaos. Although
this image does not adequately reflect the complex circumstances of that period15, it
contributed to a rupture in the paradigm of municipal management.
The image of municipal failure was faced by the Cesar Maia administration as
a challenge not only to reverse the financial chaos, but also to use the peak of the
crisis involving the losses16 that the City had suffered to find an alternative manner of
inserting the Rio de Janeiro economy in a globalized world. Thus, the Mayor agreed
that it was no use complaining about the loss of capital or trying to compete with Sao
Paulo for economic primacy, but rather to identify strategies that would strengthen
Rio de Janeiro.
This pragmatism, however, was viewed by the urban planners interviewed as a
way of totally draining the commitments with the urban policy agenda. It should be
noted that this departure is more identified with Mayor Conde, who had been the
Secretary of Urban Planning during Cesar Maia’s government.
Both mayors were seen as “leaders who were good to work for, as they
gave prestige to their employees.” This good working environment only ended
when the two began to fight17. Nevertheess, they considered that “with Count
as mayor, city planning came to an end through vanity, because he thought
it was a waste of time to think about urban planning, since he considered the
city to be very dynamic, which should not be restricted to rules from another
temporality. He favored specific projects (“urban acupuncture”) that would
play the role of stimulating the renovation of surrounding areas. Thus, urban
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15 The hyperinflationary
context of the country
should never be forgotten.

16 These losses refer to the
condition of federal capital
and to the draining of the
economy.

17 Due to the dispute in
the mayoral elections of
2000
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beautification projects advanced and the priority became a local perspective, with
no commitment to the macroplanning of the City.

18 The Vargens are located
on the most distant fringes
of the Wester Zone, an is
an area that hase been
subdivided and urbanized
since the last decade, one
of the last areas of the city
“reserved” for lnd speculation.

From 2009 onwards
A third timeframe of urban policies in Rio de Janeiro began with the election of
Eduardo Paes, and the decision to host the 2016 Olympic Games in Rio de Janeiro.
It should be remembered that the year 2008 brought with it political and
economic uncertainties that would lead to another change of course in urban policies.
On the economic front, the outbreak of the world economic crisis in September
brought with it uncertainties that could have frustrated large urban projects. On a
political level, the mayoral election was won by a difference of only 55,000 votes,
which corresponded to a mere 1.6% of the votes (GASPAR, 2016). The factor that
weighed in favor of Eduardo Paes was the partnership with both the state (Governador
Sérgio Cabral) and federal (President Lula) governments, which gave the slogan to
his campaign: “Joining Forces”.
The highlight of this third timeframe of urban policy was “the strengthening
of project planning, where the important PEU in Vargens18 (of interest to the City
Council) was approved together with the Porto Maravilha project (of interest to
the Mayor’s Office), in negotiations between the City Council and the Municipal
Executive”. Controlling the PEU in Vargens implied promoting small and mediumsized real estate gains, while the big businesses associated themselves with the Mayor’s
Office to transform the old port area into a new urbanity dominated by a business
and tourism complex.
The relationship between the City Council and the Executive was highlighted
by one of the interviewees, for whom “councilors pass a bill that they themselves have
created, the Mayor vetoes it and the Council overturns the veto, hence the Mayor’s
Office comes out well. While the constitutionality of the law is discussed at length,
it is in force and allowing projects to move forward, even if contrary to the instituted
planning.”
There is, however, much to report regarding the decisive partnership between
the spheres of government in this third phase of Rio’s urban policy. At this stage, the
Inter-American Development Bank (IDB) ceased to be the partner that it had been
in the previous phase. This was because “its funding was more expensive in relation
to the resources coming from the Union Budget due to the PAC-Favelas, and also
the Olympic Project”.
It is in this context that the Master Plan was drawn up in 2011. Of the many
urban policy instruments envisaged by the City Statute and even included in its
Master Plan, the Municipality of Rio only regulated urban operations to enable
projects in which it was an associate of business consortiums. No instruments of
great relevance for urban policy were regularized, as was the case of the progressive
IPTU. Within these conditions, the vision of strategic planning that advanced in the
second timeframe, now acquired a completely entrepreneurial approach.
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Conclusions
Analysis of the interviews with the urban planners from the Mayor’s Office
in Rio de Janeiro suggests great frustration on the part of technical staff regarding
the results of the normative advances in the urban policies that were initiated
during the post-constitutional period. After an initial phase, the social movements
receded, thereby reducing social participation, which also had not been stimulated
by the public authorities. The regulation of almost all the new instruments of
urban control in the 1992 Master Plan was not used by the municipal government,
which preferred to support its actions in a strategic plan, abandoning the vision of
macroplanning in favor of the “urban acupuncture”. However, once Rio de Janeiro
had been selected as the host city for the 2016 Olympics, entrepreneurial urbanplanning reached its peak, steering the Mayor’s Office towards intensifying its
option of planning the city through projects, the so-called “mega-sport events”,
and moving away from the agenda of the right to the city. This option is explicitly
stated when considering that the 2011 Master Plan, currently in force, not only
failed to regulate urban planning instruments, such as the progressive IPTU, but
also removed the single IAT for the city.
Such distancing from the post-constitutional agenda of urban policy occurred
within a context marked by the greater commitments taken on by the tate in relation
to social rights. These were only limited to social security expenditures, but have
been translated into increased expenditure with health, education and social security.
Kerstenetzki’s (2012) study on the transformations of the welfare state indicates
evidence that this has evolved to defend the social reproduction of families, and not
only the income of workers. And it is within this context that urban policy actions
should be assessed, far beyond the planning of urban land use. However, these actions
involve positive benefits from the state, disputing allocation in the public budget that
has been increasingly compromised with expenses related to the expansion of social
rights, especially health and education. This is a challenge that municipal governments
have been facing with the adoption of urban entrepreneurship, but which has raised
questions regarding the legitimacy of public choices and has been feeding new social
movements in favor of actions that promote greater access to urban land, mobility,
sanitation and safety in cities.
Although the interviewees emphasized the urbanistic actions, some of them
mentioned the importance of the housing policy and land regularization as a relevant
part of the urban policy. Defending “macroplanning” as opposed to reducing
planning for “urban acupuncture” also implies the notion that urban planning is
part of social policies. Finally, recognizing that the social movements of June 2013
were associated with the demand for territorialized social rights (access to “FIFAstandard” housing, mobility and sanitation) suggests that urban policy should be
treated as one of the dimensions of social policies.
Finally, it should be highlighted that the issue of municipal financial
autonomy has not been faced from the perspective of improving the management
of tax collection. Access to resources seems to come from only three sources:
federal government, private initiative and asset disposal. The municipality has
sought partnerships with the private sector, but without seeking to develop its
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administrative structure. When seeking resources from “other sources, without
touching the IPTU”, the municipal government no longer uses a tax collection
instrument that also has extra-fiscal use for urban planning purposes. Within
the scenario of economic crisis, it may be possible to imagine an advance in
managing its revenue through improving the administration of real estate
taxation. As has been identified in other studies (SANTOS, 2014; CARVALHO
JÚNIOR, 2011), this would be possible by updating the generic value plan, the
basis for calculating the venal values, or by imposing greater selectivity in IPTU
exemptions, which are not related to the social housing policy. In this case, it
would be possible to imagine social policies that are more inclusive and more
associated with the constitutional agenda of urban politics.
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O prefeito Graciliano Ramos pelo olhar
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Resumo:

Este artigo integra uma pesquisa relativa à transferência de ideias sobre cidades em
distintos níveis temporais e geográficos. Aqui, procedeu-se à crítica dos relatórios da gestão do prefeito
Graciliano Ramos, em Palmeira dos Índios, Alagoas, nos anos 1920, e seu uso como referência de
ideal para gestores municipais de nossa atualidade. Discute-se: 1) o conceito de transferência de ideias
em recortes temporais, como nos chegam e como se atualizam aquelas entendidas como corretas em
tempos pretéritos; e 2) a referência acrítica feita, pelo gestor atual, da prática utilizada por Graciliano.
Apoia-se em referencial teórico, leitura crítica dos relatórios, levantamento bibliométrico e surveys. A
análise é qualitativa. As conclusões reiteram a importância do trabalho do prefeito limitada ao seu
tempo histórico, porém sugerindo um estranhamento frente à sua permanência como modelo de gestão
municipal e à superficialidade, intencional ou não, de como essa referência é feita contemporaneamente.

Pa l av r a s - c h av e:

Graciliano Ramos; transferência de ideias; migração de ideias;

gestão urbana; cidade.

A b s t r a c t : This article is based on municipal reports signed by Mayor Graciliano Ramos of
the municipality of Palmeira dos Índios, Alagoas, Brazil, and discusses his public performance through the
perspective of contemporary paradigms. The discussion refers to 1) the concept of transfer of ideas along time
and how they may be considered as adequate in distinct times and 2) the fact that researchers take their
object of investigation in myths, somewhat justifying the recurrence of the image of Graciliano as a model
for those who struggle for decency and fight corruption in public management. Sources used for developing
this research were theoretical reviews, the reports themselves, a bibliometric study and surveys. Analyses are
qualitative. Conclusions suggest, still preliminarily, that the importance of Graciliano´s work as a mayor
should be restricted to his own time; if scrutinized by urban management or public policies contemporary
parameters, it deserves a higher skepticism.
Keywords:

Graciliano Ramos; transfer of ideas; cities; literature; urban management.
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Introdução
Este texto discute a gestão de Graciliano Ramos no final da década de 1920
– anos pré-revolucionários da política brasileira e com hegemonia do coronelismo
regional – pelo olhar de uma gestão urbana contemporânea idealizada. O interesse
do artigo é o de discutir as qualificações que são dadas atualmente à prática então
exercida por Graciliano Ramos na prefeitura de Palmeira dos Índios, cidade do agreste alagoano, a 134 km de Maceió – naquela época a quarta cidade em volume demográfico do estado, hoje a terceira. Esquivando-se, propositadamente, de avaliá-la,
seja pela perspectiva de modelos atuais, seja por contextualizações de seu momento
histórico, debate-se a apropriação acrítica de um determinado modelo de gestão e
a não avaliação de como ele poderia, de fato, ser adotado entre nós. Interessa-nos
discutir aqui como ideias referentes à gestão urbana permanecem ou são descartadas
em diferentes recortes temporais. Explicitamos, pois, uma constatação a respeito da
impermanência e ressignificação das coisas, com a revisão constante daquilo que uma
vez nos pareceu como absolutamente correto nos esforços de se garantir uma vida
melhor para as cidades. De fato, estudos diversos atestam uma periodização jamais
finalizada sobre os modelos do “bem gerir” as cidades, uma constante substituição de
cânones do ideal para a gestão urbana (SANTOS, 1994; LEME, 1999; FELDMAN,
2001; 2014; ULTRAMARI; FIRKOWSKI, 2012).
A cada nova intenção de se “bem gerir” a cidade, alternam-se ideias e práticas referenciais, complementam-nas, reafirmam-nas e, também, radicalmente as rejeitam.
Vive-se sob o princípio de um modelo buscado – não necessariamente implementado
– de gestão urbana, com maior ou menor distinção do que se buscou em épocas
precedentes: uma insatisfação cíclica que Milton Santos (1996) qualificaria como
modismos sucessivos, ao discutir pesquisas sobre o fenômeno urbano. No momento
presente da gestão urbana brasileira, tomamos como cânones da boa gestão a valorização da participação popular, a transparência político-administrativo-financeira, a
prioridade de atuação em áreas mais carentes da cidade e o respeito a compromissos
ambientais. Tais cânones podem ser confirmados no espírito de muitas das legislações
urbanas em vigor no Brasil e que resultaram de um longo processo de debate societário. São exemplos o Capítulo da Política Urbana na Constituição Federal de 1988,
o Estatuto da Cidade (Lei Federal 10.257, de 2001) e, mais recentemente, o Estatuto
da Metrópole (Lei Federal 13,089, de 2015). A partir do aí observado, conscientes
dos limites do idealizado, selecionam-se os atributos que qualificariam o modelo de
gestão contemporânea neste artigo, os quais, a história nos ensina, também serão um
dia revistos, substituídos ou complementados.
A busca de maior compreensão sobre como ideais podem complementar-se ou
distanciar-se em função de situações fático-circunstanciais passadas e presentes é o
que nos instiga a escrever o presente artigo.
Entre o discurso trazido nos relatórios do prefeito Graciliano Ramos (PMPI,
1929; 1930) e aquilo que se acredita ser os cânones da gestão contemporânea ideal,
já se reconhecem permanências: uma explícita prioridade pelas faixas mais carentes
da população, o interesse público das coisas do Estado e a transparência de ações governamentais. De modo geral, no período entre a gestão de Graciliano Ramos e o da
cidade contemporânea, alguns ideais parecem, estranhamente, permanecer; a prática
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para suas consecuções, ao contrário, indica fortes mudanças. Parece, então, haver
permanência dos princípios, mesmo que com mudanças de objeto – um mundo
menos ou mais urbanizado, cidades mais ou menos próximas do mundo rural – e
mudanças político-administrativas de um e de outro tempo – um mundo menos ou
mais regrado legal e institucionalmente.
Reconhecem-se limitações na avaliação, pelo olhar contemporâneo, de posturas
de um passado e de uma realidade distantes. O exercício analítico é feito sobre a
pertinência de se adotarem, sem lembranças de contexto, posturas e ações do gestor
Graciliano Ramos como referenciais para qualificar gestores urbanos de hoje. Não se
discute aqui a importância daquele prefeito para a cidade de sua época; a discussão
prioriza procedimentos miméticos, pouco contextualizados, observados na idealização de exemplos passados.

Sobre a Transferência de Ideias
Estudos sobre transferência de ideias parecem ser escassos no cenário brasileiro; porém, não são recentes. Schwarz (1981) preocupou-se em entender como ideias
liberais advindas de países ocidentais serviram para fundamentar uma ideologia do
arbítrio e da dependência no cenário brasileiro; Rouanet (1992, p. 330) retornaria a
essa questão, afirmando que “um pensamento não é universal quando anula as particularidades locais, mas quando tem a força para integrá-las e quando, graças a esse
pensamento, as particularidades encontram uma forma concreta e inteligível”.
Entre fluxos e sedimentações de ideias, preocupa-se, no recorte temático da
pesquisa, com a transferência das ideias sobre o urbano; no nível espacial, como
ocorrem trocas de conhecimentos e práticas entre diferentes lugares e territórios,
e, no nível temporal, como são feitos repasses e absorções desses mesmos conhecimentos e práticas entre momentos distintos. Neste artigo, interessa-nos debater
como tais transferências configuram-se em estratégias de resistência a mudanças
em termos de construção e apropriação das cidades ou de permanência de modelos
de cidade por determinados grupos sociais. A esses grupos interessa, de fato, a mitificação do passado.
Esse é o contexto em que se insere o debate sobre uma determinada transferência
temporal de ideias ou, melhor dito, a referência que se faz de Graciliano como modelo
de gestão presente: pretenciosa, por parecer ignorar as dificuldades de se transpor
distinções entre um e outro momento histórico, e rápida, por idealizar acriticamente
o passado.
Quando falamos em períodos da gestão urbana brasileira, referimo-nos a eles
apenas como uma ferramenta analítica, reconhecendo que são mutáveis por alterarem o objeto sintetizado – a cidade – e nossos olhares sobre ela: periodizações representam uma “síntese de grandes momentos, ainda que [esses] guardem particularidades e que algumas realidades se sobreponham temporalmente” (ULTRAMARI;
FIRKOWSKI, 2012, p. 2). Assim, o atual estágio da gestão urbana contemporânea
ora pode parecer mais similar, ora mais distinto daquele que contextualizou a gestão
de Graciliano Ramos como prefeito; sendo, portanto, ora mais, ora menos aceitável
analisá-la ou qualificá-la por parâmetros atuais.
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Ideias, ou melhor, ambientes de ideias que se distinguem social, política, técnica,
econômica e culturalmente num contexto ampliado contribuem para que determinados períodos de uma história urbana constituam conjuntos difusores de princípios,
conceitos, diretrizes e mesmo desejos. Na concretude dessa transformação, ou melhor
dito, da transferência concreta de uma ideia (que, para a gestão urbana, configura-se
na adoção alhures de princípios, projetos, planos, corpo de legislações, práticas) estão,
dentre outros fatores, a comunicação “entre”’ e a migração “de” seus autores diversos.
A despeito de se poder identificar uma longa lista, sempre incompleta, de fatores que
explicariam a transferência de ideias, ou mesmo da priorização de alguns desses elementos explicativos, haverá sempre atributos que desconhecemos, complexos, pouco
evidentes, resultantes de uma situação única e de um ser (elemento da comunicação
para a transferência) igualmente único. Assim, vale aqui a lembrança de que somos,
assim como nossas ideias o são, nós mesmos e nossas circunstâncias (ORTEGA Y
GASSET, 1914). Tal observação reitera a diversidade de fatores que pode influenciar na constituição de um fato, mas, mais claramente, indica uma dificuldade em
apreendê-los sintética e certeiramente para replicá-lo em contextos espacial e temporalmente distintos. As ideias explicitadas por Graciliano em seus relatórios são transferidas para o nosso tempo presente e marcadas pela distinção literária do autor, pela
sua clara opção ideológica polarizada – coerente com seu tempo vivido, no Brasil e
no mundo – e pelo seu cárcere na ditadura de Getúlio Vargas. Esses fatores parecem
estabelecer-se como chancelas de suas ideias de gestão urbana para a contemporaneidade sem que se procedam avaliações críticas, sem um crivo de como poderiam ser
implantadas nas nossas cidades, sugerindo uma fácil reprodução do excelente escritor
em excelente administrador.
No caso do estudo da transferência de ideias sobre cidades, reconhece-se, há
um vício ostensivo com sua apresentação gráfica. Para Jammet (2009, p. 22), a ideia
urbana seria uma representação objetiva ou subjetiva que se tem para visualizar a
cidade, a partir de imagens construídas por grupos de poder, transmitida por técnicos e profissionais que “posteriormente diseñarán y concretarán esta idea”. Hall (2011),
também valorizando a importância gráfica da ideia, entende-a como arrogância de
planejadores e indício da distância entre prática de urbanismo e realidade. De modo
distinto, no caso dos dois momentos discutidos neste artigo, a ideia sobre a cidade
configura-se não pelo desenho, mas por meio de práticas gerenciais, institucionais e
legais; diminuindo, assim, a importância do desenho como forma de expressão de
um ideal.
O uso indistinto entre ideia e representação para o caso da cidade é, de fato, recorrente na literatura. Rojas Muñoz (1989), por exemplo, reconhece na representação
gráfica da cidade um instrumento de expressão de um ideal e também de difusão
de um propósito. Foucault (2008) avança com esse raciocínio no sentido de classificar tais ideias e representações como iniciativas públicas ou privadas em benefício
e interesse próprios. Estar-se-ia, pois, próximo do entendimento de dispositivos de
controle e geração de conhecimento por entes sociais dominantes. Essa transferência
caracteriza-se pela forma como ocorre, pelo instrumento de que se serve, pelo perfil
dos interlocutores e, sobretudo, pela relação que esses estabelecem: em um extremo,
dialógicas; em outro, hierárquicas.
Denominada e definida por conceitos variados, transferência ou mesmo exportação de ideias, conforme Stone (2004), é uma tradição já conhecida e utilizada em
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níveis internacionais desde os tempos coloniais. Parnreiter (2011) reforça a afirmação
sobre a internacionalização da transferência, agora incentivada por governos nacionais e agências de desenvolvimento. Por último, vale citar Healey (2012), que reconhece, para a área do planejamento e gestão urbana, a existência de um intenso “fluxo
transnacional de ideias”, sempre sujeito a novas características e interpretações.
Para o caso específico da gestão urbana, e que se aplica no estudo dos trabalhos
de Graciliano junto à prefeitura de Palmeira dos Índios, é possível afirmar que a
transferência de ideias é empreendida sobretudo quando da necessidade de rápida
solução para problemas locais ainda não experimentada. Ultramari e Duarte (2009),
por exemplo, inserem essas situações conjuntamente com a especificidade de situações
políticas, crises, avanços econômicos, características geográficas, imposições religiosas e disponibilidade de tecnologias, lembrando o fenômeno de inflexões urbanas, as
quais exigem um novo pensar para gerir situações até então desconhecidas. Confirmar a existência e entender como teria sido o diálogo de Graciliano com prefeitos da
região sobre suas experiências na gerência pública comprovaria um eventual interesse
em “aprender com o outro” e de assimilar o “já testado”. No caminho inverso de uma
possível transferência de ideias, olhar para a gestão de Graciliano a partir da cidade
contemporânea sugeriria, minimamente, um interesse no enfrentamento dos problemas de utilização do recurso público.
Transferências de ideias podem ainda ser melhor contextualizadas por meio do
modo como são constituídas, ou seja, de fato repassadas, observadas ou assimiladas.
Em tal processo, são observadas complexidades sobretudo naquilo que diz respeito à
miríade de atores e locais com níveis diversos de poder e habilidades, diferenciando
aqueles com maior capacidade para desempenhar o papel de repasse e mesmo de imposição de ideias daqueles com decisão ou interesse no exercício da adaptabilidade ou
simples replicabilidade. Tais hierarquias são instáveis e alteram-se em distintos modos
e razões de difícil apreensão (MÜLLER, 2015). No caso da gestão de Graciliano Ramos, não há sequer uma representação gráfica ou um conjunto de ideias constituídos
como tal e por ele elaborados. Há uma prática demonstrada e que, portanto, deixa
ao observador uma maior liberdade analítica para formatar e, assim, justificar sua
aprovação, rejeição ou mesmo mitificação.
A despeito de a transferência de ideias poder incluir um amplo espectro de “capital” que pode ser repassado ou assimilado, para Howlett e Morgan (2010), no nível da
gestão urbana, ela é caracterizada pela concreta mobilidade do conhecimento e por
práticas com potencial transformador – social e físico – no espaço das cidades. De
acordo com tais autores, partes ou totalidades de ideias sobre cidades podem migrar
1. com a conservação da integridade original ou 2. com a conservação da ideia em
termos de utilidade e funcionalidade, porém submetida a novas funções (travelling
fruitfully). A despeito dessas comunicações serem inicialmente tomadas como ações
colaborativas, Healey e Upton (2010) reiteram a sua necessária validação social e o
sempre presente interesse: transferir ideias pode, pois, ocorrer de modo mais receptivo ou de modo mais impositivo. A perspectiva trazida por esses autores ajuda-nos a
indagar sobre a real possibilidade de uma migração de ideias da gestão de Graciliano
para a atualidade de modo integral, sem distinção entre aquilo que lhe fora princípio
(atributo duradouro) daquilo que lhe fora prática (modo operacional mais sujeito a
especificidades de tempo e lugar).
Leme (2004), ao apresentar seu trabalho sobre a formação do urbanismo em
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São Paulo, rejeita a palavra “influência” por não dar conta da complexidade existente
nesse processo e mesmo “transferência”, por simplesmente reiterar um contexto de
apropriação de ideias. Opta, assim, pela expressão “circulação” de ideias. Também
nesse trabalho, Leme (2004) identifica três hipóteses a respeito da referida circulação
de ideias sobre cidades: o urbanismo é um movimento de âmbito internacional que se
destaca pelo trânsito de ideias-chave; é um campo de trocas de experiências; e, por ser
um campo com crescente autonomia, reflete na organização das instituições de ensino e associações profissionais. A popularização mais recente da gestão de Graciliano, mantida pela influência do seu nome como escritor de referência nacional, pode
também ser explicada por uma ideia-chave que seria a da lisura no trato do interesse
público e da facilidade com que tais ideias podem atualmente circular e ser analisadas e apropriadas. Todavia, a facilidade ofertada pelos meios de comunicação hoje
disponíveis, paradoxalmente, pode também reiterar aquilo que nos é mais facilmente
assimilado e que já nos é familiar. Estudo de Tomlinson et al. (2010) sobre as boas
práticas em cidades de países em desenvolvimento no ambiente Google, por exemplo,
revela que esse instrumento contribui para uma maior generalização de perspectivas
hegemônicas. Ironicamente, o ambiente mais completo para a circulação de ideias seria então organizado para limitar o acesso a “alternative policy perspectives and debate,
and that is not in the public interest” (TOMLINSON et al., 2010, n.p.).
A discussão teórica sobre o contexto maior da pesquisa – transferência de ideias
sobre cidades e sua gestão – aqui apresentada não intenciona, nem poderia, esgotarse neste artigo. Foram trazidas para o presente debate aquilo que mais diretamente
pode contribuir para entender o fenômeno de uma migração transtemporal de uma
ideia e de chancelá-la como válida em seus princípios e em sua prática. Na sequência,
apresentamos um breve contexto político da eleição e gestão de Graciliano e a escrita
de seus relatórios.

Posse, relatórios, renúncia
Nas quatro décadas em que vigorou a primeira constituição republicana brasileira, de 1891, “preponderou o coronelismo e o centralismo regional, que transformaram os municípios em feudos políticos marcados pelo mando e o desmando, como
fossem propriedades particulares” (MEIRELES, 1996, p. 36) e, “nessa atmosfera de
opressão, as instituições locais não puderam encontrar campo para seu desenvolvimento” (MONTORO, 1975, p. 41). É esse mesmo cenário que justifica, por mais de
uma vez, a observação de Graciliano sobre o contexto de sua própria eleição, revelando ou conivência ou estratégia tácita frente a um modo eleitoral há muito criticado:
“Assassinaram meu antecessor. Escolheram-me por acaso. Fui eleito naquele velho
sistema de atas falsas, os defuntos votando” (RAMOS, 1948 apud MORAES, 2012,
p. 61). O governo de Graciliano fora antecedido por Lauro de Almeida Lima, assassinado por um fiscal de impostos de Alagoas, antes de finalizar seu mandato, o qual
seria assumido por Manoel Sampaio Luz até as novas eleições.
A eleição de Graciliano Ramos para prefeito, antecedeu a uma tragédia política que ocorreu em Palmeira dos Índios; uma destas lutas tão comuns que ainda hoje acontecem no
nordeste brasileiro; lutas cevadas pelas intrigas, calúnias, difamações, fuxicos do “disse me
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disse”, do “me contaram”, que ocorrem de boca em boca nas rodas dos politiqueiros ou
desocupados nas mesas dos botequins. Ele seria o homem indicado por não ser um tipo
que se envolvesse em baixezas (SILVEIRA, 1982, n.p.).

O momento vivido no Brasil à época da gestão de Graciliano é também aquele
frequentemente denominado de pré-revolucionário, com a desintegração da Primeira República, insurreições, crise econômica e também uma insatisfação intelectual
que seria destacada pelo Movimento Modernista (LUZ, 1969). Sant’Ana (2003), por
exemplo, destacaria a década de 1920 em Alagoas como de efervescência cultural e
que permitiria uma singular produção regional, refletindo aquilo que ocorria nos
maiores centros do Brasil de então. Entretanto, característica que sempre se destaca
nas análises dessa década é a de uma “insatisfação dos setores médios da população
urbana, descontentes com as instituições de uma república dominada pela oligarquia
rural” (SANT’ANA, 2003, p. 68). Graciliano, na chefia do poder executivo municipal, teria vivenciado e reconhecido essa dupla insatisfação: um desejo de modernidade
que convivia com um tradicionalismo, patrimonialismo, coronelismo, mandonismo
e clientelismo, conforme lembrado por Carvalho (1997).
Durante a Primeira República (1989-1930), a qual Graciliano vivenciara os últimos tempos, as limitações impostas à autonomia municipal reforçavam a consolidação do poder central por meio dos governos estaduais. Disso resultaria a “política
dos governadores”, sistema de relações entre estados e municípios fundamentado em
compromissos eleitoreiros e de práticas coronelistas. No nível local, tais acordos garantiam que lideranças, como contrapartida, recebessem condições necessárias para a
montagem de oligarquias municipais (LEAL, 1997).
Ainda que a renúncia de Graciliano tenha sido influenciada por questões pessoais, a posterior saída do seu governador e coligado do poder confirma a gestação
de uma crise: em 1930 seria derrubado pela chamada Revolução que iniciaria a Era
Vargas. O prefeito que lhe sucedeu foi José Helenildo Ribeiro Monteiro, inaugurando uma fase de conivência com o governo getulista.
No cenário nacional, acumulavam-se problemas estruturais agravados pela crise
financeira internacional de 1929; no nível local, incrementavam-se as dificuldades
de governabilidade, fato que também pode ter acelerado a renúncia de Graciliano.
Documentos pessoais, como cartas à esposa, Heloísa, revelam, entretanto, um decidido desejo de renunciar ao cargo e sair de Palmeira dos Índios: “Consideras-te rival
da prefeitura, minha filha? Que lembrança! Há apenas entre mim e ela uma ligação
precária, por três anos, mas se achas a ligação indecente, desmancho tudo e mando-a
pentear macacos” (RAMOS, carta de 8 de fevereiro de 1928, p. 104).
Do mesmo modo, conforme afirma Moraes (2012, p. 50), Graciliano não esconderia seu tédio pela pequena e isolada Palmeira dos Índios de então:
Melancólico, dizia que sua atividade em Palmeira se concentrava “em coisas que andavam
muito distantes do cérebro”. Um dado interessante é que ele afiançava a Pinto que se não
fosse pelos filhos pequenos, teria voltado para o Rio: “Malgrado as desilusões, a cidade
ainda me tenta. Se um dia me for possível, voltarei. É um sonho absurdo, talvez”.
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Por último, não se pode desconsiderar o ambiente de oposição política existente para a decisão de renúncia, tomada em 30 de abril de 1930: “Houve quem
tivesse comemorado a sua saída. Eram pessoas que tiveram interesses contrariados, porque ele não fazia cambalachos, nem dispensava multa de ninguém”
(MOR AES, 2012, p. 72).
À época, relatórios como os de Graciliano eram eventualmente publicados em
diários oficiais e jornais locais, normalmente a título de mensagens aos Conselhos
Municipais (Câmaras de Vereadores). Dele, conta-se com dois desses relatórios, ambos com explicitação detalhada de receitas e despesas, aqui discutidas pelo olhar (arriscado) do modelo de gestão urbana idealizado contemporaneamente. Conforme já
anunciado, seu reconhecimento como escritor contribuiu para que esse material de
caráter administrativo tenha sido preservado e tomado como referência em estudos
diversos. Na inexistência de tal circunstância, dificilmente tais documentos teriam
recebido igual atenção; esta é a conclusão que se tem ao buscarmos relatórios de seus
pares contemporâneos, anteriormente à elaboração deste artigo (salvo, eventualmente, com a realização de pesquisas primárias mais específicas).
A qualidade literária de Graciliano Ramos é mais comumente observada a partir
de sua obra Caetés, publicada em 1933. Cândido (1992, p. 23), por exemplo, afirma
que a partir desse momento o autor ganhou maturidade genial e “se libertou para
as obras-primas”. Do mesmo modo, Mello (2012, p. 44) resume seu estudo sobre
a crítica recebida pelas obras de Graciliano Ramos da seguinte forma: “As menções
positivas por parte da crítica à obra de Graciliano, como as citadas acima, poderiam
ser reunidas às centenas desde a sua estreia com o romance Caetés até os dias de hoje”.
A produção de Caetés teria ocorrido entre 1925 e 1928, ou seja, teve sua finalização
acumulada com o exercício de prefeito. Há, então, uma concomitância temporal entre
a produção do livro que distinguiria sua prática literária e a prestação de contas ao seu
governador. Mais intrigante seria o impacto imediato causado por tal prestação:
Graciliano, por volta de seus 36 anos, vivia uma vida modesta e condenada à rotina
morna de uma cidade do interior do estado de Alagoas. Em 1929, o autor do romance
foi descoberto por Augusto Schmidt, editor de livros da cidade do Rio de Janeiro, não
exatamente em virtude desse primeiro romance [Caetés], mas por meio dos relatórios
escritos por GR como prefeito da cidade de Palmeira dos Índios (AYUB, 2016, p. 51).

Confirma-se então a importância dos relatórios no prosseguimento da vida literária de Graciliano: pelo natural exercício da palavra, mas também por fato circunstancial de evocar o interesse do escritor José Américo de Almeida e, por intermédio
desse, do poeta e editor Augusto Frederico Schmidt, o qual teria requisitado a Graciliano “tirar o romance que tinha na gaveta [Caetés] e publicá-lo”. O impacto dos relatórios de Graciliano foi significativo: José Lins do Rego (circa 1934), antes relutante
em valorizar sua escrita, mais tarde o faria irrevogavelmente. “Mesmo o seu relatório,
cheio de boas pilherias que êle viria a enviar ao governador não achei essa cousa admirável que Schmidt descobrira. Aquilo ainda me parecia excentricidades [...]”.
Jaconi (2012, p. 18), por exemplo, fala em “liberdade transgressora” ao se referir
ao estilo adotado nos referidos relatórios, os quais “causaram estranhamento da mídia
na época, devido à contravenção da linguagem oficial do gênero relatório”. Prosseguindo, a autora reitera: “Assim foi Graciliano Ramos quando escreveu os relatórios
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públicos sobre sua administração pública na cidade de Palmeira dos Índios – um
especialista transgressor do gênero relatório que, através de sua intimidade com a linguagem artística, conferiu sabor e encanto aos textos destes documentos” (JACONI,
2012, p. 20).
Tem-se então uma eventual inversão de valores em casos relatoriais: a forma da
descrição toma mais importância que o próprio objeto relatado, a cidade de Palmeira
dos Índios.
Em 1920, Palmeira dos Índios, Alagoas, contava com 39.241 habitantes (BRASIL, 1926, p. 333); em 1930 não se realizou censo; em 2010, seriam 70.368 habitantes (IBGE). À época de Graciliano, a prefeitura contava com onze funcionários, hoje
conta com aproximadamente 2.000 (PMPI, 2014). De imediato, se tomada em conta
a população municipal dividida pelo número de funcionários da prefeitura, houve
acréscimo da relação de 3.567 habitantes por funcionário na década de 1920 para
trinta e cinco em 2010.
Em termos de estrutura urbana, a Palmeira dos Índios vivida e gerida por Graciliano reproduz a vida de uma cidade pequena do interior, em um país com processo
de urbanização incipiente em escala urbana de consolidação de seus espaços e aparato administrativo. Algo mudaria em 1933 com a chegada da ferrovia, já distante
dos anos de Graciliano na prefeitura: é nesse momento que a cidade assume maior
destaque econômico e influência regional, permitindo a “notável expansão do comércio e dos serviços” (CORRÊA, 1997, p. 97). A cidade real, objeto dos relatórios de
Graciliano, parece então reiterar aquela apreendida na obra Caetés que nos sugere um
“cotidiano tacanho e dos tipos miúdos que se condicionam à sensaboria da província
[...] com seus costumes e sua pasmaceira” (GIMENEZ, 2008, p. 166). Todavia, é da
própria escrita de Graciliano em Caetés que temos, talvez, a descrição mais abrangente de um vilarejo lento, ironicamente indeciso entre o urbano e o rural: “Olhei a
rua. À entrada do Pernambuco-Novo um automóvel parado atravancava a passagem.
Uma carroça de lixo, vagarosa, rodava” (RAMOS, G., 2013, p. 96).

Metodologia e informações
Quando da proposição inicial deste artigo, três caminhos metodológicos pareciam possíveis para debater transferência de ideias. O primeiro, sugerido pela recorrência da imagem de Graciliano como modelo de gestor, dizia respeito à transferência
de ideias em nível transtemporal, entre sua atuação na prefeitura e a gestão das cidades contemporâneas. O segundo, unitemporal, debateria a relação entre obra literária
de Graciliano e sua atuação política como prefeito, aproximando dois campos investigativos, o da literatura e o da gestão das cidades. O terceiro, também unitemporal,
seria a pesquisa sobre a relação entre a gestão de Graciliano e a de seus pares gestores
da época. Tentativas foram feitas para os municípios alagoanos vizinhos de Palmeira
dos Índios: Santana do Ipanema, União, Viçosa e Anadia, todos com aproximadamente 50 mil habitantes (IBGE, 2010). Tal intenção não se efetivou em razão da não
disponibilização de relatórios equivalentes aos produzidos por Graciliano ou mesmo
da incerteza da sua elaboração. Tais materiais seriam fundamentais para uma análise
comparativa capaz de esclarecer os atributos político-administrativos de Graciliano

72

REV. BRAS. ESTUD. URBANOS REG. (ONLINE), RECIFE, V.19, N.1, p.64-88, JAN.-ABR. 2017

Clovis Ultramari, Mario Procopiuck e Manoela Massuchetto Jazar

pela perspectiva de seu próprio tempo. A terceira opção metodológica exigiria ainda
avanços analíticos no campo da literatura; todavia, parece contar com afluência de
informações. Nesse caso, estaria destacada a perspectiva pessoal de Graciliano com
o cotidiano de uma cidade do interior esquecido de Alagoas: “Consideras-te rival
da prefeitura, minha filha? Que lembrança! Há apenas entre mim e ela uma ligação
precária, por três anos, mas se achas a ligação indecente, desmancho tudo e mando-a
pentear macacos” (RAMOS, carta de 8 de fevereiro de 1928, p. 104).
Escolheu-se o primeiro caminho. O segundo careceria de informações não obtidas até então.
A valorização da leitura da obra de Graciliano como fonte de investigação sobre
um tempo e um contexto, ou, no caso, um modo de habitar um espaço e geri-lo,
parece ser por ele mesmo anunciado: “Nunca pude sair de mim mesmo. Só posso
escrever o que sou. E se as personagens se comportam de modos diferentes, é porque
não sou um só” (RAMOS apud MORAES, 2012, p.15). A mesma defesa é feita por
Cândido (1992), ao ampliar o valor de uma obra para o contexto em que foi escrita, o
cenário real que apresenta e a ideologia do autor em relação a esse mundo. De modo
similar, essas seriam questões basilares para o estudo da cidade, sempre defendidas
como necessárias para sua compreensão e intrinsicamente presentes num campo interdisciplinar de estudo.
Apesar da crítica mais em voga (reagindo contra certos exageros de origem romântica) a
obra vale por si, e em si mesma deve ser considerada, independente da pessoa do escritor,
não nos furtamos à curiosidade que este desperta. Se cada livro pode dar lugar a um interesse apenas imediato, isto é, esgotado pelo que ele pode oferecer, uma obra, em conjunto,
nos leva quase sempre a averiguar a realidade que nela se exprime e as características do
homem a quem devemos esse sistema de emoções e fatos tecidos pela imaginação (CÂNDIDO, 1992, p. 69).

Quando da escolha do primeiro caminho metodológico citado acima e da leitura preliminar dos dois relatórios apresentados ao governador de Alagoas por Graciliano Ramos, já se concluía a possibilidade de neles haver um grande potencial analítico,
porém pouco confrontados com as atuais diretrizes de uma política urbana nacional.
Ao fazer parte de um grupo de intelectuais com cargos políticos, eletivos ou não,
que caracterizou os anos 1930 e 1940 no Brasil, Graciliano, sobretudo em seus dois
relatórios anuais ao governador de seu estado, ajudou a sintetizar o que seria o ideal
urbano para a cidade da época, ou seja, a melhor definir o que teria sido o período
da gestão urbana por ele vivido. Similarmente, documentos legais como a Lei de
Responsabilidade Fiscal/2010, o Estatuto da Cidade/2001, e a própria Constituição
Federal de 1988, por exemplo, sintetizam o regramento para o que seria uma boa
gestão da cidade brasileira; evidentemente, devido à complexidade contemporânea de
nossas cidades, em menor grau de apreensão da realidade.
Antes da leitura crítica dos dois relatórios de Graciliano, realizou-se levantamento de caráter mais geral na internet (Google e Google Acadêmico, 2015) no intuito de
apreender sua imagem como referência para a administração pública contemporânea
no Brasil. Essa investigação é acompanhada da busca em documentos disponibilizados online em todos os Tribunais de Contas Estaduais do país, assim como no
Tribunal de Contas da União (TCU), para avaliar o nível de aplicação de tais ideias
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em atividades contemporâneas de cunho regulatório. No primeiro caso, o objetivo foi
o de apreender a relação de Graciliano com a probidade administrativa e com a gestão urbana de modo mais geral. Chama a atenção os resultados advindos do uso da
palavra-chave “probidade + Graciliano Ramos”, com 303 mil resultados. No Google
Acadêmico, de modo esperado, o quociente cai significativamente. Devido ao grande
número de retorno em ambas as fontes, procedeu-se apenas à leitura dos documentos
trazidos nas dez primeiras páginas de cada um dos resultados obtidos. Esse material
foi analisado e contribuiu para a discussão teórica do presente artigo. O Quadro 1
apresenta o quantitativo desses resultados.
Quadro 1: Graciliano e modelo de gestão a partir de resultados no Google e Google
Acadêmico, 2015
Palavras chave: “Graciliano Ramos” + Google

Google Acadêmico

“Tribunal de Contas”

142.000

471

“Gestão Administrativa”

154.000

705

“Transparência”

229.000

-

“Probidade”

303.000

-

“Auditoria”

88.200

-

Fonte: Organizado pelos autores.

No caso do levantamento junto aos sites dos Tribunais de Contas dos Estados e
no do TCU, instituições previamente consideradas como “reconhecedoras” do ideal
do autor/administrador em questão, foi utilizado apenas o termo “Graciliano Ramos”.
Tais resultados, apresentados no Quadro 2, limitam-se a materiais disponibilizados
ao acesso público, deixando presumir que há ainda um volume maior de documentos
com menção ao autor; fato comprovado quando da pesquisa no ambiente Google (vide
resultado de “Graciliano Ramos” + “Tribunal de Contas”).
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Quadro 2: Pesquisa documental nos sites de Tribunais de Contas estaduais e da
União, 2015
Região

Tribunal de Contas Nº de citações

Norte

Todos os Estados
Alagoas
Bahia

Categorias das citações/ Nº de citações

3
3

Nordeste

Notícias / 1
Últimas Notícias (2)
Diário Oficial Eletrônico / 2
Notícias / 1
Notícia Externa / 1

Paraíba

3

Informativo / 1
Ata de sessão / 1

Sergipe
Demais Estados
Distrito Federal
Centro-Oeste Goiás, Mato Grosso,
Mato Grosso do Sul
Sudeste
Todos os Estados

1

Artigo / 1

-

-

1

Conteúdo Web / 1

-

-

-

Documentos / 4

Paraná

36

Sul

Pautas / 4
Diários Eletrônicos/Atos Oficiais / 25
Leis Orçamentárias / 3

Santa Catarina

-

-

Rio Grande do Sul

2

Biblioteca Eletrônica / 2

24

Acórdãos / 7
Ata de sessão / 12

Tribunal de Contas da União

Biblioteca Digital / 5
Total

73

Fonte: Organizado pelos autores.
Obs.: No caso de Alagoas, contribui para as várias menções o Portal de Transparência do Estado,
o auditório do Tribunal de Contas e a Imprensa Oficial que levam o nome de Graciliano Ramos.
No caso do Rio Grande do Sul, a biblioteca digital leva seu nome; já no caso do Paraná, as menções
se referem à Escola Estadual Graciliano Ramos.

Dos resultados do quadro 2, o que mais impressiona são as recorrentes menções
elogiosas à figura de Graciliano em acórdãos e atas do TCU, confirmando a ampliação da imagem de Graciliano para além dos limites de sua cidade e de seu estado.
Deste volume, selecionamos excertos de quatro documentos:
Na condição de prefeito da cidade alagoana de Palmeira dos Índios (AL), Graciliano
Ramos é o autor da mais importante peça histórico-administrativa brasileira. Trata-se
do relatório de sua gestão. [...]. Insisto no registro pois o relatório aborda questões da
administração municipal que tantas vezes frequentam a pauta das Sessões desta Câmara
(TCU, 2003, p. 2).
O TCU é casa de grandes exemplos e virtudes. [...] esta Casa é também de grandes alagoanos. [...] Se pudesse, chamaria aqui o testemunho do escritor Graciliano Ramos.
Não só pela pujante obra literária, plena de significação política, mas pelo exemplo de
administração proba à frente da prefeitura de Palmeira dos Índios, (TCU, 2006, p. 25).
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[...] Alagoas, terra do sempre lembrado e digno Graciliano Ramos, cujos dois famosos
relatórios na prefeitura de Palmeira dos Índios deveriam servir de norte aos homens públicos do país (TCU, 2012).
[...] Graciliano Ramos: Homenagem ao Centenário de Nascimento; [...] Graciliano Ramos: O Exemplo Alagoano de Dignidade Humana [...] (TCU, 2008, p. 310).

Os resultados acima impressionam pelo volume de menções obtidas, pela associação da figura do prefeito Graciliano com o debate sobre a probidade administrativa na gestão pública contemporânea e pela observação dessas referências também no
âmbito dos Tribunais de Contas brasileiros. Chama ainda a atenção a espontaneidade
como são transferidos os discursos e as ações de uma época (final dos anos 20) para
outra (a atual) e como, em nenhum momento, são feitas ressalvas críticas a uma qualidade de gestão ainda pouco escrutinizada entre nós. A leitura mais propositadamente
duvidosa dos relatórios de Graciliano Ramos, como apresentada a seguir, permite, entretanto, que se lance sobre essas fácil transposição temporal de ideias e replicabilidade de qualidade do escritor para o gestor. O item a seguir discute tais resultados e suas
eventuais carências de apreciação científica da leitura propositadamente duvidosa dos
relatórios de Graciliano como referência de prática na gestão urbana contemporânea.

O fluxo das ideias de Graciliano
Ramos no tempo
Dos textos acima mencionados, sobressaem-se referências diretas dos relatórios
de Graciliano em peças retóricas que avalizam conclusões sobre o que seria uma boa
gestão pública em termos de equilíbrio entre receitas e despesas, cuidados com serviços públicos básicos, eliminação de desperdícios, transparência e impessoalidade na
condução dos interesses públicos.
Sua gestão ficou marcada não exatamente por atos administrativos ou decisões políticas,
mas pelo relatório que o prefeito deixou, terminado o mandato. A redação desse relatório
é primorosa, pela concisão, objetividade e clareza (hoje diríamos: transparência), qualidades que vêm coerentemente combinadas com a honestidade absoluta dos dados e da
auto-avaliação – rigorosíssima, sem qualquer complacência – que faz o prefeito (VIEGAS,
2010, n.p.).

Os relatórios são também reproduzidos como passagens anedóticas ou frases de
efeito que enfatizariam conceitos atuais de moralidade, legalidade, profissionalismo,
planejamento etc., e para contrapor práticas patrimonialistas, paternalistas, fisiologistas e clientelistas.
Graciliano Ramos é considerado o Pai da Gestão Fiscal Responsável. Ao redigir os famosos relatórios da administração [...] dava exemplo de austeridade, respeito e ética no trato
com o dinheiro do povo. [...] Quando Graciliano foi prefeito, Palmeira dos Índios era
uma cidade suja, com porcos andando pelas ruas. Ele ordenou que fossem eliminados. O
encarregado de matar os porcos vadios voltou um dia, com a espingarda na mão, com a
cara de assustado. O prefeito perguntou-lhe, então, se não havia mais porcos pelas ruas.
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O homem respondeu que sim, mas eram do coronel Sebastião, pai do senhor prefeito, ele
não ia matar. Graciliano repreendeu-o: “Prefeito não tem pai”. Demitiu o empregado por
não cumprir as ordens recebidas (TAVARES, 2014, n.p.).
A LRF regulamenta aquilo que, em tese, deveria estar na essência da administração do que
é público, como nos ensinou Graciliano [...] exemplo do bom uso do dinheiro público
em meio a situações de adversidades, tais como pobreza, secas, clientelismo e apadrinhamento (SANTOS, 2009, p. 17).

Nos documentos selecionados para esta análise, não se encontrou qualquer
evidência para que mais objetivamente pudéssemos corroborar ou refutar os argumentos de Graciliano. No uso da sua administração como referência para a gestão
urbana contemporânea, a única fonte são os relatórios, com juízos do próprio prefeito. À luz dessa fonte única de referência, é compreensível concluir-se pela figura
do “bom administrador” e de “bom prefeito”, austero na aplicação de recursos
públicos. Para uma análise de sua gestão, faltam aí, minimamente, a perspectiva de
seus eleitores e o quanto nesses documentos há da intenção de o administrador ter
seus atos aprovados pelo governador. Para uma transferência de suas ideias para a
gestão contemporânea, há questões que mereceriam mais atenção: a relação entre
seu higienismo (comum à época) e um código de proteção dos animais da atualidade que refutaria seu extermínio de cães e porcos que perambulavam pela cidade, e a
preocupação com a promoção de seus feitos pessoais, a qual seria regimentalmente
coibida na atualidade.
A inesperada inserção no meio político por parte de Graciliano talvez explique
outro perfil rejeitado pela gestão contemporânea: o do administrador que demonstra
pouco conhecimento da realidade na qual governa. Análises de Graciliano sobre sua
própria região, onde nasceu e só sairia depois da experiência como prefeito, nos parecem pouco acuradas, salvo, sempre, à existência de outras conotações ou contextos.
Segundo Moraes (2012, p. 122), Graciliano entenderia como “passatempos acessíveis
a quase todos os roceiros” a leitura de jornais e almanaque, a discussão de política e
a dedicação a decorar sonetos; recursos que nos parecem, de fato, pouco acessíveis na
sua época e no ambiente de sua região.
Em todos os textos que referenciam elogiosamente Graciliano, há uma aparente intenção em não o contextualizar, apresentando-o em tons quase “messiânicos”,
como homem público com sensibilidade e capacidade muito além dos demais de
sua época. Para tanto, fazem-nos falta estudos comparativos, minimamente, sobre
a administração de seus pares prefeitos do final dos anos 1920 no mesmo contexto social. Do contrário, a insistência na manutenção de opiniões idealizadas sobre
o escritor-prefeito, como a do “sempre lembrado e digno Graciliano Ramos, cujos
dois famosos relatórios na prefeitura de Palmeira dos Índios deveriam servir de norte
aos homens públicos do país” (TCU, 2012, n.p.), pode não passar de mera apologia
pautada em meritórias capacidades literárias. Na falta de maiores análises, corre-se o
risco de perder a credibilidade de um exemplo que merecidamente deva ser copiado.
O volume de material aqui trabalhado não permite afirmar como seriam as análises
da gestão de Graciliano por seus contemporâneos; nem tampouco debater com que
força persistiriam os elogios no caso de sua permanência mais prolongada no poder.
Artigo no Jornal O Estado, de Recife, de 1934, parece anunciar uma permanência da
REV. BRAS. ESTUD. URBANOS REG. (ONLINE), RECIFE, V.19, N.1, p.64-88, JAN.-ABR. 2017

77

O pr e fe i to Gr aci l i a no R a mos pe lo ol h a r da Ge s tão U r ba na ...

análise positiva de seu tempo no poder municipal; entretanto, a referência, mais uma
vez, é unicamente os relatórios.
Assim por 1929, mais ou menos, não houve em Alagoas quem não conhecesse Graciliano
Ramos. Pessoalmente não. Que ele vivia metido em chucurus de Palmeira dos Índios.
Por causa de um relatório. Um relatório tão sincero e de uma sinceridade tão forte que,
se os governantes brasileiros o utilizassem sempre, haveria muito maior possibilidade de
salvar o Brasil que servindo-se do finado “espírito revolucionário”. (DIEGUES JUNIOR,
1934, p. 93).

Ao visitante contemporâneo em Palmeira dos Índios pouco restou para se observar do período de Graciliano no poder. Seus relatórios já evidenciavam uma gestão
obrigada a um caráter mais estritamente administrativo, de organização da estrutura
municipal e menos caracterizada por práticas e obras que lhe pudessem garantir visibilidade futura.
Havia em Palmeira dos Índios muitos prefeitos: os cobradores de impostos, o comandante de destacamento, os soldados, outros que desejassem administrar. Cada pedaço
do município tinha a sua administração particular, com prefeitos coronéis e prefeitos
inspetores de quarteirões. Os fiscais, esses resolviam questões de polícia e advogavam
(PMPI, 1929, p. 25).

Se por um lado tais apologias possam justificar-se em meio a um cenário de reduzidas referências de boa administração pública, elas fragilizam-se, ao mesmo tempo, por serem pouco robustas em suas referências analíticas e, também, por não serem
construídas com a necessária mirada de nossa contemporaneidade. Para esse caso,
vale lembrar, a gestão urbana transformou-se em algo verdadeiramente complexo,
jamais constituindo o desejo, intenção ou ação isolada de um indivíduo, ainda que
democraticamente eleito. Na complexidade de nossas cidades e de suas gestões, crescentemente reguladas e estandardizadas, haveria pouco espaço, infelizmente, para
relatórios de prestação de contas em estilo casual do narrador, prazeroso a qualquer
leitor, porém pouco crível a um atualizado escrutínio político-administrativo.
A reduzida fonte de informações trabalhadas para se construir a referência de
Graciliano para a gestão contemporânea exige, minimamente, que se distingam os
princípios das práticas administrativas. A validade dos princípios persiste, tal qual
apresentados, por exemplo, por E. Ramos (2013), e sempre observados na idealização
da gestão contemporânea. As práticas, por sua vez, merecem, pelo menos, ser discutidas sob a ótica de perspectivas diversas, evitando-se a fácil transferência de qualidades
literárias para o de um bom modo de gestão: “Graciliano [...] [produziu relatórios]
que primavam pelo apego ao caminho da ética e da gestão fiscal responsável [...]”
(MAIA, 2003, p. 25).
A importância referencial que os relatórios receberiam nos dias de hoje já havia
sido anunciada à época. O governador Álvaro Corrêa Paes, seu coligado político, em
mensagem ao Congresso legislativo de Alagoas, afirma: “A administração de Palmeira
dos Índios continua a oferecer um exemplo de trabalho e honestidade, que coloca o município numa situação de destaque (PAES, 1929, n.p.). Jornal local reitera a seriedade do
prefeito e chama a atenção de sua coragem para enfrentar os “prejudicados”.
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O Sr. Graciliano Ramos, prefeito de Palmeira dos Índios, remeteu ao Sr. Governador do
Estado um interessante relatório que merece ser lido [...]. Vê-se que o povo de Palmeira
dos Índios é o mais lamurioso. Mas o Sr. Graciliano é curado de cobra e não tem medo de
caretas. (Jornal O Semeador, 4 de fevereiro de 1929, p. 85).

O mesmo jornal, três meses depois, continua a elogiar o prefeito Graciliano,
todavia, já respondendo a possíveis críticas: “Olhe S. Excia. que o seu relatório fez
surgir muito comentário azedo. Avalie só que certo amigo nosso disse coisas brabas,
coisas cabeludas a seu respeito, chamando o Sr. Graciliano até de ‘futurista’ [...] que
injúria, Santo Deus!” (Jornal O Semeador, 4 de fevereiro de 1929, p. 87). Outro jornal
local novamente valoriza a obra de Graciliano, agora, porém, inserindo-o numa lista
maior de prefeitos que teriam contribuído positivamente para a transformação da
vida no sertão nordestino:
São vários os municípios sertanejos alagoanos cujos dirigentes estão sinceramente empenhados em fazê-los prosperar. É este um fato auspicioso [...]. Nesse número vale salientar
os Srs. Antônio Alencar e Graciliano Ramos, prefeitos respectivamente, de Mata Grande
e Palmeira dos Índios. (Correio da Pedra, 15 de setembro de 1929, p. 88).

Com a necessária atualização dos parâmetros que se acreditam necessários para
eventualmente termos Graciliano como um modelo para nossa gestão urbana contemporânea, veem-se permanecer os princípios, porém discute-se a possível permanência das práticas. Uma vocação para uma administração transparente, engajada,
honesta e bem-intencionada logo mostra poucas chances de sobrevivência nos tempos
atuais devido, entre outros, a “descuidos” processuais administrativos, um forte personalismo, imediatismo de ações tomadas “ao sair pela rua” ou mesmo pragmatismos
muito próximos de algo que se poderia chamar de um “bom coronelismo”.
No orçamento do ano passado houve supressão de várias taxas que existiam em 1928.
[...] Fiz apenas isto: extingui favores largamente concedidos a pessoas que não precisavam
deles e pus termo às extorsões que afligiam os matutos de pequeno valor, ordinariamente
raspados, escorchados, esbrugados pelos exatores” (PMPI, 1929, p. 37).

Na redação dos relatórios, Graciliano certamente inovou quanto à técnica discursiva, carregada de sarcasmo.
Contrariando o que se esperava de tais escritos burocráticos, marcados usualmente pela
impessoalidade, pela redundância e pelo rigor formal [...] Graciliano Ramos vale-se do
uso da primeira pessoa e de uma linguagem mais prosaica [...] A realizar tal transgressão, o
narrador procurava construir para si uma imagem pautada pela correção, pela austeridade
e, principalmente, pela sinceridade, adotando muitas vezes um tom confessional (SALLA,
2010, p. 123).

Essa mesma característica, porém, dificilmente poderia ser aceita na atualidade,
consequência de uma tecnificação crescente em nossas administrações e em nossos
corpos legais. Há aqui, talvez, um saudosismo de quando as coisas da cidade podiam ainda ser geridas de forma casual, ora com ganhos, ora com perdas para a coisa
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pública. Seja pela imposição de uma realidade urbana e social que se tornou mais
complexa, seja em nome da validade de um processo administrativo de prestação de
contas com regras mínimas, o cenário de Graciliano é distinto do atual e, por isso,
seria impróprio tomá-lo como parâmetro inquestionável. Como um tópico para pesquisas futuras, seria importante buscar entender o quanto dessa reprodução que, num
primeiro momento, pode parecer espontânea ou mesmo inocente, contém de herança
patrimonialista da gestão pública brasileira ou mesmo de atitudes discricionárias tomadas no interesse de nada mudar.

Análise dos relatórios de Graciliano
Na leitura de ambos os relatórios priorizamos as informações quantitativas em
seus demonstrativos de receita e despesa, assim como as justificativas apresentadas
pelo prefeito em suas ações.
O relatório do exercício de 1928 contabiliza receita de 71.649$290, a qual,
somada ao saldo do exercício anterior, chega a 71.755$148. Deduzida a despesa de
60.710$201, tem-se um saldo de 11.044$947 (valores em Réis, moeda na época
de Graciliano e em vigor até 1942). Apresentado na primeira pessoa, o relatório
quase nada informa sobre a origem de receitas; havendo destaque para a revisão
do Código de Posturas, das maiores despesas, dos investimentos realizados e de
alguns cortes de gastos mais relevantes. Além disso, o prefeito relata dificuldades
com a cobrança de impostos, ações que levaram à imposição de multas, e medidas
que resultaram na obtenção de juros e economia para os cofres públicos. Anuncia a
demissão do tesoureiro e passa a utilizar serviços bancários em sua substituição. Os
impactos financeiros na receita anunciados com eloquência pelo prefeito chegam a
meros 1,8% advindos de multas e 0,9% de juros. Atualmente, tais fontes de renda
seriam tipificadas como “outras receitas correntes”, juntamente com restituições e
indenizações. Em ambos os casos, tais participações no cálculo total das receitas
são muito reduzidas. Encontramos aqui, então, uma coerência em termos contábeis
e um zelo com o interesse público; porém com baixo impacto financeiro e muito
similar àquilo que hoje se tem.
Quanto à utilização da capacidade reguladora da municipalidade sobre atividades comerciais, ações foram adotadas para uniformizar unidades de medidas e instrumentos utilizados com distorções pelo comércio local para obter vantagens indevidas.
Relata também ações de limpeza de ruas e queima de lixo acumulado em fundos de
quintais, matança de cães abandonados e restrições na permanência deles nas praças.
A insistência com que essas ações são relatadas sugerem uma prioridade ainda atual;
entretanto, não escondem o personalismo do prefeito, certamente possível para o
tamanho de Palmeira dos Índios da época, mas de difícil adequação a cidades, ainda
que de pequeno porte, de nossos tempos atuais.
Da mesma maneira como ainda hoje se observa na fala de prefeitos, com destaque para os de pequenas cidades, há reclamações no relatório sobre insuficiência de
recursos para realização de mais obras e sobre a incompreensão dos munícipes em
relação à sua gestão. O que muda, no entanto, é o desdém de Graciliano a respeito de
sua popularidade, parecendo-lhe pouco se importar com o apoio político de outras
lideranças e mesmo de seus eleitores para permanecer no cargo que ocupava.
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Outro indicativo de distanciamento do chefe do governo municipal do cidadão-eleitor e de seus colaboradores diretos, relação reconhecidamente não aceita em
nossa atualidade, é o uso do sujeito verbal na primeira pessoa ao relatar suas ações
públicas: iniciei, lutei, dispendi, gastei, adquiri, montei, chamei, cuidei, retirei, incinerei, inseri, contratei, consertei, abri, empreendi, encontrei, retirei. Tais expressões
não significam um comportamento ditatorial, mas sim um modo operacional, muito
provavelmente, no intuito de “ver as coisas acontecerem”. Feita essa ressalva, e mesmo
considerando-se as especificidades de uma época e de uma cidade, pode-se acreditar
que há fortes sinais de que Graciliano mais conduziu os negócios da prefeitura em
função do que considerava, pessoalmente, como justo e correto e com vistas a dar satisfações ao governador, do que com a preocupação de tornar sua gestão transparente
e responsiva frente aos munícipes. De fato, nesse relatório de 1928, assim como no
que segue, Graciliano Ramos procura sempre reiterar a honestidade que caracterizaria sua gestão; postura que certamente não o torna único em meio aos seus congêneres responsáveis pela gestão de prefeituras à sua época.
O segundo relatório é similar, mas acrescenta o efeito positivo na imprensa gerado pelo anterior. Deixa mais claro, porém, uma forte eloquência em defesa dos
desfavorecidos. Explicita que as ações da prefeitura se concretizavam com aplicação
de dinheiro do povo e pelo esforço de assalariados “miseráveis”, aproximando seu modelo de cidade idealizada daquele expresso em documentos balizadores da boa gestão
urbana da nossa atualidade. Mudam-se a forma de expressão, as palavras e a prática
de gerir; restando, porém, uma essência em nível de princípios.
Diferentemente da prática relatorial atual, cuja validade repousa apenas sobre
peças contábeis, Graciliano prioriza a escrita literária. Apresenta números e afirma
que estão corretos. Reclamações da população sobre gastos no cemitério são respondidas vagamente: “no cemitério, enterrei 189$000 – pagamento ao coveiro e conservação [...] aos vivos ao invés de aos mortos” (PMPI, 1930, p. 21). Situações como essa
garantem a singularidade dos relatórios, fascinantes na leitura, mas incipientes para
uma administração urbana contemporânea.
O segundo relatório não mantém a mesma estrutura contábil que permita comparações diretas com seu precedente. Com breves relatos de “irregularidades muito
sérias” – tal qual políticos atuais ao justificarem resultados aquém do esperado devido
a “heranças malditas” de gestões anteriores –, Graciliano afirma que a receita cresceu
significativamente depois da realização de ajustes iniciais. Diferente do relatório anterior, além do detalhamento das despesas, detalha a origem de receitas municipais
e a estrutura remuneratória do quadro de pessoal vinculado à prefeitura, incluindo
a do próprio prefeito. Sobre a remuneração dos funcionários, o prefeito afirma que
todos eram mal remunerados. Apesar de inexistir referenciais sobre o que seria uma
remuneração razoável, a diferenciação remuneratória, que varia entre 5% e 63% do
salário do prefeito sugere dúvidas sobre tal assertiva. Na análise das remunerações
por cargo na função municipal, é possível que efetivamente baixos eram os soldos de
professores (5%) – similar ao do coveiro (4%) – e da maioria dos cargos vinculados
aos serviços de justiça e polícia: situações criticadas ainda hoje.
Por último, o segundo relatório defende seus “métodos administrativos originais”, contrapondo-os a políticas tradicionais que desoneravam os mais poderosos
em detrimento dos mais fracos e impunham restrições remuneratórias a funcionários
públicos. Distanciando-se de uma prestação de contas com base contábil, Graciliano
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enfatiza seus esforços para aliviar encargos do governador – seu aliado – e da Federação, esforçando-se, diferentemente de outros prefeitos, por realizar obras com
recursos municipais.

Considerações finais
De modo geral, há, no conteúdo dos dois relatórios administrativos do prefeito
Graciliano, uma qualidade textual que instiga a leitura e os distingue de peças administrativas similares de sua época e da atualidade. Como documentos de prestação de
conta, sob a ótica da administração contemporânea, restam dúvidas de forma (sem
o necessário tecnicismo contábil contemporâneo), de conteúdo (talvez pela própria
falta de modelo à época em que foram escritos), de posicionamentos (sugerindo uma
ação gerencial com práticas que hoje dificilmente seriam aceitas). Tal cenário permite
discutir, enfim, a experiência municipal de Graciliano Ramos como modelo de gestão
a ser seguido nos dias atuais. Homem de seu tempo, deveria ser avaliado como tal.
Todavia, a sua constante referência para a gestão municipal contemporânea instiga a
críticas, ainda que extemporâneas. De imediato, podemos dizer que talvez o prefeito
estivesse de todo errado, mas sim, estariam frágeis os modelos que atualmente se querem construir a partir de sua administração: aqueles criados pelo senso comum e por
grupos hegemônicos para aos quais mudanças estruturais não interessam.
Analisadas em um contexto maior, pode-se dizer que há, sim, nos relatórios de
Graciliano especificidades positivas, pelo menos no nível das intenções. Aquilo que
aqui se questionou foi a intenção de parametrar a administração contemporânea a partir de documentos que sugerem personalismo e fragilidade documental (atributo mínimo para aquilo que buscam responder). Impossível não observar, por exemplo, o desejo
em se incrementar a produção para elevar a arrecadação e de implementar obras urbanas e organizar a administração. Entretanto, em mais de um momento há situações que
permitem a crítica. A “campanha” que antecede a gestão de Graciliano, fato de ocorrência alheia ao desígnio do futuro prefeito, indica um contexto de pouco debate público,
reduzida oposição e, portanto, indução natural ao personalismo: “Ninguém apareceu
e ele venceu o pleito [...] com 433 votos, [...] não participou da campanha eleitoral, não
fez promessas nem se envolveu em composições políticas [...]” (MORAES, 2012, p. 61).
Se a falta de debate caracterizou o período pré-eleição, a curta gestão, a despeito de
caracterizada por ímpetos de ações diversas nos relatórios, pode ser vista como apática
pelas palavras do próprio Graciliano em documentos não oficiais. Por mais de uma
vez ele demonstrou apatia ao cargo e pouca vontade de permanecer como prefeito, fato
que seria hoje tomado como desinteresse pela função e de um político pouco proativo e
incapaz de impor seu intento. Esse desinteresse pessoal pela coisa política pode também
ser observado em sua correspondência com a esposa Heloísa: “[...] para os cargos de administração municipal escolhem de preferência os imbecis e os gatunos, eu, que não sou
gatuno, que tenho na cabeça uns parafusos de menos, mas não sou imbecil, não dou
para o ofício e qualquer dia renuncio” (palavras de Graciliano Ramos apud MORAES,
2012, p. 65), ou então em “[...] isto aqui está um horror [...]. A gente emburra com
rapidez extraordinária” (palavras de Graciliano Ramos apud MORAES, 2012, p. 90).
Visto desse modo, Graciliano pode parecer um gestor imobilizado por apatia e
desinteresse. Porém, momentos em que se afasta da atividade mais gerencial e apro82

REV. BRAS. ESTUD. URBANOS REG. (ONLINE), RECIFE, V.19, N.1, p.64-88, JAN.-ABR. 2017

Clovis Ultramari, Mario Procopiuck e Manoela Massuchetto Jazar

xima-se da execução das coisas indicam o contrário, confirmando a figura de um
homem dividido entre o agir e o tudo abandonar. Quando responsável por aquilo que
hoje seria a Secretaria de Estado da Educação do Alagoas, em visita a escolas pobres,
observa que alunos não podiam comprar sapatos e uniformes, o que, pela lei, os proibia de assistirem às aulas: pessoalmente, compra tecidos, vai às sapatarias, encomenda
os serviços, promete pagar quando puder, volta às escolas, entrega os embrulhos e as
aulas são retomadas. Esta é uma ousadia gerencial invejável – hoje não permitida –,
tomada acriticamente como referência, mas não como elemento de debate relativo a
legislações em vigor pensadas justamente para se garantir essa mesma agilidade.
Ao se adotar, pois, um dos principais cânones da gestão pública contemporânea,
que é o diálogo negociável com os diversos grupos da sociedade como variável de análise, a gestão de Graciliano parece-nos imprópria para se constituir em exemplo, seja
por razões de perfil do administrador, seja pelo contexto histórico em que se situou.
Graciliano parece, de fato, pouco afeito ao debate político, lançando-se em decisões
polêmicas, a despeito de necessárias, sem conseguir articular os diversos agentes do
município sobretudo aqueles com poder para lhe fazer oposição: “Os devedores são
cabeçudos. [...] aqui os contribuintes pagam ao município se querem, quando querem
[...] outros se julgam com autoridade bastante para dizer aos contribuintes que não
paguem impostos” (RAMOS, 1930, p. 65).
Na eventualidade de Graciliano ter permanecido por mais tempo como prefeito,
expondo, por exemplo, estratégias de reeleição, distinções administrativas entre o
começo e o fim de um mandato, teríamos mais confirmações sobre o que se quer concluir aqui. A maior disponibilidade de informações ou o desenvolvimento de pesquisas primárias junto a arquivos públicos com esse intuito ajudaria a aprofundar o que
iniciamos aqui. A exigibilidade legal de relatórios como os de Graciliano era prática
que vinha do período monárquico, por meio de Circular Imperial, de 1848 (MIKI,
2014). Todavia, tais relatórios de governo “foram colecionados e incorporados a diversas instituições como documentos bibliográficos, sem receber tratamento coerente
com os princípios arquivísticos” (ALDABALDE, 2010, p. 16). Tais autores referemse sobretudo aos relatórios dos governos provinciais (a seguir estaduais). Para o caso
dos municípios, o cuidado com a fonte e mesmo com o atendimento a uma exigência
legal é ainda mais prejudicial à pesquisa. Estaria aí, então, a principal explicação para
a dificuldade de se encontrar material similar ao de Graciliano para que pudéssemos
fazer comparações com seus pares prefeitos que lhe foram contemporâneos. Dentre os
poucos relatórios municipais brasileiros da década de 1920 e 1930 que se teve acesso
online – casos isolados e sem constituir séries históricas – o formato adotado é o protocolar: curta introdução em forma de apresentação ou ofício assinada pelo prefeito,
seguida de quadros contábeis assinados pelo contador da prefeitura.
A tomada de medidas realmente transformadoras, reconhecemos, não ocorre
sem crítica. Porém, mais uma vez concluindo pela valorização pouco proveitosa do
modelo de gestão de Graciliano em nossa atualidade, lembramos que uma administração política exige, também, o domínio de estratégias de coligação que possam
garantir sustentação e permanência no governo. Conforme demonstra a citação a
seguir, a gestão de Graciliano, a despeito de curta, logo recebe fortes críticas, incluindo mesmo ameaças à própria pessoa do prefeito: “Em uma cidade de hábitos
arraigados, essas ações moralizadoras despertaram logo inimizades e incompreensões
[...]” (palavras de Graciliano Ramos apud MORAES, 2012, p. 167).
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Se faltou estratégia em termos de coligação política, Graciliano Ramos demonstrou habilidade em atuar no nível do imediato e no do longo prazo, tal qual desejado
também por administrações atuais. Graciliano trabalha, a um tempo, questões de
ordem mais estruturais e, portanto, com resultados mais lentos a serem observados,
e também questões mais emergenciais, de fácil constatação pela população. De um
lado, conseguiu aprovar junto ao Conselho Municipal o Código de Posturas (um
“calhamaço” – segundo Moraes (2012) – de 82 artigos), ou seja, significativamente
complexo para um município do volume demográfico reduzido e com baixa dinâmica urbana como o de Palmeira dos Índios à sua época. De outro, avançou na busca de
soluções emergenciais para uma população empobrecida, de falta de infraestruturas,
de serviços de saúde e de escolas.
Entretanto, o elogio que se pode fazer a Graciliano por desejar atuar com uma
visão de longo prazo, o que seria visto hoje como uma “visão de planejamento”, logo
se fragiliza. O esforço em preparar, de próprio punho, o novo Código de Posturas
de Palmeira dos Índios, por exemplo, corresponde ao seu modo, não poucas vezes
casuístico, de agir. Repleto de circunstâncias curiosas, seu cotidiano aproxima-se de
uma informalidade, talvez infelizmente, hoje não permitida pelo extenso corpo legal
que rege a gestão urbana da atualidade: “Mas seu modo de administrar era informal.
Saía cedo para vistoriar obras, andava pelo comércio com o Código de Posturas na
cabeça e não hesitava em aplicar multas de próprio punho” (MORAES, 2012, p. 68).
A visão para além do cotidiano demonstrada por Graciliano fragiliza-se mais
uma vez com a sua recorrente afirmativa de jamais fazer promessas aos seus munícipes: “Mas para que semear promessas que não sei se darão frutos?” (PMPI, 1929,
p. 45). A despeito de seu compromisso com a verdade e com o desejo de não decepcionar, talvez mais a si próprio que ao seu eleitorado, a opção de não fazer promessas
pode, ao revés e ao olhar do planejador contemporâneo, confirmar a inexistência de
plano de governo, de explicitação de coisas a fazer e de como fazê-las.
A quase totalidade do material analisado e que faz referência a Graciliano
como modelo de gestão pública é condescendente a expressões que hoje jamais
seriam adotadas. Isso pode ser explicado também como deferência ao acordado
valor literário do prefeito, o que dificulta a crítica, ou como permissão de um discurso aceito para sua época. Todavia, em nenhum dos casos, vale a transferência,
rápida, de seu modelo para o que hoje está idealizado. Alguns exemplos explicam
essa ideia: na discussão com pedintes que não tinham pernas, Graciliano sugere
a eles que usem as mãos para trabalhar; na falta de recursos para pagar a mão de
obra na construção da estrada para Palmeira de Fora, o prefeito envia presidiários, “tirando-os da ociosidade”; na crítica aos negociantes, acusa-os de adotarem
“juros de judeus” (MOR AES, 2012, p. 68). Do mesmo modo, dizia: “Eu prendia
os vagabundos, obrigava-os a trabalhar. E consegui fazer um pedaço de estrada e
um terraplenagem difícil, contaria ele [Graciliano Ramos] em 1948 (palavras de
Graciliano Ramos apud MOR AES, 2012, p. 69).
A pretensão do poder de decisão final está presente em momentos diversos da
gestão de Graciliano. São momentos folclorizados, mas de difícil consecução, pelo
certo ou pelo errado, nos tempos atuais. Num atualmente impensável modo de fazer
valer o interesse da utilidade pública de alguma intervenção, Graciliano não hesita,
por exemplo, em enfrentar pessoalmente o proprietário de área rural sobre a qual
passaria seu projeto de estrada.
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A firmeza de Graciliano foi colocada à prova durante a construção da estrada para Palmeira de Fora. Os operários esbarraram na disposição de um fazendeiro de não permitir
obras em suas terras. O prefeito compareceu ao local e mandou cortar as roças de milho.
De nada valeram os protestos do latifundiário. Seu milho ia dar aqui a noventa dias, mas
o senhor já o colheu agora. Vá à prefeitura receber seu dinheiro (MORAES, 2012, p. 67).

Por último, uma questão que ainda requer mais análises pela grande distância que
separa o tempo de Graciliano das atuais preocupações com o meio ambiente urbano.
Ao mesmo tempo que Graciliano mostrava-se obstinado com a necessária revisão de
hábitos urbanos, determinando a limpeza de ruas e logradouros públicos, onde proliferavam animais vadios, lixo acumulado lama e detritos, houve também um questionável
aterramento de área no bairro da Lagoa (MORAES, 2012). Temos aqui uma prática de
difícil julgamento, contextualizada que estava em uma época onde o conceito de desenvolvimento era restrito e preocupações ambientais ainda distantes de serem valorizadas.
Não há, porém, a ação visionária. Se não podemos julgá-lo, também não podemos
elogiá-lo, no limite da questão analisada, como um gestor para além de seu tempo vivido. Para o retrato de um prefeito visionário, parece-nos mais correto limitarmos ao seu
esforço de accountability, hoje difundido. Aliás, essa foi a função precípua dos relatórios.
Ainda assim, Cruz et al. (2010, p. 94), ao reiterar a lisura, chamam a atenção para o não
atendimento aos preceitos contábeis já estabelecidos na década de 1920: “Graciliano
Ramos se preocupava em atender o que era previsto no orçamento, e sem ser um visionário já praticava a accountability [...]. Porém, pelos relatórios encontrados não se pode
evidenciar como era realizada a contabilidade em suas partidas dobradas prevista pelo
Decreto nº 4.536 de 28 de janeiro de 1922”.
A transferência pouco cuidadosa de ideias de um momento histórico para outro,
como visto para o caso de Graciliano, apoia-se numa síntese frágil do passado e numa
pouco consistente proposição para a atualidade urbana. A despeito da justificada valorização atual dos princípios com que Graciliano regeu a coisa pública, tal situação
sugere uma transferência do respeito que dele tradicionalmente tem como escritor
para uma avaliação idílica, pouco fundamentada, dele como prefeito.
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R e s u m o : O artigo apresenta a reflexão em torno do marketing urbano, evidenciando suas
funções e aplicações na construção do conceito em espaços urbanos brasileiros, e das territorialidades
adjacentes a esse processo, verificando as mensagens implícitas que esses territórios em particular estão
transmitindo às pessoas. Para atingir os objetivos propostos, este estudo, de natureza qualitativa e de
cunho exploratório, aborda a forma como estão inseridas algumas ações de marketing na cidade do Rio de
Janeiro, Brasil. A análise partiu da coleta de dados das imagens e ações estratégicas, de 2011 a 2015, da
marca Rio de Janeiro e da verificação dessas imagens construídas mercadologicamente com os conceitos
de cidade-mercadoria de Vainer (2002) e de empreendedorismo urbano de Harvey (2005). Os estudos
apontaram para um marketing generalizado, principalmente nos planejamentos urbanos, transformando
as cidades em mercadorias orientadas pelo poder do capital, retirando delas seu caráter de espaço de
encontro e confronto entre cidadãos.
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Abstract:

This article presents a reflection on urban marketing, presenting evidences of its
functions and applications in constructing this concept within Brazilian urban spaces and the territorialities
adjacent to this process, verifying the implicit messages that these particular territories are transmitting to
the people. In order to achieve the proposed objectives, this qualitative and exploratory study approached the
manner in which some marketing actions have been inserted into the city of Rio de Janeiro, Brazil. The analysis
was based on the data collection from the strategic images and actions, between 2011 and 2015, of the Rio
de Janeiro brand and the verification of these images constructed with the concept of the merchandise city,
by Vainer (2002) and the concept of urban entrepreneurship by Harvey (2005). The studies have indicated
widespread marketing, especially in urban planning, transforming the cities into goods focused on the power of
capital, thus removing from their character of space for encounters and confrontation between citizens.
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Introdução
O dinamismo dos circuitos econômicos está presente, cada vez mais, nas cidades
brasileiras. A lógica do espaço urbano e as condições necessárias de urbanização
(infraestrutura, planejamento, organização administrativa, embelezamento, entre
outros) acabam sendo, conforme Rolnik e Klink (2011) salientam, compradas pelo
mercado. Entretanto, por não conseguir acompanhar o crescimento econômico das
cidades, o mercado acaba por produzi-las sem urbanidades, ou seja, sem a diversidade
de interação entre seus cidadãos, independentemente de condições financeiras.
A discussão se prolonga pelas diversas questões da ação dos governos locais.
Dentre elas citam-se algumas: investimento em urbanização (regulando o território);
políticas de urbanização de assentamentos precários; agenda urbana e a agenda de
reforma urbana; plano diretor participativo; insuficiência e limitação das receitas
municipais; proliferação de novos municípios; planejamento estratégico urbano
ancorado no marketing, dentre outros pontos. De forma geral, as cidades figuram
como arenas privilegiadas e estratégicas na produção capitalista do espaço urbano e
regional, mas seus atores não conseguem se apropriar devidamente dos frutos desse
crescimento econômico.
Nessa perspectiva de produção capitalista dos espaços urbanos, as cidades entram
em intensa pressão, que impõe um constante ciclo de produtividade e competitividade.
Isto é, as cidades passam a competir umas com as outras em atrair novos investimentos,
novos moradores, mais turistas, mais poder econômico. Se antes o debate era sobre
crescimento desordenado e movimentos sociais urbanos, na contemporaneidade
surge uma nova problemática: a da competitividade urbana (tanto de espaços quanto
de cidades), tendo o marketing urbano um papel estratégico nas territorialidades
adjacentes a este processo.
Alguns são favoráveis a esta estratégia e a veem como uma ferramenta inovadora
que articula os âmbitos local e global. Nesse sentido, alguns defendem que a difusão da
ideia de unicidade, de aldeia global, de encurtamento de distâncias e de flexibilização
de capital exporia um mercado global que tenderia a homogeneizar o planeta
(SANTOS, 1996; MCLUAHN, 1998). Outros, entretanto, são contrários à ideia por
acreditarem que essa tática transforma a cidade em uma mercadoria e a desconsidera
como espaço dos cidadãos, conduzindo-a pelos interesses do capital (VAINER, 2002;
HARVEY, 2005; SÁNCHEZ, 1999). De acordo com Ciccolella (1997), surge uma
hierarquização de espaços que fraciona as metrópoles e transforma o próprio papel das
cidades. Nessa lógica, percebe-se que a compreensão, seja de uma cidade ou região,
pressupõe o aprofundamento de relações com diferentes interações, tendo o regional
uma função relevante (SANTOS, 1996).
O presente artigo discute, portanto, a ideia de como esses espaços são (re)
utilizados, tendo o marketing a incumbência estratégica e globalizante na (re)construção
da imagem desses espaços públicos, posicionando os territórios como sujeitos que
disputam uma espécie de mercado territorial. Buscou-se verificar a mensagem que
esses territórios em particular estão transmitindo às pessoas e a forma como estão
sendo geridos a partir de uma lógica centrada no poder do capital.
Para atingir os objetivos propostos, este estudo abordou a forma como estão
inseridas as ações de marketing na cidade do Rio de Janeiro-RJ, Brasil, na proximidade
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do evento das Olimpíadas Rio 2016. A metodologia é de natureza qualitativa e de
cunho exploratório. A pesquisa bibliográfica centrou-se, principalmente, nos conceitos
de marketing urbano, cidade-mercadoria e empreendedorismo urbano. A pesquisa
documental foi feita a partir da coleta das informações, na internet, das imagens
estratégicas das campanhas e ações publicitárias de 2011 a 2015 da marca-cidade Rio
de Janeiro que se posiciona globalmente como a marca registrada do país. E, por
fim, analisou-se o material coletado, verificando a relação dessas imagens construídas
mercadologicamente com os conceitos expostos.
Sendo assim, o aporte teórico deste estudo está fundamentado em duas
perspectivas: na de Carlos Vainer (2002) da cidade vista como uma mercadoria,
sendo gerida como uma empresa, e na proposta por David Harvey (2005) sobre o
empreendedorismo urbano, o qual transforma a cidade em um sujeito econômico. A
partir desse último entendimento, percebe-se que a cidade passa de uma mercadoria
(objeto) a ser vendida em um mercado altamente competitivo (no qual outras cidades
também estão à venda) a um sujeito que busca aumentar seu poder de atração em
relação a novos investimentos e tecnologias seguindo a lógica da produtividade e da
competitividade condicionada ao mercado, ou seja, ao poder do capital. O marketing
urbano insere-se estrategicamente nesse encadeamento, evidenciando funções e
aplicações específicas na (re)construção do conceito e imagem dos espaços urbanos
brasileiros, assim como nas territorialidades adjacentes a esse processo.
O objetivo principal é, portanto, refletir sobre a forma como o marketing
urbano (re)constrói a imagem dos espaços públicos e transforma uma cidade em
uma mercadoria que é gerida como uma empresa dentro da lógica do capital. E se
a cidade é um produto, este é vendido para quem? Como os espaços públicos estão
sendo (re)utilizados e qual discurso está viabilizando esse raciocínio contemporâneo
que estabelece, inclusive, um ranking entre cidades, determinando a elas um valor
econômico que reforça, cada vez mais, o sentido da competitividade? Estas questões
serão discutidas ao longo do texto sob a perspectiva de Vainer (2002) e Harvey (2005).
O artigo está estruturado a partir das reflexões sobre a cidade e os espaços públicos,
tentando compreender como o marketing está inserido na dinâmica dessas conjunturas.
Na sequência, centra-se nos conceitos de cidade-mercadoria e empreendedorismo
urbano (que norteiam este artigo), assim como na forma como as cidades e os espaços
urbanos são utilizados mercadologicamente. Isto posto, foca-se no estudo de caso da
cidade do Rio de Janeiro, que devido as Olímpiadas de 2016, cria uma marca-cidade
que se posiciona como a marca registrada do Brasil, evidenciando também a utilização
de inúmeras estratégias multiescalares de marketing que seguem uma demanda (que,
muitas vezes, usam e ocupam os espaços urbanos) orientada pelo capital.

A cidade e os espaços urbanos
Uma das reflexões contemporâneas em torno das cidades e dos espaços urbanos
surge da questão de que “o mercado domina a cidade” (ROLNIK, 2001, p. 29) por
meio de práticas que são comuns à iniciativa privada (organizações), como é o caso
do marketing e do planejamento estratégico, importadas para o uso da administração
pública. O problema da aplicação generalizada da ideia de criar cidades ou espaços
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1 Território aqui compreendido pela visão de Raffestin
(1993) como espaço de jogo
de poder entre seus atores
sociais.

modelos é que os interesses coletivos ficam em segunda instância em comparação
com os interesses privados hegemônicos. “[...] as grandes massas se deslocando nos
transportes coletivos superlotados ou no trânsito engarrafado são a expressão mais
acabada desta limitação” (ROLNIK, 2001, p. 43). Este panorama evidencia a
transformação do espaço urbano em uma imagem conotativa, na qual “[...] tudo é
objeto de consumo estético e contemplativo” (SÁNCHEZ, 1999, p. 7), que incentiva
a redução da cidade ao cenário dos espetáculos (CANCLINI, 2008, p. 19) e este ao
“[...] predomínio do marketing e à captação de investimentos sobre o sentido social
dos bens materiais e simbólicos”. Essa forma de agir (re)define a cidade, seus espaços
e suas interações.
Quando a terra se torna uma mercadoria, ela passa a ser divulgada amplamente
para ganhar maior valor financeiro de mercado, exigindo a ampliação de um ciclo de
novidades a esses produtos. Ao mesmo tempo, há um distanciamento das relações
sociais no espaço urbano que contradiz a lógica da cidade, oriunda da ideia de ponto
de encontro. De acordo com Canclini (2008, p. 21), “[...] o imaginário não é apenas
a representação simbólica do que ocorre, mas também um lugar de elaboração de
insatisfações, desejos e busca de comunicação com os outros”. A urbanização projeta
também desequilíbrios e incertezas que desurbanizam as cidades, como é o caso, por
exemplo, da especulação imobiliária que segue a lógica do capital e do mercado global.
Destarte, percebe-se que os espaços públicos são (re)utilizados conforme a
necessidade de demandas externas à cidade, que privilegiam o poder econômico e
hegemônico presentes naquele território1. São as forças de poder dos atores sociais que
estão presentes neste espaço que tencionam e geram conflitos entre si, configurando
em uma forma de diálogo entre os diversos interesses que convivem no território.
Essa articulação entre atores e espaços urbanos tem sido permeada por uma das
ferramentas da iniciativa privada, o marketing. Contudo, as relações mediadas por esse
instrumento refletem a forma de se fazer negócios e não a interação entre cidadãos e
espaços urbanos.

Marketing urbano: funções e aplicações no contexto das
cidades
A essência do marketing é a busca e a criação de mercados (tanto novos, como
já consolidados), gerando relacionamentos e vínculos mercantilizados através de
produtos comercializáveis (KOTLER, 1998; COBRA, 1992). De forma abrangente,
o marketing utiliza um conjunto de técnicas singulares que permite a possibilidade
de permutas entre os indivíduos, sendo essas permutas atravessadas pelo capital
econômico. Portanto, esses câmbios mercadológicos não são feitos somente entre
instituições, mas também com a sociedade, que é influenciadora no processo como um
todo, pois é a partir de sua demanda de necessidades que os articuladores do marketing
se posicionam e estabelecem as estratégias que irão utilizar em um determinado
mercado. Ressalta-se igualmente que o conceito de marketing generaliza a concepção
de sociedade, abarcando a todos. No entanto, se o marketing tem relação direta com
a venda e logística de produtos é sensato também afirmar que a sociedade a qual o
conceito se refere é aquela que tem maior poder de compra.
Debater sobre o tema marketing, portanto, é pensar sobre a lógica dos produtos
e sua logística, assim como sobre o raciocínio do próprio mercado. Enquanto Kotler
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e Keller (2006, p. 4), referem-se ao marketing como “[...] um processo social pelo
qual indivíduos e grupos obtêm o que necessitam e desejam por meio da criação,
da oferta e da livre troca de produtos e serviços de valor com outros”, a American
Marketing Association (2016, tradução nossa), o define como “[...] uma atividade,
um conjunto de instituições e de processos para criar, comunicar, oferecer e trocar
ofertas que tenham valor para os consumidores, clientes, parceiros e para a sociedade
como um todo”. A partir dessas duas perspectivas, algumas variáveis se sobressaem:
(i) o processo social, (ii) as necessidades criadas pelo mercado e (iii) o valor. Destarte,
entende-se o marketing como uma negociação entre indivíduos e organizações, que
causam determinado impacto à sociedade, expondo questões de múltiplas dimensões
(social, cultural, política, econômica), porém sempre no contexto de um modelo de
negócios (KOTLER; KARTAJAYA; SETIAWAN, 2010).
Kotler (2001, p. 6) salienta ainda que “[...] os consumidores deparam-se
com diversos tipos de produtos e serviços, fazendo suas escolhas com base em suas
percepções do valor que estes os proporcionam”. Desta forma, o marketing ganhou
um papel crucial para as organizações, visto que suas estratégias influenciam as opções
cotidianas das pessoas e também estabelecem relações entre elas mediadas por produtos
(objetos) desenvolvidos a partir de uma demanda criada de necessidades oriundas dos
consumidores. Entretanto, apesar de o marketing ser uma técnica surgida do universo
empresarial, algumas de suas metodologias estão sendo incorporadas pelo poder
público no contexto da gestão urbana. O intuito principal dessa incorporação é o de
criar uma imagem favorável às cidades, agregando-lhes maior valor a seus moradores
e, especialmente, aos investidores de capital externo.
A sociedade contemporânea busca conceber modelos ideais (sejam de produtos
ou de cidades) ancorados em casos de sucesso, generalizando-os e transformando-os
em um padrão que possa ser aplicado a outros contextos (no caso em estudo, a outros
espaços urbanos), sem precisar considerar suas particularidades locais (HARVEY,
2005). Logo, esses modelos construiriam uma imagem a ser seguida pelas boas práticas
entre os atores presentes em um território. Se os atores que discutem essas questões
são apenas de um ou dois setores do mercado, questiona-se como eles poderiam dar
conta de um território que é tão diverso e engloba tantos outros atores. O marketing
urbano tem a função de planejar ações e estratégias (KOTLER; KELLER, 2006) para
que uma cidade atinja objetivos propostos, considerando o mercado em que está
inserida e não necessariamente o aspecto voltado ao social (VAINER, 2002).
Essa promoção da cidade (como também é chamado o marketing urbano) pode
ocorrer em diversas escalas: local, regional ou global e é feita a partir do arranjo de forças
entre poder público e privado no qual há “[...] uma clara confluência de interesses
entre o governo da cidade e os setores empresariais” (SÁNCHEZ, 1999, p. 5). Nessa
lógica, economicamente o poder público dependeria mais da iniciativa privada do que
o inverso. As práticas de city marketing e marketing urbano ou promoção da cidade
(nomenclaturas utilizadas pelo mercado), referem-se à venda de um produto - nesse
caso, a cidade -tornando mais importante o poder do capital e os interesses de uma
minoria do que a elaboração de um planejamento urbano eficiente que levasse em
conta as verdadeiras necessidades e preocupações de seus cidadãos.
Visto por este ângulo, o posicionamento das cidades e sua colocação em um
ranking entre cidades, como fatores relevantes no contexto de uma administração
pública contemporânea está ancorada também no marketing urbano (RIES; TROUT,
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1996). Nesse sentido, o poder público prioriza as estratégias discursivas (VAINER,
2002) oriundas do universo empresarial – e que podem elevar a imagem da cidade
a um circuito econômico global – em detrimento de políticas públicas que atendam
aos anseios de toda a sociedade - inclusive aos da camada de menor poder aquisitivo,
caracterizando-as como cidades-produto (SÁNCHEZ, 1999) e também como cidadesmercadorias (VAINER, 2002). Tanto o sentido de produto quanto o de mercadoria
referem-se a objetos que podem ser vendáveis em um mercado, dentro da lógica de
que quem paga mais, leva.
Aqui se faz pertinente o seguinte questionamento: se a cidade é um produto, uma
mercadoria que tem um valor a partir de um ranking que evidencia a competitividade
entre esses espaços urbanos, para quem ela é vendida? Para os cidadãos ou para quem
é de fora da cidade? Conforme salientado por Pereira (2003, p. 5), o city marketing
refere-se a uma (re)significação promocional competitiva da cidade como um todo,
limitada ao desejo de melhora estética no tecido urbano. A preocupação com essas
estratégias mercadológicas inseridas de forma padronizada em ambientes públicos
expõe a adesão de tendências internacionais vinculadas a uma competitividade entre
territórios em diversas escalas e principalmente na escala global. Nesse sentido, Vainer
(2002) afirma que há uma contradição entre a cidade como espaço, objeto e sujeito de
negócios (city) e a cidade como espaço de encontro e confronto entre cidadãos (polis).
Segundo Botelho (2007), há uma crescente inserção da produção de espaço nos
circuitos de acumulação capitalista. É relevante discutir os impactos dessa acumulação
na configuração espacial urbana e na estrutura das desigualdades socioespaciais dos
espaços urbanos e das cidades. Leva-se em consideração a trajetória histórica do espaço
no modo de produção capitalista, no qual o espaço passou a fazer parte de circuito de
valorização de capital, especialmente por meio da comercialização da terra. Assim, a
produção do espaço torna-se um elemento estratégico para a acumulação do capital,
mas também insere-se como parte de uma complexa relação dialética. Passa, portanto,
a ter um papel mais ativo, isto é, a ser utilizado operacional e instrumentalmente pela
classe hegemônica que, consequentemente, dispõe de um duplo poder (BOTELHO,
2007): 1) através da propriedade privada do solo e, 2) através da globalidade à ação
do Estado. Os benefícios desproporcionais de uma única classe social (a hegemônica)
- que detém maior poder capital - estruturam as desigualdades socioespaciais, fazendo
com que a cidade se torne um grande negócio para o capital. Nesse sentido, as regras
mercadológicas ditam um novo ordenamento na configuração socioespacial.
Esse novo ordenamento, na medida em que o espaço se incorpora ao capital como
meio de produção, acarreta em um processo de privatização, por meio da mercantilização
do próprio espaço, então influenciado pela dinâmica do modo de produção capitalista.
Alguns exemplos podem ser os shoppings centers, empreendimentos de turismo,
centros empresariais, entre outros. Várias são as estratégias que criam uma demanda
específica para o consumo desse espaço que é duplamente mais produtivo, produzindo
mais valia e outros espaços, urbanizando o planeta (BOTELHO, 2007), gerando a
lógica de um mercado de negócios de territorialidades urbanas.
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Territorialidades urbanas
e cidade-mercadoria: desafios
contemporâneos das cidades
Hoje os territórios estão preocupados em inserir-se cada vez mais na lógica do
mercado, do capitalismo, no qual passam a ser uma mercadoria com uma marca
impressa. De acordo com Trindade Júnior (1998), o espaço urbano também pode ser
compreendido como condição e meio de realização da dinâmica social, e não somente
como produto da sociedade. Para tanto, dois conceitos são discutidos: território e
territorialidade.
Embora o território seja oriundo da noção de espaço, ele se distingue de algo
já dado, pois é um produto resultante do jogo de forças entre os atores sociais
que ali estão inseridos e, portanto, da criação de sentido para aquele espaço físico
(RAFFESTIN, 1993). Consiste em um complexo moldado por uma multiplicidade
de objetos espaciais, naturais ou construídos, como instrumentos que estabelecem uma
identidade étnico-sociocultural (LEFEBVRE, 2002). É entendido como uma forma
de mediação entre a relação dos agentes e o espaço, configurados no interior do espaço
urbano (TRINDADE JÚNIOR, 1998). Destarte, os territórios presentes na cidade
remetem às frações do urbano que são demarcadas e controladas constantemente pelas
forças que se estabelecem entre seus atores sociais.
As territorialidades, portanto, estão relacionadas com as articulações locais
(FLORES, 2006) de seus agentes responsáveis pela dinâmica da cidade, que estão
por trás da apropriação da terra urbana. Trindade Júnior (1998) cita alguns exemplos
dessas articulações dos agentes produtores do urbano: 1) o Estado e os agentes sociais
excluídos; 2) os agentes sociais excluídos e os candidatos a cargos políticos; 3) o
Estado e as empresas incorporadoras/construtoras; 4) os agentes sociais excluídos e
os proprietários fundiários; 5) o Estado e os proprietários fundiários e; 6) os agentes
financiadores e as incorporadoras.
Dessa forma, percebem-se articulações em cadeias de interesses e ações que se
tornam complexas, constituindo uma trama de relações que envolvem uma pluralidade
de agentes. Nesse contexto, os agentes buscariam obter vantagens diferenciadas para o
jogo de interesses coletivos dessa cadeia em particular. Assim, os agentes hegemônicos,
além de exercerem um poder maior naquele espaço específico, também articulam-se
em prol de seus interesses, sejam esses compartilhados ou não com os demais agentes.
A rede de articulação age como uma trama de relações que abarca ações locais
estratégicas vinculadas à apropriação de terra urbana, configurando-se como linhas
de frente da reestruturação espacial que dão forma ao tecido urbano. No sentido
de vínculos de convergência de interesses, os atores hegemônicos não se opõem. Ao
contrário, unem-se em prol de interesses coletivos entre eles, podendo romper essa
união em outros momentos quando os interesses não forem mais compartilhados.
Tudo depende da estratégia utilizada naquela situação específica. Essa rede possui
características peculiares, pois: a) representam coalizões público-privadas; b) sua
composição pode mudar de um lugar para o outro; c) suas ações capitalistas são
heterogêneas; d) pode haver mais de uma rede e; e) suas manifestações não são
necessariamente explícitas, atuando muitas vezes de maneira corrupta. A forma como
essa realidade se apresenta mostra a importância de saber negociar e renegociar, além
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de estabelecer a construção de uma imagem de poder perante a própria rede, assim
como perante as demais redes que se mobilizam por meio de interesses hegemônicos
(TRINDADE JÚNIOR, 1998).
Isto posto, percebe-se que os territórios e suas territorialidades são mediadores
entre agentes e espaço. A existência de territórios na cidade pressupõe frações do
urbano demarcadas e controladas constantemente por determinadas ações de agentes.
Por serem esses territórios também usados para conter, restringir ou excluir os
indivíduos, estabelecem uma relação de tríade: agente-espaço-agente (BOTELHO,
2007). Para compreender o território, deve-se, ainda, abordar a questão da
identidade, do sentimento de pertencimento e do espaço vivido, assim como a ideia
de territorialidade, considerada a partir do tipo de relação que se estabelece entre os
indivíduos e os grupos. Salienta-se que ambos território e territorialidade mantém um
vínculo intrínseco entre si. Nesse encadeamento estão ainda inseridas as concepções
de desterritorialização e reterritorialização, reafirmando que no espaço urbano há
territorialidades diversas, conforme os interesses de seus agentes.
O espaço não é apenas produto ou reflexo das relações sociais, mas também é
capaz de produzir tais relações através das articulações entre as redes de seus agentes que
nele se formam. Os territórios e as territorialidades, portanto, são expressões espaciais
da presença do poder desses agentes em suas múltiplas dimensões, construindo e
mantendo as organizações espaciais (TRINDADE JÚNIOR, 1998). Nesse sentido,
Vainer (2002) instiga uma reflexão sobre o papel das cidades. O primeiro é o da
cidade-mercadoria, no qual a cidade é vista como se fosse uma mercadoria (objeto) a
ser vendida em um mercado altamente competitivo no qual outras cidades também
estão à venda. Nesse caso, busca-se promover a cidade para o exterior, levantando a
seguinte questão: o que se vende quando se vende uma cidade? Até mesmo a miséria é
redefinida como um problema paisagístico. De objeto, a cidade passa a ser o sujeito da
ação, no conceito chamado por Vainer (2002) de cidade-empresa e por Harvey (2005)
de empreendedorismo urbano.
Por esse ponto de vista, as cidades tornam-se mais competitivas e buscam
aumentar, além de tudo, seu poder de atração para captar um maior número de
investimentos e tecnologias. Produtividade e competitividade são condicionadas à
lógica do mercado e estão inseridas dentro do planejamento estratégico urbano que
utiliza estratégias de um agressivo marketing urbano. Salienta-se que quando o termo
“privado” é utilizado nos planos urbanos, refere-se aos interesses privados do capital.
Vainer (2002) ainda aborda o poder do discurso de que a cidade compete, a
cidade deseja, a cidade necessita, facilitando a aceitação de ideias que são submissas ao
poder do capital. Dois elementos se destacam neste contexto: a necessidade (percepção)
da consciência de uma crise e o patriotismo à cidade. Por essa perspectiva, torna-se
estrategicamente relevante à cidade manter-se coesa com o que almeja, assim como
uma empresa (HARVEY, 2005), e como cidade-empresa, despolitizar-se (VAINER,
2002). Nesse processo, há uma mudança gerencial e também conceitual na cidade
que a converte em um sujeito econômico que legitima a adequação de instrumentos
do poder público por grandes grupos empresariais privados, desconsiderando os
interesses sociais das demais parcelas da população (HARVEY, 2005), como é o caso
da cidade do Rio de Janeiro.
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Rio de Janeiro: uma cidade maravilhosa
para quem?
Localizado no Brasil, o município do Rio de Janeiro comemorou seus 450 anos
em fevereiro de 2015. Conhecida como a cidade maravilhosa, já foi de capital da
colônia à sede do Império português e distrito federal da República, testemunhando
e protagonizando diversos capítulos da história do Brasil (CARVALHO, 1990). Na
contemporaneidade, converge seus esforços no esporte, tendo sido em 2016, palco
dos primeiros Jogos Olímpicos e Paraolímpicos da América do Sul.
Além das belezas naturais (paisagens, praias, morros, etc), arquitetura
diferenciada e de seu destaque na mídia (local, regional e global) pelo Carnaval e pela
Bossa Nova, o Rio de Janeiro foi também cenário de anos de crescimento do poder
do tráfico de drogas e da incapacidade de gestão do poder público, proporcionando
o ambiente para o aumento da criminalidade e violência. Nas últimas décadas, as
políticas públicas trouxeram mudanças ao espaço urbano, como por exemplo, na área
de segurança com a implementação das Unidades de Polícia Pacificadora (UPPs) nas
favelas do município. Ademais, a mídia enfatiza constantemente que houve novos
investimentos no setor de petróleo e em infraestrutura recentemente. Todas essas
notícias viabilizaram estrategicamente o resgate da imagem desta cidade diante do
resto do mundo, tornando-a apta a receber os Jogos Olímpicos 2016.
Contudo, percebe-se que essas mudanças são efeito de estratégias do marketing
urbano para valorizar a imagem da cidade, que hoje se posiciona como uma das
cidades mais poderosas do mundo. Nesse contexto, questiona-se para quem é feito este
posicionamento. Criou-se, em 2011, uma marca que tem como conceito “Rio de Janeiro,
a marca registrada do Brasil” (Figura 1). Ao se posicionar desta forma, a cidade coloca-se
também como a marca-lugar e a cidade mais relevante do país. É uma estratégia ousada,
mas bastante utilizada no universo das marcas, enaltecendo demasiadamente os valores
simbólicos construídos mercadologicamente para as marcas.
Figura 1: Marca Rio de Janeiro criada em 2011

Fonte: Disponível em: <http://www.rio2016.com/o-rio/o-rio-e-sua-historia>. Acesso em: 30 jul. 2015.

Quando o assunto é marketing urbano, outras questões ainda emergem e
problematizam a realidade do estudo de caso aqui apresentado. Torna-se, portanto,
relevante a definição de quais estratégias a cidade maravilhosa irá adotar uma vez
passados os megaeventos que a posicionaram como uma marca poderosa. Sendo
assim, as festividades do 450ª aniversário da cidade (2015) e as realizações da Copa
do Mundo (2014) e dos Jogos Olímpicos e Paraolímpicos (2016), embora eventos
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2 Déficit público ocorre
quando o valor das despesas
de um governo é maior do
que suas receitas.

estratégicos importantes para a marca do Rio de Janeiro, necessitam de mais estrutura
para se manter em um panorama global de cidades.
Utilizar-se de estratégias, como o marketing aplicado às cidades tem se tornado
uma prática recorrente. Dessa forma, assim como as empresas utilizam essas
estratégias para serem competitivas frente às demais empresas (OLIVEIRA, 1999), o
estabelecimento da marca do Rio de Janeiro parece também contemplar a utilização
de estratégias competitivas perante as demais cidades. Apresenta minimização de
problemas e exalta suas potencialidades, como as estruturas físicas e as naturais.
Contudo, essa minimização é simbólica, pois, sem uma gestão pública que busque a
solução adequada, o simples fato de um lugar posicionar-se como marca não erradica
tais problemas independentemente de quais sejam suas dimensões social, cultural ou
ambiental.
De acordo com Ries e Trout (1994) há vinte e duas leis de posicionamento,
sendo várias delas utilizadas pela marca RJ. Entretanto, destacar-se-á apenas uma delas
que, de certa forma, enfatiza (todo) o conceito da marca RJ. A referência é à lei da
liderança que sugere que é melhor ser o primeiro no mercado do que o segundo.
No caso da marca RJ, ela é a primeira marca-cidade que se coloca, em um jogo de
linguagem publicitária dúbia, como a marca registrada do Brasil, dando a entender
que ela é a original e a única que representaria o país no exterior, mais até do que a
própria marca do Brasil. A nova imagem construída cria o cenário de uma metrópole
moderna e robusta, que, conforme consta no site da marca, é “[...] capaz de resumir
o momento do Brasil, um dos mercados mais ambicionados pelas grandes empresas
mundiais de bens de consumo” (VETTORAZZO, 2011).
Isto posto, reflete-se sobre quem está a se beneficiar destas estratégias de marketing,
que posicionam a cidade literalmente como se fosse um produto. A complexidade de
gerir um lugar é muito maior do que a gestão de um produto ou empresa, tornandose relevante conhecer as diferenças dessas gestões e de ambiente controlado ou não.
Se a marca RJ resume o momento do país, indaga-se: qual momento seria esse?
Seria um país maravilha, sem problemas sociais, ambientais, culturais e econômicos?
E a própria desigualdade social não existiria no país? E na cidade maravilhosa, não
existe nenhum problema dessa natureza? Não é o que se percebe no Rio de Janeiro e
nem no Brasil, tendo em vista sua diversidade econômica, cultural e social. Inúmeros
problemas podem ser apontados, tanto na cidade maravilhosa, quanto no país. Prova
disso é que diariamente os noticiários retratam casos de violência, desigualdades, falta
de moradia, problemas estruturais nas rodovias, habitação, saúde, segurança, etc.
Enfim, mostram que a realidade que se estabelece a partir da marca RJ é bem diferente
da realidade que se apresenta na cidade do Rio de Janeiro.
Outro ponto que se destacou foi a publicação no Diário Oficial (RIO DE
JANEIRO, 2016), decretando estado de calamidade pública do Estado do Rio de
Janeiro a quarenta e nove dias antes das Olímpiadas Rio 2016. Destaca-se ainda a
grave crise financeira vivida pelo estado no momento atual que, com um déficit2 de R$
19 bilhões, gerou dúvidas quanto à real capacidade de cumprimento das obrigações
com a Olímpiada. A situação na qual o Rio de Janeiro se encontra mostra a fragilidade
do estado em relação a segurança pública, saúde, educação, mobilidade e gestão
ambiental. Embora esse decreto refira-se ao estado do Rio de Janeiro, estas medidas
refletirão também na marca da cidade do Rio de Janeiro.
Ao lembrar das vinte e duas leis de posicionamento de Ries e Trout (1994), a
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lei da liderança determina que é sempre melhor ser o primeiro no mercado. Nesse
sentido, a marca RJ posiciona-se dessa forma ao afirmar que é a marca registrada
do país e o palco dos primeiros Jogos Olímpicos e Paraolímpicos da América do
Sul. Contudo, é preciso conseguir manter-se nesta posição, mas a crise do estado
do Rio de Janeiro compromete seriamente esse posicionamento da marca RJ e ainda
compromete a (re)construção da imagem dos espaços públicos urbanos. Ainda no que
diz respeito ao referido decreto, é mencionado que: “[...] Considerando, por fim, que os
eventos possuem importância e repercussão mundial, onde qualquer desestabilização
institucional implicará um risco à imagem do país de dificílima recuperação [...]”
(RIO DE JANEIRO, 2016, n.p.). Por esse prisma, ressalta-se ainda a preocupação
mencionada no documento com a imagem do país, ou seja, de que haveria um reflexo
negativo no posicionamento da marca-cidade RJ, ainda que o estado de calamidade
refira-se ao estado e não ao município.
Ao criar uma marca que se posiciona como a cidade mais poderosa do país através
de estratégias de marketing urbano ancoradas no poder do capital, a cidade do Rio
de Janeiro faz mais opções mercadológicas do que citadinas. Em outras palavras, a
preocupação é muito maior com a iniciativa privada, principalmente com o capital
internacional, buscando atrair investimentos externos. Salienta-se que deveria, ao
contrário, haver maior comprometimento com o aprofundamento dos problemas
internos da cidade e com os cidadãos que vivem nesse território. Segundo o pesquisador
Christopher Gaffney (PUFF, 2015), os megaeventos do Rio de Janeiro tendem a
tornar a cidade mais cara, mais excludente, mais fragmentada e mais segregada. Diante
desse panorama, percebe-se que uma marca-cidade que privilegia o atendimento do
público externo em detrimento do interno corre o risco de se tornar uma marca vazia.
Outra opção mercadológica que está presente na gestão público-privada é o uso
do planejamento estratégico oriundo da iniciativa privada aplicado pela administração
pública, no qual o marketing marca fortemente sua presença, fazendo com que haja
certa tensão entre os grupos sociais pertencentes ao território. Nesse sentido, debate-se
sobre a utilização dos espaços públicos, levando-os a ter seu uso revitalizado com o apoio
de uma gestão compartilhada entre poder público e privado. Esse compartilhamento
de gestão tem como fio condutor estratégias de marketing que visam à (re)construção
não somente dos espaços, mas pincipalmente da imagem desses espaços públicos.
Dito em outras palavras, moradores de áreas de grande potencial são remanejados
para outros lugares, passando essas áreas por um processo de revitalização que lhes
garantem um valor imobiliário muito maior.
Este processo de gentrificação altera as dinâmicas da composição local,
promovendo práticas de reapropriação de espaços públicos pelo mercado, conferindo
a estes locais um novo valor econômico e simbólico, orientando-os a um consumo
residencial ou de serviços para as camadas sociais mais elevadas (SÁNCHEZ, 1999).
É o caso do projeto “Porto Maravilha” que transformou espacial e simbolicamente a
Zona Portuária do Rio de Janeiro.
Uma estratégia que busca somente a captação de recursos financeiros sem estar
acompanhada de uma política pública que priorize os espaços urbanos agrava ainda
mais os problemas sociais da cidade. A exemplo disso, na campanha de 2015, cujo
slogan foi “Não é só você que tem orgulho de ser do Rio. As indústrias também”,
há uma valorização pelo orgulho de ser do Rio de Janeiro (tanto cidade quanto
Estado), incluindo claramente a presença das indústrias (poder do capital), locais e
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3 Google Maps é um serviço
de pesquisa e visualização
de mapas e imagens de
satélite da Terra gratuito
na web. Fornecido e desenvolvido
pela
empresa
estadunidense Google, de
âmbito global.

internacionais, neste sentimento construído mercadologicamente a partir de estratégias
de posicionamento globais (RIES; TROUT, 1996).
Essa estratégia da marca RJ contempla ainda as parcerias com marcas de produtos
reconhecidas globalmente, como a do uísque Johnnie Walker, que recentemente lançou
sua nova campanha, na qual o morro do Pão de Açúcar (cartão postal do Rio de
Janeiro) é retratado como sendo um gigante adormecido que levanta e começa a andar
(mote da marca Johnnie Walker). Ao final do material institucional coproduzido pelas
marcas aparece o slogan do famoso uísque (Keepwalking) adaptado à marca RJ que
ficou traduzido como “Siga em frente, Brasil” (Keppwalking, Brazil).
Outras organizações de distintos produtos e serviços como iogurte da Nestlé,
a vodka Absolut, a alemã Volkswagen, a japonesa Nikon (câmeras fotográficas) e os
Bancos Itaú, Bradesco e Santander, também fizeram parcerias de publicidade global
para usar os signos cariocas em suas campanhas recentes no Brasil e estratégias para
reforçar o compromisso e o sentimento de pertencimento local com aquele território
em particular. Os estrategistas de marketing, portanto, criam oportunidades de
negociação entre os indivíduos e organizações, conforme salientado por Kotler,
Kartajaya e Setiwan (2010), ao mesmo tempo em que evidenciam múltiplas dimensões,
tendo como parâmetro um modelo de negócios (HARVEY, 2005; VAINER, 2002)
oriundo de um dinâmico circuito econômico.
Dentro desse contexto de que a cidade do Rio de Janeiro foi a anfitriã global
dos Jogos Olímpicos 2016, percebe-se também a inclusão de um discurso (como se
a cidade fosse um sujeito) de que a cidade irá também vencer o medo da falta de
segurança municipal. É a cidade que coloca-se desta forma, não seu poder público
local. Há, portanto, um discurso (VAINER, 2002) de reconquista de espaços públicos
ancorados em estratégias eficientes e influenciadoras de marketing urbano (KOTLER,
1998; COBRA, 1992) que permeiam uma série de discussões sobre para quem a
cidade do Rio de Janeiro seria a cidade maravilhosa (mote publicitário: Rio de Janeiro,
cidade maravilhosa). Para quem detém o poder do capital ou para seus cidadãos? Uma
dessas questões perpassa por uma estratégia de marketing ousada e arriscada, na qual a
própria Prefeitura do Rio de Janeiro solicitou ao Google a retirada do mapa online de
algumas de suas favelas (REMOÇÃO, 2011).
O intuito era que as favelas desaparecessem da busca no Google Maps3,
reconstruindo mercadologicamente a imagem daqueles espaços. Destarte, as favelas
Sumaré e Morro do Chacrinha, em Rio Comprido, na zona norte do Rio de Janeiro,
não existiriam mais enquanto favelas nessa busca online. O termo favela foi retirado
da localização de inúmeras comunidades da capital carioca, dando a impressão de
que elas seriam bairros e não favelas que se relacionam diretamente com a pobreza
do município. O pedido foi feito há quatro anos pela RioTur (empresa de Turismo
do município do Rio de Janeiro). Abaixo, duas imagens do Google Maps, uma de
2011 (Figura 2) e outra de 2013 (Figura 3), porém com nomenclaturas diferentes do
mesmo território.
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Figura 2: Localização das favelas do Rio de Janeiro em 2011

Fonte: Remoção (2011).

Figura 3: Localização sem o termo favelas em 2013

Fonte: Remoção (2011).

Nesse contexto, a cidade é colocada como uma mercadoria na qual, conforme
salientado por Vainer (2002), a miséria é redefinida como um problema paisagístico
que precisaria ser corrigido. A correção, neste caso, foi a supressão do termo favela de
um mapa global que, a pedido de um órgão público municipal, no contexto de ser o
anfitrião dos Jogos Olímpicos de 2016, redefine um território a partir de uma visão
empresarial voltada à construção de uma imagem mercadológica da cidade, expondo
assim sua subordinação ao poder do capital. O empreendedorismo urbano (HARVEY,
2005) é caracterizado pela parceria público-privada que tem a preocupação em atender
aos objetivos políticos e econômicos em detrimento da melhoria das condições de vida
da população de baixa renda.
As modificações realizadas no espaço urbano são vistas como empreendimentos
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que transformam a cidade em um lugar de consumo e não em um lugar de produção
e interação entre seus atores. As estratégias do empreendedorismo urbano (HARVEY,
2005) e da transfiguração da cidade em mercadoria e em empresa (VAINER, 2002)
dinamizam esse espaço urbano economicamente pela lógica do capital internacional,
tornando-o competitivo em um ranking global.
Dentro da lógica do marketing urbano aplicada ao contexto das cidades, observase que alguns elementos se sobrepõem (COBRA, 1992; KOTLER, 1998). É na
cidade que as mudanças estratégicas ocorrem, estabelecendo vários relacionamentos
socioeconômicos (HARVEY, 2005; VAINER, 2002) e gerando um sentido de
mercado nesse espaço. Seria nele e para ele que as ações de marketing são elaboradas
estrategicamente, forjando na cidade o fundamento de mercadoria (VAINER, 2002)
e o de produto (SÁNCHEZ, 1999). Também há outro aspecto que se evidencia nesse
contexto, o de marketing urbano considerar a cidade como um sujeito (VAINER,
2002) que age nesse mercado, conferindo-lhe um caráter empreendedor (HARVEY,
2005) em um espaço urbano que se utiliza de um discurso (VAINER, 2002) de que
a cidade compete e deseja agir para manter a imagem edificada mercadologicamente.
Dessa forma, quando se aborda o tema marketing aplicado ao contexto urbano,
há a sobreposição de quatro variáveis: (i) mercado, (ii) mercadoria/produto, (iii)
empresa e (iv) discurso, que seguem a lógica dos interesses do capital, principalmente
o estrangeiro, pois é para ele que a imagem da cidade é construída. Quando se aplicam
estratégias de marketing no contexto urbano, pode-se até (re)construir a imagem
desses espaços, porém, não haveria como eliminar as questões sociais existentes nesses
territórios. O que ocorre é um mascaramento superficial dessas situações vulneráveis e o
enaltecimento de uma imagem mercadológica, o que é inclusive evidenciado por meio
da comparação entre os dois mapas fornecidos pelo Google Maps nos anos de 2011 e
2013. Diante dessa situação, questiona-se o uso indiscriminado de estratégias globais
padronizadas pelas cidades sem considerar suas particularidades e, principalmente,
sem levar em consideração a totalidade e a diferenciação de seus cidadãos – que são
quem produzem os territórios.

Considerações finais
Os territórios que utilizam de forma difusa o marketing urbano, ficando
subordinados ao poder do capital, principalmente o internacional, transmitem uma
imagem construída mercadologicamente em âmbito global. Essa imagem edificada
considera as cidades e seus territórios como uma estrutura empresarial, ao mesmo
tempo em que a coloca como uma mercadoria a ser comercializada (vendida) em
um mercado global que segue um padrão genérico. Desconsidera a realidade e as
territorialidades dos indivíduos menos favorecidos financeiramente, assim como os
próprios recursos naturais do território, em prol de recursos econômicos e excluindo
mais do que incluindo a população local. As cidades apresentam-se assim como arenas
privilegiadas e estratégicas na produção capitalista do espaço urbano e regional.
Nesse estudo observou-se o agressivo uso do marketing urbano, não só na questão
do planejamento urbano, mas também em uma ação de uma cidade (no caso a retirada
do termo favela do Google Maps) que se posiciona como mercadoria e como empresa
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que utiliza estratégias necessárias para vender a imagem que construiu para que pudesse
ser a anfitriã (sujeito) dos Jogos Olímpicos Rio 2016. Não houve uma preocupação
real com os problemas sociais das favelas cariocas, mas uma preocupação maior com
a imagem de que essas não existem, ou seja, houve um mascaramento das questões
sociais presentes naquele território. Ao agir desta forma, as cidades retiram totalmente
seu caráter de espaço de encontro e confronto entre cidadãos para se constituírem
como objetos vendáveis em um mercado de cidades, transmitindo a mensagem da
força do capital econômico em detrimento da produção social do espaço urbano.
As ações de marketing da cidade do Rio de Janeiro expõem ainda um marketing
que reforça esse conceito mercadológico, deixando fragilizada uma parcela da
população como se esta não fizesse parte daquele território. Constroem-se imagens
que colocam a cidade no contexto de uma mercadoria (VAINER, 2002), como se
esta fosse um produto de uma empresa, ignorando as preocupações de cunho social
e ambiental. Insere-se uma dinâmica empresarial (HARVEY, 2005) que é orientada
por um mercado (nesse caso, o mercado de cidades) que segue uma lógica capitalista.
Utilizam-se estratégias mercadológicas e políticas pra (re)definir e (re)construir
a imagem de espaços públicos que venham a gerar valor econômico a uma parcela
menor da população.
A cidade deixa, portanto, de cumprir seu papel de espaço de encontro entre
cidadãos para que possa ser vendida globalmente e, assim, atrair novos investimentos,
turistas e mais capital. Enfim, a preocupação passa a ser com o outro, isto é, com
quem é de fora da cidade, e não mais com quem vivencia aquele território; excluindo,
portanto, mais do que incluindo, quem nela reside.
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Resumo:

As diferenças entre as regiões paranaenses levam à produção de vários estudos regionais. Tais estudos geralmente são realizados considerando a divisão do espaço estabelecida pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a qual baseia-se em aspectos sociais, naturais e de
articulação espacial. O presente estudo propõe uma regionalização em termos estritamente econômicos
para o Paraná, que permita a coerência das análises, ações, medidas e usos dos instrumentos de política
econômica sugeridos pelos planejadores regionais, bem como para uso nas estratégias empresarias. Essa
regionalização é dimensionada a partir da identificação de polos econômicos e as áreas por eles polarizadas, e é operacionalizada pelo Modelo Gravitacional. Como resultado, pode-se delimitar regiões econômicas para o Paraná, com contornos e características diferentes das regiões estabelecidas pelo IBGE.
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polarização.

Abstract:

The differences between regions in the state of Paraná have led to the production of
many regional studies. These studies have usually been conducted considering the division of space established
by the Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - Brazilian Institute of Geography and Statistics
(IBGE), which is based on social and natural aspects as well as spatial organization. This study proposes a
form of regionalization in strictly economic terms for the Paraná State, which enables consistency in the analyses, actions, measures and the use of instruments for economic policy suggested by regional planners and for
use in business strategies. The regionalization has been planned through identifying the economic centers and
the areas which have been polarized, and implemented through a gravity model. As a result, we may identify
economic regions for Paraná, with different boundaries and characteristics from the regions established by
the IBGE.
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Introdução
Os estudos de economia regional têm como característica mais marcante o fato
de introduzirem o espaço na análise econômica, o que possibilita o estudo dos problemas localizados e que envolvem a separação espacial. Nas análises das economias
regionais, o espaço é dividido, os modelos econômicos nacionais são desagregados
para níveis regionais e estuda-se as inter-relações entre as regiões. O espaço divido ou
regionalizado possibilita o estudo mais minucioso, de modo que sua organização e
dinâmica possam ser melhor compreendidas, tanto para fins administrativos como
de planejamento. As análises regionais são fundamentais para a compreensão dos
processos e fenômenos do desenvolvimento regional (DUBEY, 1964; CLEMENTE,
1994; BENKO, 1999; CAVALCANTE, 2008; CAPELLO, 2008).
No Brasil, os estudos de economia regional geralmente utilizam a divisão espacial realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), que baseiase em três dimensões: o processo social, como determinante; o quadro natural, como
condicionante; e a rede de comunicação e de lugares, como elemento de articulação
espacial. Essas dimensões possibilitaram a delimitação de Mesorregiões, formadas
por conjuntos de municípios contíguos e pertencentes à mesma Unidade da Federação, os quais apresentam uma identidade regional (IBGE, 1990; LIMA, 2002).
Mesmo com a divisão regional do IBGE, em algumas situações pode ser interessante que se pense a divisão do espaço privilegiando uma esfera específica. Em alguns
estudos em que o foco da análise está em aspectos econômicos, por exemplo, a utilização de regiões com características muito genéricas pode não representar da melhor
forma o espaço analisado; e isso, segundo Bandeira (1994), pode gerar impasses não
esperados para políticas públicas de desenvolvimento, bem como para as estratégias
das empresas.
O presente trabalho vai em direção exatamente dessa questão, buscando avançar
numa regionalização com especificidades que melhor represente as relações econômicas que existam em uma determinada área. O objetivo central é propor uma regionalização para o estado do Paraná que possua características estritamente econômicas,
a partir dos polos econômicos e de suas áreas de polarização. Tal regionalização é
operacionalizada através do Modelo Gravitacional, comumente usado em análise espacial (ISARD, 1962; LOPES, 1987; FERREIRA, 1989a).
A finalidade dessa regionalização para o Paraná é propor um espaço em conformidade com sua polarização econômica, e que possa contribuir com as análises,
ações, medidas e usos dos instrumentos de política sugeridos pelos planejadores regionais, assim como para as estratégias empresariais. De acordo com Ferreira (1989a)
e Simões e Amaral (2011), as análises dessa natureza podem contribuir para o ordenamento do território, além de indicar as alternativas para o fortalecimento de novas
centralidades e das respectivas redes de infraestrutura e de equipamentos urbanos.
Nesses termos, o presente trabalho compreende, além desta introdução, mais
quatro capítulos. O segundo capítulo apresenta os diferentes conceitos de região e
regionalização. O terceiro, a metodologia empregada para realizar a regionalização
econômica, a fonte e o tratamento dos dados, assim como a abrangência territorial
do estudo. O quarto e o quinto capítulos trazem os resultados e a conclusão, respectivamente.
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Diferentes conceitos de região
e regionalização
Definir região não é tarefa fácil. Ao contrário, a tentativa de encontrar uma definição universal de região é considerada impossível por muitos autores. Em que pese
essa falta de unidade, a questão “o que é uma região?” apresenta várias interpretações,
que incluem desde aspectos geográficos, sociais, políticos e econômicos (LEMOS,
1991; HADDAD, 1993; CAVALCANTE, 2008).
O termo região está associado à ideia de diferenciação de áreas, as quais são partes de um todo, sendo que este todo pode ser considerado um país, uma determinada
parte do mundo, uma unidade da federação etc. Conforme Diniz e Batella (2005),
haverá tantas regiões quantos forem os critérios adotados e os objetivos da regionalização, de modo que uma regionalização pode ser feita de diferentes maneiras, dependendo da ótica a que pretende servir.
Uma dada regionalização depende não somente do espaço a ser regionalizado,
mas também dos objetivos em se realizar tal regionalização. Autores como Hilhorst
(1981) e Richardson (1981) destacam que a escolha do critério de regionalização depende da análise pretendida no processo de planejamento regional, podendo até utilizar metodologias específicas para a delimitação de regiões. Segundo Lemos (1993),
o conceito de região, bem como o de regionalização, faz parte de um arranjo teórico
flexível e maleável, que se ajusta aos interesses da análise.
Os estudos de economia regional feitos para o Brasil geralmente utilizam a divisão espacial tradicional realizada pelo IBGE. Em 1990, o Departamento de Geografia e a Divisão de Estudos Territoriais do IBGE apresentou uma Divisão Regional
para o Brasil em Mesorregiões e Microrregiões Geográficas para fins estatísticos, em
substituição à Divisão Regional em Microrregiões Homogêneas editada pelo IBGE
em 1968. As funções da então nova regionalização era servir à divulgação de dados
estatísticos e oferecer elementos para a compreensão da organização do território nacional em bases sistemáticas (IBGE, 1990).
As mesorregiões delimitadas pelo IBGE representam formas de organização do
espaço geográfico definidas pelas seguintes dimensões: o processo social como determinante; o quadro natural como condicionante; e a rede de comunicação e de lugares
como elemento de articulação espacial. Essas três dimensões possibilitam que o espaço delimitado como mesorregião tenha uma identidade regional, a qual é construída
ao longo do tempo pela sociedade que aí se formou e refere-se às diferentes estruturas espaciais resultantes da dinâmica da sociedade sobre um suporte territorial. Essa
regionalização acabou por se tornar altamente disseminada para uso em trabalhos
científicos, para planejamento e implementação de políticas públicas e até mesmo nas
estratégias do setor privado. Com isso, atualmente existe um grande arcabouço teórico e empírico das mais diversas áreas, inclusive da economia regional, que tem como
unidade de análise a tradicional divisão regional estabelecida pelo IBGE (DUARTE,
1988; IBGE, 1990).
A inegável importância e a ampla utilização da regionalização tradicional do
IBGE, no entanto, não implicam que essa seja a única forma de se dividir espaços no
Brasil. Algumas vezes os estudos definem seus espaços de análise, mas não questionam se as regiões delimitadas pelo IBGE possuem de fato um significado que supere
a conveniência como elemento genérico de classificação espacial, não justificando seu
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uso como categoria importante para a análise da questão que está sendo estudada
(BANDEIRA, 1994).
O uso de critérios muito abrangentes para a definição de regiões pode não ser
a melhor escolha para algumas situações, uma vez que, em alguns casos, o foco da
análise está em aspectos bastante específicos, mostrando-se necessária uma regionalização diferente. A utilização de regiões com características muito genéricas pode
gerar resultados não esperados nas questões a que pretende servir.
Está claro que não existe uma única maneira de um espaço ser dividido. A maneira como são configuradas ou delimitadas as regiões está muito atrelada aos objetivos da análise, de modo que possam existir em um mesmo espaço regiões do ponto
de vista geográfico, sociológico e regiões do ponto de vista econômico, para as quais
existem várias definições (PAELINCK, 1977).
Segundo Boudeville (1974), mesmo que a regionalização econômica apresente
uma infinidade de interpretações e definições, pode-se dizer que todos os conceitos
desdobram-se em três vertentes distintas: a homogeneidade, o planejamento e a polarização, cujo enfoque é utilizado para realizar a presente análise. O conceito de região
polarizada é subjacente à ideia de região econômica, uma vez que o ponto de partida
dessa vertente é a troca de mercadorias, isto é, as transações realizadas entre elas.
Segundo a concepção de polarização, a região é um espaço heterogêneo, onde
estão presentes as relações entre um polo e sua periferia. Assim, a região polarizada
pode ser definida como o lugar de intercâmbio de bens e serviços, em que a intensidade interior é superior, em cada ponto do espaço definido, à intensidade exterior. Isso
implica que esses pontos apresentem uma interdependência maior entre eles do que
com outros pontos situados fora da região (HOOVER; FISHER, 1977; PAELINCK,
1977; FERREIRA, 1989b; LEMOS, 1991).
A caracterização ou definição de quais áreas são os polos dá-se pela importância
de uma área perante as demais. Christaller (1966), Lösch (1978) e Henderson, Kuncoro e Turner (1995) observam que a centralidade de uma área é função principalmente dos tipos de bens e serviços ofertados por ela e pelo seu tamanho populacional.
Ao adquirir determinado porte, esse lugar de maior densidade urbana tende a atrair
um expressivo fluxo de pessoas e a realizar transações com outras áreas, sobretudo o
fornecimento de bens e serviços especializados. O fluxo de pessoas e a demanda por
bens e serviços especializados são originários de locais com menor escala urbana, os
quais constituem as áreas de influência e/ou as áreas periféricas do polo.
Com a regionalização econômica, busca-se conhecer onde esses fluxos acontecem e quais suas intensidades, de modo que se configurem regiões a partir da
intensidade de inter-relações econômicas que essas áreas possuem umas com as
outras. A importância disso está na necessidade de avaliação dos efeitos diretos e
indiretos de uma ação exercida sobre um ponto e suas consequências econômicas
e também sociais sobre toda a região. Tais informações são importantes para o estabelecimento de uma estratégia de desenvolvimento regional (PAELINCK, 1977;
FERREIRA, 1989a).
As inter-relações ou interdependência existentes entre os elementos no espaço,
que são a base para a delimitação de regiões econômicas polarizadas, podem ser descritas por meio de modelos gravitacionais. Tais modelos são explicados na seção a
seguir, juntamente com a fonte e o tratamento dos dados e a abrangência territorial
do estudo.
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Regionalização econômica

1 Em trabalhos como os de
Lemos (1991), IPEA, IBGE
e
UNICAMP/IE/NESUR
(2001), Crocco et al. (2006),
Garcia (2007) e IBGE (2008),
pode-se ver diferentes abordagens e metodologias para
identificar um polo.

Para realizar a regionalização proposta faz-se necessária a delimitação de polos
econômicos. Neste trabalho isso ocorre em primeiro lugar pela escolha de um único
nível hierárquico de polos: as mesorregiões paranaenses definidas pelo IBGE. A partir dessas mesorregiões são identificados os respectivos polos, sendo, por esse motivo,
todos os polos deste estudo denominados mesopolos.
Em segundo lugar, define-se um critério para identificar os polos de cada mesorregião. Dada a diversidade de metodologias1 adotadas para a definição de polos em
diversos estudos, a opção adotada é identificá-los com base na densidade populacional dos municípios, sendo as informações referentes às populações disponibilizadas
pelo Censo 2010, realizado pelo IBGE. Acredita-se que essa simplificação metodológica para a identificação do polo expresse os seus vários conceitos e funções. Tal
procedimento já foi adotado em outros estudos empíricos sobre o assunto, como em
Raiher e Ferrera de Lima (2012), o que corrobora com essa escolha. Os dez mesopolos
identificados são apresentados na Tabela 1.
Tabela 1: As mesorregiões paranaenses e seus respectivos mesopolos
MESORREGIÃO
Mesorregião Geográfica Centro Ocidental Paranaense
Mesorregião Geográfica Oeste Paranaense

MESOPOLO
Campo Mourão
Cascavel

Mesorregião Geográfica Norte Pioneiro Paranaense

Cornélio Procópio

Mesorregião Geográfica Metropolitana de Curitiba

Curitiba

Mesorregião Geográfica Sudoeste Paranaense
Mesorregião Geográfica Centro-Sul Paranaense

Francisco Beltrão
Guarapuava

Mesorregião Geográfica Norte Central Paranaense

Londrina

Mesorregião Geográfica Noroeste Paranaense

Paranavaí

Mesorregião Geográfica Centro Oriental Paranaense

Ponta Grossa

Mesorregião Geográfica Sudeste Paranaense

Prudentópolis

Fonte: Organizado pela autora.

É importante notar que, ainda que todos os polos identificados sejam considerados mesopolos, nesse grupo encontra-se a capital do estado, a qual, conforme estudo
do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA) juntamente com o IBGE e o
Núcleo de Economia Social, Urbana e Regional do Instituto de Economia da Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP/IE/NESUR) (2001), é considerada
um polo regional. Tal município é hierarquicamente superior aos demais mesopolos e
possui área de influência que transcende os limites territoriais do Paraná. Entretanto,
neste estudo toma-se Curitiba como um polo mesorregional e sua área de influência
é compartilhada com os outros mesopolos aqui definidos.

modelo gravitacional
Para delinear as áreas polarizadas pelos polos mesorregionais paranaenses e assim propor uma nova regionalização econômica, utiliza-se o modelo gravitacional,
desenvolvido inicialmente por cientistas físicos. O modelo admite a existência de
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uma “força de interação” entre duas cidades. De acordo com Isard (1962), a estimação de tal força dá-se pela mensuração dos fluxos econômicos que ocorrem entre duas
áreas ou por variáveis que expressam a massa ou a importância das cidades.
As hipóteses do modelo são as de que a interação entre os indivíduos, quando
da realização de suas atividades, são proporcionais às massas dos municípios, porque
quanto maiores os aglomerados, maior deve ser a comutação entre eles. Por outro
lado, a “fricção da distância”, que representa a dificuldade de deslocar-se no espaço,
reduz esta comutação. Quanto maiores forem as distâncias entre os pontos, maiores
serão as dificuldades de se manterem relações econômicas. Por essas razões, conclui-se que a interação seja inversamente proporcional à distância (LOPES, 1987;
FERREIRA, 1989a).
No Brasil, e consequentemente no estado do Paraná, não existem informações
quantitativas sistemáticas acerca dos fluxos de mercadorias e serviços, como apontado
em outros trabalhos por Lemos (1991), Lemos, Diniz e Guerra (1999) Lemos et al
(2003) e IPEA, IBGE e UNICAMP/IE/NESUR (2001). Desse modo, utiliza-se uma
variável estoque que serve como proxy dos fluxos de fatores e bens. A variável estoque
utilizada é a média do Produto Interno Bruto2 (PIB) municipal, obtido no banco de
dados do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEADATA), cuja magnitude
representa o potencial de área de mercado de determinado município – isto é, a massa
do município. A média foi calculada para os três últimos anos que têm as informações
sobre o PIB disponíveis, que são 2010, 2011 e 2012. Foi realizada uma média aritmética simples e a série foi deflacionada utilizando o Índice Geral de Preços – Disponibilidade Interna (IGP-DI). A utilização do IGP-DI deve-se à maior abrangência de
produtos em sua metodologia.
As informações referentes às distâncias entre os municípios paranaenses, que
têm a função de indicar os custos de transporte para a realização das transações, foram prospectadas no Google Maps3 (2014). O Google Maps é um serviço que fornece
as distâncias de deslocamento para uma matriz de origens e destinos. As informações
são baseadas no trajeto linear entre pontos de partida e de chegada, conforme calculado pelo Google Maps, consistindo em linhas que contém valores de distâncias para
cada par, mais especificamente, quilômetros de distância para cada um dos pares. A
coleta dessas informações, portanto, é feita dois a dois: coleta-se a distância entre duas
cidades de cada vez.
A formulação do modelo que é utilizado neste estudo, o Índice Potencial de
Polarização, baseia-se em Isard (1962) e é dado pela equação (1):
(1)
							
Em que:
Iij = Índice Potencial de Polarização entre os municípios i e j;
PIBi.PIBj = Produto Interno Bruto dos municípios i e j;
dij = distância entre o município i e o município j.
Por utilizar uma variável estoque como proxy para os fluxos de mercadorias e
serviços, o resultado do modelo indica um índice potencial de polarização, de modo
que, a partir desse índice, podem-se observar potenciais áreas de influências dos polos, mas não se pode afirmar a existência de interações econômicas entre essas áreas.
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2 É tomada a média, ao
invés dos valores absolutos, para a aplicação
no Modelo Gravitacional com o objetivo
de contornar possíveis
outliers que possam
existir e que, se não
corrigidos,
poderiam
ocasionar resultados não
confiáveis, viesados ou
tendenciosos.

3 Outras pesquisas econômicas já recorreram ao
Google Maps quando se
faz necessário considerar a
fricção espacial na análise,
tal como em Agarwal e
Hauswald (2010).
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Para os objetivos deste estudo, a aplicação desse modelo mostra-se adequada, pois é
possível delimitar as áreas polarizadas para cada mesopolo e, finalmente, implantar
uma nova regionalização para o estado, com característica estritamente econômica.
Cabe notar que, para ser considerado região, o espaço deve ser contíguo. Assim,
inclui-se no modelo a restrição de contiguidade, que tem por objetivo excluir os pontos
isolados. Pode ocorrer de duas áreas, mesmo estando muito distantes uma da outra,
apresentarem um elevado índice potencial de polarização devido a suas elevadas massas, como ocorre com Londrina e Curitiba. No entanto, de acordo com a abordagem
utilizada neste estudo, como essas duas áreas não são contíguas, não se caracterizam
como região. Não se pode tomar uma cidade como pertencente à área de um polo se
esta cidade não está contiguamente ligada a ele ou às demais cidades polarizadas.
Depois de calculados os índices potenciais de polarização econômica para os
mesopolos com todos os municípios paranaenses, faz-se necessário estabelecer um
valor de corte para separar os municípios que pertencem à área de polarização de
cada polo. Para dividir tal série, são utilizadas medidas separatrizes, também chamadas de quantis, que são medidas de posição da distribuição e dividem o número
total de informações por um determinado número de grupos. Os quantis são pontos
estabelecidos em intervalos regulares e dividem os dados ordenados em q subconjuntos de dados, com dimensão essencialmente igual, de forma a dar origem a q-quantis
(HOFFMANN, 2013; SWEENEY; WILLIAMS; ANDERSON, 2013).
Outros trabalhos empíricos que realizam divisões em quantis, sendo cartográficos ou de outra natureza, não apresentam um padrão ou consenso acerca do número
de grupos em que os dados são divididos. Em Raiher e Ferrera de Lima (2012) os
dados da análise são divididos em quatro grupos, ou seja, eles utilizaram os quartis;
em Lemos et al (2003), algumas análises foram realizadas estabelecendo quintis para
a divisão da série; em Hoffmann (2000) e em Fernandes (2001), as desigualdades de
renda no Brasil são tratadas utilizando decis; já Azzoni (1997) utiliza percentis para
sua análise de distribuição de renda entre os estados brasileiros.
Considerando que não exista nenhum padrão em trabalhos empíricos sobre o
número ideal de quantis para a divisão de dados, optou-se por realizar a divisão da
série em oito partes, sendo que desta divisão surgem 7-octis. A série de dados que
surgiu do modelo gravitacional mostra uma amplitude muito elevada, logo, a utilização de quartil ou quintil, poderia prejudicar os resultados da análise, atribuindo a
um mesmo grupo valores com grandezas muito diferentes. Por outro lado, a divisão
acima de oito grupos aumenta sobremaneira o número de cidades que não são polarizadas, além de reduzir forçadamente a área dos mesopolos, tornando a conformação
das regiões excessivamente arbitrária.
Nesse sentido, para calcular o p-ésimo octil, primeiramente organizam-se os dados
em ordem crescente e, então, calcula-se um índice k. Se o valor encontrado para k não for
um número inteiro, deve-se arredondá-lo para cima e o próximo número inteiro maior
denota a posição do p-ésimo octil. Se uma série ordenada é dividida em oito partes, cada
uma das partes ficará com 12,5% de seus elementos e os elementos que separam esses
grupos são os octis. A equação (2) indica a fórmula básica para o cálculo do octil.
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								(2)
Onde:
k = o valor do p-ésimo octil;
p = é exatamente o octil que se deseja encontrar;
n = o número de observações.
A área considerada como de influência de um polo são os municípios que estão
acima do sétimo octil, isto é, os que apresentam um índice potencial de polarização
situado entre os valores 12,5% mais altos da série. No caso dos municípios que são
polarizados por mais de um polo simultaneamente, comparam-se os valores de seus
índices, de modo que um município é considerado polarizado pelo polo com o qual
apresentou maior índice. A atribuição da polarização dá-se pela comparação numérica de índices.
Em alguns casos adotam-se critérios qualitativos e um certo grau de arbitrariedade para a atribuição de polarização, pois, segundo Paelinck (1977), as regiões polarizadas tendem a apresentar limites pouco precisos. Para tanto utiliza-se a experiência
de outros trabalhos empíricos sobre o tema, dentre os quais tem-se os resultados do
Regiões de Influência das Cidades (REGIC) (IBGE, 2008), do IPEA, IBGE e UNICAMP/IE/NESUR (2001) e Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e
Social (IPARDES) (2004; 2006).
Por fim, com o objetivo de caracterizar as regiões econômicas delimitadas a partir
das áreas de polarização dos mesopolos, empregam-se dois indicadores bastante utilizados pela literatura para a diferenciação espacial: o PIB per capita e o Quociente
Locacional (QL)4. Essa descrição das regiões utilizando PIB per capita e QL, apesar de
simples, é bastante útil quando o interesse é a diferenciação e o conhecimento da estrutura produtiva e de aspectos regionais de crescimento econômico (HADDAD, 1989).

Regionalização econômica:
um estudo para o Paraná
O presente estudo apresenta uma regionalização do território paranaense diferente da desenvolvida pelo IBGE, o qual organiza o território do estado com base
em questões sociais e políticas. A regionalização proposta neste estudo diferencia o
território com relação a aspectos estritamente econômicos, sendo que se assume como
região econômica os espaços polarizados. Nesse contexto, apresenta-se as Figuras 1 e
2 que ilustram o Paraná por essas duas óticas: as mesorregiões do IBGE e a regionalização econômica desenvolvida neste estudo.
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e Suzigan et al. (2004).
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Figura 1: Divisão regional paranaense conforme mesorregiões do IBGE

Fonte: Elaborado pelos autores com base na Malha digital do IBGE.

Figura 2: Divisão regional paranaense conforme as regiões econômicas

Fonte: Elaborado pelos autores com base na Malha digital do IBGE.

O método utilizado revelou alguns aspectos importantes referentes à polarização no
estado, como o fato de alguns municípios serem polarizados por mais de um polo simultaneamente, sendo considerados como multipolarizados. Dentre esses municípios estão
Cianorte, Umuarama, Pitanga, Palmeira, São João do Triunfo, Palmas, Santa Isabel
do Oeste e Prudentópolis. Os municípios multipolarizados foram incluídos nas regiões
econômicas em que apresentam maior índice com o mesopolo. Dessa forma, aos poucos
foi-se delimitando para qual área de polarização cada município paranaense pertence.
Pode-se observar que apenas três dos dez mesopolos do estado – Cascavel, Londrina e Curitiba – são capazes de influenciar uma área que corresponde a quase 60%
dos municípios paranaenses; os municípios restantes, correspondente aos 40%, são
polarizados por seis mesopolos. Ou seja, os problemas clássicos de concentração e
desigualdade regionais são recolocados para as regiões econômicas.
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A análise também revelou que alguns municípios ficaram fora das áreas de polarização dos mesopolos paranaenses, porque não apresentaram um índice potencial
de polarização expressivo com nenhum dos mesopolos. A ideia por traz da teoria da
polarização é que uma área caracteriza-se como polarizada por manter fortes relações
ou transações com um polo (PERROUX, 1955; HIRSCHMAN, 1958; PAELINCK, 1977). Se esses municípios não apresentaram um índice elevado com nenhum
mesopolo, subentende-se que essas áreas possuem baixos PIB’s e baixa demanda local
pelos bens e serviços ofertados pelo polo mesorregional. Esses municípios encontramse isolados economicamente, podendo representar áreas problemáticas no que diz
respeito ao crescimento e integração econômicos.
Considerando que a análise foi desenvolvida com base em polos mesorregionais,
muitos desses municípios isolados podem estar sendo polarizados por polos microrregionais, que são polos de ordem inferior aos mesopolos. Um exemplo é o município
de Santa Terezinha do Itaipu, que não apresentou forte polarização com nenhum mesopolo, mas que, muito provavelmente5, é polarizado pelo polo microrregional de Foz
do Iguaçu. Como o objetivo é desenhar regiões polarizadas, esses municípios foram
incluídos nas áreas dos mesopolos, respeitando a comparação numérica dos índices,
a contiguidade, aspectos qualitativos, e também as experiências de outros trabalhos
empíricos realizados sobre esse tema.
A divisão do território paranaense conforme as áreas de polarização indica uma
espécie de “rateio” do espaço regional paranaense pelos polos mesorregionais préfixados. A partir dos dez mesopolos selecionados, foram então identificadas nove regiões polarizadas, conforme ilustrado pela Figura 2, as quais receberam os nomes de
seus respectivos mesopolos. Não foi definida uma área para o polo mesorregional de
Prudentópolis, visto que tal mesopolo não apresentou índice potencial de polarização
considerado expressivo com nenhum município contíguo a ele.
Os índices potenciais de polarização de Prudentópolis mostraram-se muito pouco
expressivos, de modo que, para delimitar uma região econômica para tal mesopolo, seria necessário recorrer aos valores do sexto octil, desrespeitando o critério metodológico
para a definição de área de polarização definido neste estudo. Dentro do sétimo octil
não havia municípios suficientes para delimitar uma região econômica para esse mesopolo. Sendo assim, Prudentópolis é incluído na área de polarização de Ponta Grossa.
Alguns mesopolos tiveram suas áreas de polarização vinculadas a outro mesopolo. Isso ocorreu especificamente com Ponta Grossa, Guarapuava e Cornélio Procópio. Ao contrário do ocorrido com Prudentópolis, esses mesopolos apresentaram
índices potenciais de polarização expressivos – municípios polarizados no 7 octil.
No entanto, muitos desses municípios polarizados apresentaram também elevados
índices com outros mesopolos. Por exemplo, Ponta Grossa apresenta elevados índices
potenciais de polarização, mas, na comparação numérica de índices perde em capacidade de polarizar municípios para o mesopolo de Curitiba.
Dessa forma, considerando unicamente a comparação numérica dos índices
potenciais de polarização, não existiriam regiões econômicas para Ponta Grossa, bem
como para Guarapuava e Cornélio Procópio. Contudo, nesses casos é importante que
se tenha um cuidado especial por se tratar da análise com relação à capital do estado,
a qual possui um imenso poder de polarização.
Dos mesopolos paranaenses identificados no presente estudo, Curitiba apresenta
algumas características que a diferenciam dos demais e a colocam em um nível superior
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6 Na análise do REGIC classificam-se áreas centrais em
todo o Brasil, distinguindo
diferentes tipos de centros
em diferentes níveis, sendo
que uma cidade pode ser
um centro de tipos diferenciados simultaneamente.

em termos de polarização, tendo em vista que Curitiba é a maior economia do estado,
mesmo com algumas variações ao longo dos anos, e produz quase um quarto do PIB do
Paraná (IPARDES, 2015). Por essa razão, sua área de influência foi relativizada, para que
se pudesse compor uma região para Ponta Grossa, Guarapuava e Cornélio Procópio, e
para restringir os limites geográficos da região de Curitiba, cuja área extrapolaria mais da
metade do estado. Foram, então, delimitadas regiões econômicas para esses três mesopolos, considerando os municípios com que apresentaram maiores índices potenciais de polarização e respeitando a contiguidade. Isso, contudo, não subestimou a importância do
mesopolo de Curitiba, tanto que sua região econômica foi uma das maiores do estado.
A literatura empírica corrobora a capacidade de polarização dos mesopolos de
Ponta Grossa, Guarapuava e Cornélio Procópio, reforçando a escolha por delimitar
regiões econômicas para eles. Ponta Grossa, por exemplo, aparece em várias pesquisas
não só como importante centralidade para o estado do Paraná, mas também em âmbito nacional. Na análise realizada no REGIC (IBGE, 2008)6, Ponta Grossa aparece
em várias classificações de áreas centros, dentre elas como centro empresarial de nível
seis e, também, como centro financeiro de quinto nível; sendo que, nessas categorias,
o trabalho faz uma classificação de seis e oito níveis de centralidade, respectivamente.
Nesses termos, poder-se-ia considerar Ponta Grossa, Guarapuava e Cornélio Procópio como polos de nível inferior a Curitiba, pois, segundo Christaller, dentro de uma
região podem desenvolver-se lugares diferenciados, por ordem de tamanho e funcionalidade, na oferta de bens e serviços, conformando-se lugares urbanos hierarquizados (LEMOS et al, 2003). No entanto, como o objetivo do estudo é delinear regiões econômicas, a
hierarquização dos mesopolos, apesar de importante, vai além dos interesses desta análise.
A região econômica delimitada para Cascavel é formada por 89 municípios,
incluindo o mesopolo. Dentre os municípios polarizados por Cascavel destacam-se
Foz do Iguaçu, Toledo, Marechal Cândido Rondon e Umuarama, por terem sido
considerados em outros trabalhos polos de ordem inferior, sendo também centralidades importantes no estado (IBGE, 2008; RAIHER; FERRERA DE LIMA, 2012).
O fato de esses municípios pertencerem à região econômica de Cascavel atenta para o
forte potencial de polarização deste mesopolo. O caso de Umuarama chama atenção
especial porque situa-se geograficamente mais próximo dos mesopolos de Paranavaí,
Londrina e Campo Mourão. No entanto, apesar disso, apresentou índice potencial de
polarização maior com o mesopolo de Cascavel.
Além das regiões citadas, foram delimitadas também as regiões econômicas de
Campo Mourão, Francisco Beltrão e Paranavaí. As regiões econômicas de Francisco
Beltrão e Paranavaí têm em comum o fato de terem apresentado uma região econômica menor do que suas respectivas áreas mesorregionais. Esses foram alguns dos mesopolos que apresentaram os menores índices de polarização, o que explica a “perda”
de área da mesorregião para a região econômica.
A região econômica de Londrina constitui uma das principais centralidades do
estado. É considerada de altíssima relevância no que diz respeito ao movimento da economia, à detenção e à geração de conhecimento e ao exercício de funções urbanas mais
complexas (IPARDES, 2004; 2006). A região formada pelo mesopolo de Londrina e por
mais 91 municípios é a região econômica com maior número de municípios e foi uma
das poucas regiões que teve uma área maior do que a da correspondente mesorregião.
O mesopolo de Londrina apresenta níveis de centralidade caracterizados como
muito fortes, articulando uma grande área, a qual abrange grande parte da porção norte
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do Paraná. Essa forte centralidade e a forte capacidade de polarização que representam
o mesopolo de Londrina podem ser observadas nos resultados desta análise. Dentre os
mesopolos considerados, Londrina é o terceiro em grau de urbanização, ficando atrás
apenas de Curitiba e Ponta Grossa, e está entre os mesopolos que apresentaram um dos
maiores valores dentre os índices calculados, perdendo apenas para Curitiba.
Uma característica importante com relação ao mesopolo de Londrina é que,
além da área identificada neste trabalho, alguns estudos mostram que o poder de polarização de tal mesopolo vai além das fronteiras do Paraná. Conforme IPEA, IBGE
e UNICAMP/IE/NESUR (2001), IPARDES (2006) e IBGE (2008), os efeitos de
polarização de Londrina adentram os estados do Mato Grosso do Sul e São Paulo,
indicando que, se o presente estudo não restringisse a área de análise apenas para o
estado do Paraná, poder-se-ia delimitar uma região econômica ainda maior para o
mesopolo de Londrina.
A expressiva capacidade de polarização exercida por Londrina pode ser entendida
em virtude de vantagens em relação à proximidade com São Paulo, que é considerado o
maior centro dinâmico do país. Em razão dos efeitos de transbordamento e acessibilidade, as áreas mais próximas de São Paulo possuem vantagens de integração industrial,
as quais decorrem da capacidade do principal polo nacional em ofertar grande variedade de serviços superiores, principalmente os ligados à produção industrial.
Esses efeitos são decorrentes da integração geográfica e da escala urbana, e dependem do modo como a área próxima a São Paulo está inserida nacionalmente, tal que,
apenas a proximidade com relação a São Paulo não garante necessariamente vantagens
do ponto de vista econômico (LEMOS et al, 2003). Como apontado por Hirschman
(1958), tais efeitos muitas vezes podem ser negativos, significando perda de mão de obra
especializada e de investimentos, além de dificuldades em concorrer com a área mais
dinâmica. O caso de Londrina provavelmente é de vantagens, dadas suas características
de polo mesorregional e de importante centralidade paranaense. Ao que tudo indica, o
mesopolo de Londrina deve possuir uma integração produtiva com São Paulo, participando, com suas especializações, da divisão inter-regional do trabalho.
Pode-se notar, com relação às regiões econômicas delimitadas no presente estudo, que as principais centralidades do estado acabam incorporando em suas áreas
polarizadas os municípios mais dinâmicos. De modo geral, os municípios de maior
peso econômico são polarizados pelos mesopolos mais expressivos, de forma que os
demais mesopolos acabam polarizando áreas com peso econômico menor, formadas
por municípios menos relevantes do ponto de vista econômico.
A Tabela 2 traz um resumo dos resultados obtidos no presente estudo, mostrando as
regiões econômicas comparativamente às mesorregiões paranaenses. Observa-se que os
mesopolos mais dinâmicos, que são Curitiba, Londrina, Cascavel e Ponta Grossa, são os
únicos, com exceção de Campo Mourão, que possuem uma área maior para a região econômica em comparação com a mesorregião. Cabe notar que a região econômica de Ponta
Grossa, mesmo tendo a área de polarização limitada pela proximidade com Curitiba, tem
um saldo positivo quando comparada com a mesorregião Centro Oriental Paranaense,
dada sua superioridade em termos de importância econômica perante outros mesopolos.
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Tabela 2: Número de municípios das regiões econômicas e das mesorregiões
paranaenses
Mesorregiões

Região
Econômica

Coincidiram
com anterior (%)

Saldo

Cascavel

50

89

100

39

Londrina

79

92

94,94

13

Curitiba

37

57

100

20

Campo Mourão

25

27

68

2

Cornélio Procópio

46

29

60,87

-17

Ponta Grossa

14

20

71,43

6

Francisco Beltrão

37

32

78,38

-5

Guarapuava

29

16

55,17

-13

Paranavaí

61

37

57,38

-24

Prudentópolis

21

0

0

-21

Mesopolo

Fonte: Elaborado pelos autores.

Com relação a Campo Mourão, apesar de sua área de polarização apresentar
um saldo positivo em comparação com a mesorregião Centro Ocidental Paranaense, ele perde um número considerável de municípios para os mesopolos de
Cascavel e Londrina e acaba ganhando alguns nas proximidades de Paranavaí.
No entanto, o saldo total foi de apenas 2 municípios. Além do mais, 68% dos
municípios da mesorregião Centro Ocidental Paranaense estão na região econômica de Campo Mourão, ou seja, 32% dos municípios da mesorregião ficaram de
fora da região econômica.
Outro ponto a ser notado é que Paranavaí e Guarapuava foram os mesopolos
que apresentaram as regiões econômicas que menos se “parecem” com suas respectivas mesorregiões, Noroeste Paranaense e Centro Sul Paranaense, respectivamente.
Isso pode ser notado pelo percentual de municípios das mesorregiões que coincidiram com os municípios das regiões econômicas: 57,38% dos 61 municípios da mesorregião Noroeste Paranaense são os mesmos da região econômica de Paranavaí; e
55,17% dos 29 municípios da mesorregião Centro Sul Paranaense coincidem com os
municípios da região econômica de Guarapuava.

Caracterização das regiões econômicas

7 Os valores obtidos para
o Quociente Locacional
não são apresentados nas
tabelas. Apresenta-se aqui
apenas os setores em que
cada região mostra-se
concentrada. Alguns valores
numéricos mais expressivos
do QL são mostrados ao
longo do texto.

Por fim, cabe apresentar a caracterização das regiões econômicas conformadas
no presente estudo, com a intenção de corroborar a ideia de se diferenciar regiões
econômicas das regiões delimitadas pelo IBGE. Para caracterizar tais regiões, foram
utilizados dois indicadores, o PIB per capita das regiões e o QL, ambos empregados
com a intenção de caracterizar uma região com relação estritamente a aspectos econômicos – importância econômica através do PIB per capita e estrutura produtiva
pela análise do QL. O objetivo desta parte da análise é utilizar esses indicadores
para mostrar que as regiões econômicas e as mesorregiões são diferentes, não só com
relação aos municípios e ao contorno geográfico, mas também em suas características
econômicas. A caracterização das mesorregiões paranaenses e das regiões econômicas
são apresentadas nas Tabelas 3 e 4, respectivamente7.
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Tabela 3: Caracterização das mesorregiões paranaenses delimitadas pelo IBGE
Região*

PIB per capita médio

Concentração

Centro Ocidental
Paranaense

15.604,00

Comércio/Agropecuária

Centro Oriental
Paranaense

18.426,00

Indústria/Construção Civil/Comércio/
Agropecuária

Centro-Sul Paranaense

13.556,00

Construção Civil/Comércio/Agropecuária

Metropolitana
de Curitiba

29.325,00

Construção Civil/Serviço

Noroeste Paranaense

14.089,00

Indústria/Agropecuária

Norte Central Paranaense

17.408,00

Indústria/Construção Civil/Comércio

Norte Pioneiro
Paranaense

12.375,00

Indústria/Comércio/Agropecuária

Oeste Paranaense

20.283,00

Indústria/Construção Civil/Comércio/
Agropecuária

Sudoeste Paranaense

16.365,00

Indústria/Construção Civil/Comércio/
Agropecuária

* Não foi incluída a mesorregião Sudeste Paranaense por não ter sido configurada uma região
econômica correspondente a ela.
Fonte: Elaborado pelos autores com base nos dados da Relação Anual de Informações Sociais
(RAIS) e do IPARDES.

Tabela 4: Caracterização das regiões econômicas
Região Econômica

PIB per capita

Concentração

Região Econômica de Campo
Mourão

15.730,00

Indústria/Agropecuária

Região Econômica de Ponta
Grossa

16.964,00

Indústria/Comércio/Agropecuária

Região Econômica
de Guarapuava

14.011,00

Comércio/Agropecuária

Região Econômica de Curitiba

27.557,00

Indústria/Construção Civil

Região Econômica
de Paranavaí

14.009,00

Região Econômica
de Londrina

17.071,00

Indústria/Agropecuária
Indústria/Comércio/Agropecuária

Região Econômica
de Cornélio Procópio

13.067,00

Indústria/Agropecuária

Região Econômica
de Cascavel

18.198,00

Indústria/Comércio/Agropecuária

Região Econômica
de Francisco Beltrão

17.641,00

Indústria/Comércio/Agropecuária

Fonte: Elaborado pelos autores com base nos dados da RAIS e do IPARDES.

Pode-se observar que as regiões econômicas que apresentaram os PIB’s per capita
mais baixos foram as regiões econômicas de Cornélio Procópio, Paranavaí e Guarapuava, com valores de R$13.067,00, R$14.009,00 e R$14.011,00, respectivamente. As
áreas polarizadas por esses mesopolos são regiões pouco expressivas para o estado em
termos econômicos, e caracterizam-se, conforme o Quociente Locacional, por terem
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uma estrutura produtiva baseada principalmente na agropecuária, cujo QL foi o mais
elevado de todos os setores para essas regiões. A região polarizada por Guarapuava apresentou um QL no valor de 3,8 para a agropecuária e 1,11 para o setor de comércio. Para
todos os demais setores os valores do QL ficaram abaixo de 1. Com relação à região de
Cornélio Procópio, o resultado obtido para o QL da agropecuária foi de 4,32 e, para a
indústria, de 1,16, sendo que os demais setores apresentaram resultados inferiores a 1.
A região econômica de Londrina apresentou o quarto maior PIB per capita entre
todas as regiões econômicas delimitadas. Quanto ao resultado do QL, apesar de a
presença do setor de serviços especializados ser forte nessa área, concentra-se em Londrina e em Maringá. Já os setores da indústria e da agropecuária são fortes em toda
a região. A região possui um dos maiores parques industriais do estado, com importante participação nos gêneros alimentício, têxtil, mobiliário, sucroalcooleiro, dentre
outros. A base agropecuária dessa região é uma das mais competitivas do estado, com
destaque para as culturas de soja e milho, e também a fruticultura (IPARDES, 2004).
As regiões econômicas que apresentaram os maiores PIB’s per capita são as áreas
polarizadas por Francisco Beltrão, Cascavel e Curitiba. Essas áreas têm em comum
a concentração produtiva no setor industrial. Cabe notar, com relação à região econômica de Francisco Beltrão, que, apesar do mesopolo não ser considerado uma das
principais centralidades do Paraná se comparado com os demais mesopolos, sua área
de polarização foi uma das que apresentou maior PIB per capita, o que pode ser explicado pelo fato de essa região econômica excluir municípios mais pobres em comparação com a mesorregião do IBGE.
No que diz respeito à comparação dos indicadores entre as mesorregiões delimitadas pelo IBGE e as regiões econômicas conformadas neste estudo, percebe-se que
tanto os níveis de PIB per capita como os QL’s apresentaram valores diferentes. Por
um lado, todas as regiões econômicas apresentaram PIB’s per capita diferentes das
suas respectivas mesorregiões. As maiores diferenças são entre: a região econômica
de Cascavel e a mesorregião Oeste; a região econômica de Curitiba e a região metropolitana de Curitiba; e a região econômica de Ponta Grossa e a mesorregião Centro
Oriental paranaense. Por outro lado, algumas regiões econômicas apresentaram PIB’s
per capita muito próximos aos das mesorregiões, como a região econômica de Paranavaí, que apresentou PIB per capita de R$14.009,00, com uma diferença de apenas
R$80,00 com relação à mesorregião Noroeste paranaense, que teve um PIB per capita
de R$14.089,00.
Com relação aos resultados do QL, a única região econômica a manter a mesma
estrutura produtiva de sua respectiva mesorregião foi a região econômica de Cornélio
Procópio. Todas as demais regiões econômicas modificaram ao menos parcialmente
os setores mais concentrados se comparadas com as mesorregiões paranaenses. Como
exemplo tem-se a região econômica de Ponta Grossa, que possui os setores indústria e
agropecuária concentrados, enquanto sua respectiva mesorregião possui como setores
importantes, além de indústria e agropecuária, Construção Civil e Comércio.
Essas diferenças de estrutura produtiva reforçam a importância da regionalização com caráter mais específico. Dependendo do objetivo da análise, é importante
que se diferenciem as regiões. Se o objetivo for, por exemplo, desenvolver um plano
para tornar as regiões mais integradas ou dinamizar o desenvolvimento regional fortalecendo as interações entre os municípios, parece razoável que se utilizem as regiões
econômicas e não as mesorregiões.
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Conclusão
O objetivo central é propor uma regionalização para o estado do Paraná que
possua características estritamente econômicas, a partir dos polos econômicos e suas
potenciais áreas de polarização, de tal ordem que seja potencialmente um instrumento que contribua para as análises e políticas públicas regionais. As regiões propostas
foram analisadas em comparação com as mesorregiões definidas pelo IBGE, no sentido de auferir o quão distantes estão e o quão diferentes são.
O procedimento para delimitar regiões econômicas parte do princípio que existem áreas centrais, os polos, e que essas áreas exercem influência sobre outras áreas,
por estabelecerem fortes inter-relações com estas. Assim, a regionalização dá-se ao
serem identificados os polos e suas áreas de potencial polarização. Definiu-se um
único nível hierárquico de polos para o estado do Paraná: polos mesorregionais. Fixado o nível hierárquico, definiram-se como polos as cidades mais populosas de cada
mesorregião do IBGE. Tal procedimento resultou em que os municípios de Cascavel,
Campo Mourão, Cornélio Procópio, Curitiba, Francisco Beltrão, Guarapuava, Londrina, Paranavaí, Ponta Grossa e Prudentópolis são os dez mesopolos paranaenses.
Foram identificadas as áreas polarizadas por cada um desses mesopolos, respeitando
a condição de contiguidade, e delimitadas as regiões econômicas.
Não obstante a relevância de regionalização a partir do modelo gravitacional,
cabe notar que foram enfrentadas algumas dificuldades metodológicas para desenhar as regiões econômicas, como é descrito em outros trabalhos empíricos. A
principal dificuldade residiu no fato de o modelo gravitacional por si só não ter sido
suficiente para se conformar regiões com seus limites bem definidos, uma vez que
os índices potenciais de polarização entre os municípios apresentaram alta variabilidade e porque nem sempre os maiores valores se encontravam contíguos aos seus
respectivos mesopolos. Nesse sentido, para delimitar cada região econômica, consideraram-se também alguns aspectos qualitativos, recorrendo-se às experiências
de outros trabalhos empíricos. Como principal resultado, observou-se que todas as
regiões econômicas formadas apresentaram contornos diferentes de suas respectivas
mesorregiões do IBGE.
As regiões econômicas propostas neste trabalho foram as seguintes: 1) região
econômica de Cascavel; 2) região econômica de Campo Mourão; 3) região econômica de Cornélio Procópio; 4) região econômica de Curitiba; 5) região econômica
de Francisco Beltrão; 6) região econômica de Guarapuava; 7) região econômica de
Londrina; 8) região econômica de Paranavaí, e; 9) região econômica de Ponta Grossa.
Todas elas apresentaram diferenças em comparação com as mesorregiões do IBGE
em termos de número de municípios, limites geográficos e também quanto a suas
estruturas produtivas e PIB per capita. Tais diferenças, apesar de não serem numerosas, são relevantes e podem ser decisivas para a eficiência das políticas públicas de
desenvolvimento regional e nas estratégias empresarias.
Os resultados obtidos, por sua vez, são por natureza datados temporalmente,
constituindo um retrato, e não algo definitivo, das relações econômicas entre as áreas
no espaço paranaense. Embora seja temporal, o esforço realizado não é inócuo, uma
vez que o sistema regional possui forte componente estrutural, dada a relativa estabilidade da rede urbana e das trocas inter-regionais.
Por fim, cabe lembrar que as análises econômico-regionais têm por objetivo final
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servir como base e suporte para o desenvolvimento de políticas públicas, pois acredita-se que um cenário de concentração e desigualdade não se rompe de forma aleatória, uma vez que a tendência do capital é a concentração. Dessa forma, a intervenção
nesse cenário através de políticas públicas que gerem investimentos, disponibilizando
infraestrutura e melhores condições econômicas e sociais, pode ser a única maneira
de reverter a característica de distribuição desigual do capital no espaço.
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Introduction1
From a historical viewpoint, the socio-spatial formations in the Brazilian
Amazon were first occupied by settlers, soldiers and religious missionaries, who played
an important role in the catechesis and submission of the indigenous communities,
in gathering extractive products and in the cultivation of subsistence goods.
To a certain extent, during this stage of history, economic, social and political
relations were marked by the movement brought about by demographic and
economic expansion across either unoccupied or partially occupied land along the
frontiers. The Brazilian frontier regions present traits and occupation processes that
characterize and differentiate them from other areas outside the national territory.
On the frontier, while in practice access to land is not fully available to all
immigrants, in the collective imagination of social groups, and of those who have
been deprived of their means of producing, the ideology of an “open frontier”
symbolizes an opportunity to improve their living conditions.
From a theoretical viewpoint, the new institutional economics seeks to
explain the role of institutions in determining the social, economic, political and
environmental outcomes of a society. Hence, any pattern of collective behavior
represents an institution, and as such determines the “rules of the game” within a
society.
There is no homogeneous chain of economic thought regarding the new
institutional economics. However, one common viewpoint is the critique of
neoclassical thinking, which advocates economic rationality as the only decisionmaking element alongside the idea of perfect equilibrium in the economic system.
In these terms, the process of economic development is also a development
process of the institutions, and one that should be added to the models of economic
development. This new theoretical approach reaffirms the importance of reflection
and of developing the theory of new institutional economics for the (improved)
economic, political, social and environmental performance of a country.
Thus, it is of paramount importance to situate the proposed discussion through
the frontier theory and the theory of institutional economics as a theoretical
framework with which to understand the phenomenon of capitalist expansion along
the Brazilian frontier. As such, the frontier should not be regarded as an area for
occupying relatively unoccupied territory in demographic terms, in which the public
institutions responsible for maintaining law and order – with a view to establishing
the “rules of the game” by which the private institutions function – perform poorly
in terms of complying with the laws of a democracy.
Thus, the aim of the present article is to discuss the significance of frontiers
and the role of institutions in the development process of a market economy,
through an approach focused on the new institutional economics. Accordingly,
with the inclusion of this introduction, the article is organized into four
sections, as follows: the second section discusses the frontier and its significance
from a historical and theoretical perspective; the third section presents the
theoretical framework, based on the new institutional economics, particularly
the understanding of the frontier as an economic institution; and finally the
concluding section presents the final considerations.
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Frontier and its meaning(s):
a proposal for a historical,
theoretical discussion
One of the most important historians and theorists involved in the debate
surrounding the frontier theory is Frederick Jackson Turner. Although the object
of Turner’s research (1961) was the frontier in the United States of America (US),
he also referred to the frontier as a stage in the general process of development, the
significance of which in the formation of other societies should be investigated.
In his essay, The Significance of History, Turner (1891, p. 230) warns that “the
conceptions of history have been almost as numerous as the men who have written
history”. In the words of Turner (1961, p. 26):
History, I have said, is to be taken in no narrow sense. It is more than past literature, more
than past politics, more than past economics. It is the self-consciousness of humanity
– humanity’s effort to understand itself through the study of its past. Therefore it is not
confined to books; the subject is to be studied, not books simply. History has a unity and
a continuity; the present needs the past to explain it; and local history must be read as
a part of world history.

This quote clearly demonstrates the importance of knowing the local history
of the frontier, both in terms of national history as well as the world history of any
nation. Turner’s works on the history of frontiers are significant not only because they
provide valuable empirical material, where the object of study is the North American
Western Frontier, but above all because they offer arguments that allow a historicaltheoretical discussion on this topic.
Indeed, there are several passages in his book entitled: Frontier and Section, Selected
Essays of Frederick Jackson Turner, where he suggests the need to investigate the frontiers
in certain countries of Europe and Africa as well as Latin America. Within this context,
the frontier should be understood as the outer limit of the territory already occupied by
social, economic and political institutions. In Turner’s View (1961, p. 38):
In this advance, the frontier is the outer edge of the wave – the meeting point between
savagery and civilization. Much has been written about the frontier from the point of
view of border warfare and the chase, but as a field for the serious study of the economist
and the historian it has been neglected.

For Turner (1961) North American democracy is based precisely on the experience
of the North American Western Frontier, i.e., the most important effect of the frontier
is related to promoting democracy in the US. In Brazil however, the agricultural/
livestock frontier has advanced within the logic of capitalist accumulation.
Nevertheless, the institutional elements contained within the interests and
conflicts that pervade the process of economic occupation along the frontier region
cannot be ignored. In the concept of Turner (1961), who studied the economic
frontier of the West in order to discover its contribution to the formation of
institutions in American society in the nineteenth century, the role of the frontier in
forming institutions and the US nationalist sentiment is presented differently from
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the dominant perception of other traditional historians in the east (south and north),
who left the process of occupation and research on the border of the west somewhat
in the background. Thus, Turner (1961, p. 206) maintains that:
The West, at bottom is a form of society, rather than an area. It is the term applied to the
region whose social conditions result from the application of older institutions and ideas
to the transforming, influences of free land. By this application, a new environment is
suddenly entered, freedom of opportunity is opened, the cake of custom is broken, and
new activities, new lines of growth, new institutions and new ideals, are brought into
existence.

Hofstader and Lipset (1968) observe that Turner was aware of the importance of
the advancing frontier, not only from the viewpoint of conquering empty territories
from a demographic perspective, through the socio-economic occupation to the
formation of the North American continental nation, but also through the role it
played in forming institutions in the US.
For Turner (1961), the vast stretches of “free land” waiting to be occupied,
were probably the main driving force of the first pioneering farmers to penetrate the
North American frontier. In other words, the advance of expanding economic fronts
across the frontier regions allowed the formation of appropriate institutions for the
economic, social and political development of the US.
From this perspective, it is clear that the economic frontier exerts significant
influence over the historical development of the social, political and economic
institutions of a nation. The advance of the expanding front on the North
American Western Frontier was due to the families of small farmers, followed
by the agricultural industry, and then finally, the manufacturing industry. On
the other hand, the southern US frontier experienced greater insertion due to
the large cotton plantations and, later, to the power of the textile industry and
livestock. Finally, despite the distances involved, these frontiers traded goods with
one another, which helped to reduce the number of goods imported from Europe,
especially England.
Thus, the growth of the North-American nationalistic sentiment and the
development of its institutions received direct participation from the frontier. The
constitutional legislation that defined the independence of the three powers, and the
freedom to create business institutions was strengthened by societies on the Western
Frontier, and consequently the advance of the frontier led to the creation of new states
and municipalities that are now part of the United States of America.
By analyzing the behavior of frontier population groups far from the US,
Arthur Scott Aiton and Ligia Osório Silva sought to highlight certain similarities
and differences. For Aiton (1994) apud Silva (2001, p. 03, author’s translation), there
existed a common point between the US and Latin American frontiers regarding
the virtues of frontier people, among them: “individualism, self-reliance, initiative,
democracy and the willingness to experiment (or an attraction to experiment).”
According to Silva (2001, p. 03, author’s translation):
In reality, there was not just one frontier on the Latin American continent, but several;
there was a succession of productive frontiers throughout the centuries: those of cattle,
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precious metals, agricultural frontiers (sugar, coffee, cotton, etc.) and the frontiers of
gathering (rubber, herbs from the hinterland or Amazon forest, etc.). Perhaps this is why
the influence of Turner’s work was very uneven throughout the different national histories.
[...] As a result, initially it was essentially the American historians who attempted to apply
the Turner thesis to the Latin American frontiers.

Hennessy (1978) observed that Latin American societies are still at the historical
stage of the frontier and in Latin America, as Foweraker (1982) indicated, the last
great frontier is the Brazilian Amazon. Bolton (1991) emphasized the need to link the
study of the Spanish-American frontier with Turner’s view, when highlighting the
importance of missionary activity within the frontier environment.
Because of this, Silva (2001, p. 03, author’s translation), based on Bolton’s studies,
recalls that “the colonial systems and the experience of the Spanish, Portuguese and
English in the Americas were similar.” In Bolton’s concept (1996 [1921]) apud Avila
(2009, p. 87, author’s translation):
The experience of the American frontier did not only apply to the territories adjacent to
indigenous lands, but also to those that bordered Hispanic America, in the southwest
of the country. To avoid confusion between these two areas, however, he developed the
concept of borderland, in his famous book The Spanish Borderlands, 1921) [...] to those
areas where the “Anglo-Saxons” and “Spanish” were found.

Bolton (1932, p. 452) apud Avila (2009, p. 88, author’s translation) observed
that “the significance of each local history would be extended if studied in the light
of the others, i.e., all American history (and not just North American)”. In this case,
with Bolton’s analysis, the frontier may be understood through two fundamental
categories for the colonization process: the presence of a significant population group
and primarily, of the churches and their religious missions.
Acruche (2014, p. 14, author’s translation) establishes a connection between
Turner and Bolton when he states that:
When comparing both studies, we observe that state actions are the touchstone for
understanding the forms of colonization, because while Turner observed the expansion
undertaken by the common man, Bolton analyzed the construction of the frontier from
the viewpoint of the State, represented by the Catholic Church.

Below, further topics are presented in order to understand the frontier debate,
aiming to provide greater historical and theoretical support, such as: the meaning of
the frontier in Brazil; critical considerations on Turner’s frontier thesis; the dynamics
of the frontier movement in Brazil; and “Operation Amazon” and the institutional
federalization process on the frontier of the Brazilian Amazon.

The meaning of frontier in Brazil
Furtado (1974), when discussing the underlying economics of the occupation
of Brazil, seeks to distinguish between the settler colonialism on North American
territory by the British, and the exploitation colonialism on Brazilian territory by
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the Portuguese. In Brazil, the colonies of sugarcane and coffee plantations played
an important role acting as an agro-mercantile company exporting products to
European countries, especially Portugal and England, at the end of the colonial era.
However, other modalities of commercial structures were responsible for
extending the Brazilian frontier beyond the boundaries of the plantations, as in the
case of the economic organizations of the religious missions in the Amazon during
the “hinterland drugs” cycle. The significance of the frontier as a systematic process
of geographic occupation has led many scholars of the frontier in Brazil, such as
Morse (1965), Velho (1976), Hébette and Marin (2004), to replace the notion of
frontier with the pioneering front, in which the notion of “pioneer” explains the idea
of the
 families that arrived here in the first moments.
This notion has a strong connotation with Turner’s (1961) general theory on the
pioneer of the North American Western Frontier, viewed as an important safety valve
in forming the nationality of the country’s people. In Brazil however, the frontier is
viewed as being much more than a safety valve. It is looked upon rather as a kind of
exhaust valve for relieving the social tensions in the Brazilian agricultural regions by
preventing an increase in the bloody conflicts in the struggle for land between the
big landowners and illegal land grabbers against the rural workers and Indigenous
populations of the region.
In the Amazon, this “Brazilian direction” may be observed, where these
types of agricultural developments clearly appear, giving rise to a mixed pattern
of occupation, which on one side is the bourgeois occupation of the land,
where the capitalist is transformed into landowner, as in the case of the large
agribusiness companies encouraged by the Superintendency for the Development
of the Amazon (SUDAM).
On the other side, the form of occupation is founded in directed colonization,
which was implanted by the National Institute of Colonization and Agrarian
Reform (INCRA), based on smallholder colonists in order to form a rural middle
class, with the priority function, in fact, of engendering a process of colonization and
consequently, expanding the frontier.
By contrast, there are also the various forms of traditional properties, as in the
case of the large landowners with rubber and nut plantations, living side by side with
rural workers – owners, partners, tenants and squatters – both with the perspective
of being either maintained or transformed into large, medium or small companies.
Morse’s (1965) historical view distances itself from Turner when he states
that the frontier is neither a line nor a limit, nor is it an advance of civilization,
nor a unilateral or unilineal process. From Morse’s (1965) perspective therefore, to
understand the Brazilian process of occupation signifies perceiving the frontier more
as an interpenetration rather than an advance; more like a relationship with the
environment than a projection onto it; more like an intermittent search for a garden
of delights, more than a systematic construction of one.
For Turner (1961), the North American Western Frontier was an “open frontier”
in the sense that its occupation occurred democratically, supported by the Homestead
Act of 1862, on free land for farmers, i.e., for smallholder families. Sandroni (1999, p.
285, author’s translation) describes these legal, institutional measures in detail:
In short, the Homestead Act established that ownership of land could be achieved
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by anyone who was able to demarcate the land in one day, thus legitimizing the land
of which the farmers took possession as they tamed the West. The act represented a
powerful stimulus to colonize the western United States, and attracted huge migration
flows to that country.

In general, the history of agricultural development has varied between nations,
according to the strategy that capital has established in order to impose its domination
over agriculture. However, with the penetration of capital into the Brazilian Amazon
frontier, all and everything has changed regarding the treatment of land as a fictitious
commodity or a highly liquid asset.
With the expansion of the frontier, it was suddenly not possible to know who the
land belonged to, since capital had separated man from the land, and therefore from
nature, with all its natural resources. This process of appropriating land through
violent means, which ended with the expulsion of independent producers from their
lands, is what Marx (1984, Ch. XXIV, p. 261) called the primitive accumulation of
capital, “an accumulation not the result of the capitalistic mode of production, but
its starting point”.
The notion of pioneer – representing free men who occupy free land in the
march towards the North American West – as seen through Turner’s explanation,
has come to constitute the ideological foundation of a theory of history and of the
US nationalist identity. However, the social movements of frontier occupation have
come about very differently from those described by Turner, since the men were not
traditionally free, and the land even less so.
Within this context, it is very important to mention the contribution made by
Martins (1975), who, expanding on the notions of geographic and economic frontiers,
managed to formulate a theoretical model in order to improve our understanding of
the dynamics of the ongoing absorption process of the frontier regions by the market
economy, based on the social movements that he called the expansion front and the
pioneering front. In reference to this issue, Martins (1979, p. 59, author’s translation)
offers the following contributions:
In 1850, the Land Law established a new ownership system in our country, which has
been in effect until today, even though the social and historical conditions have changed
considerably since then. Contrary to what took place in American pioneer areas, in Brazil
the Land Law established captive land – wherein land was not and is not free, but captive
under Law 601, which established in absolute terms that the land could not be obtained
by any means other than purchase. The man who wished to become the owner of a plot
would have to buy it from the powerful landowner. Being a poor immigrant, as was the
case with most “tenants” on the large farms, he would have to work in advance in order
to pay the big farmer.

In the areas where these characteristics were not imposed, such as the sugar
plantations in the Northeast and coffee in the Southeast, or where there were no
official colonization programs, as in the south of Brazil, the institute had little
effectiveness.
In Martins’ concept (1980, p. 73-74, author’s translation) it was precisely “in
these relatively free areas such as the Midwest and North Brazil, that the possession
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system and the economy of the settlers extended beyond the limits of the territories
already occupied by the large sugarcane, coffee and livestock farms.” Martins (1980,
p. 74, author’s translation) further states that:
Traditionally, the settlers acted as territorial trailblazers, taming the land. The truth is that,
pressed by capitalist companies interested in dislodging them from their lands, they were
often used to displace indigenous groups in order to advance into their lands, dislodging
the natives because they were dislodged by capital.

This process was recently observed in the case involving the occupation of the
Brazilian Amazon frontier, perforce, when capital-holding corporations with financial
support from the state began to advance onto the lands of settlers and natives. In
the Brazilian Amazon, we are facing two different movements and combinations
involving complex forms of conflicts in the process of territorial occupation, and it
has been through the movement of settlers that the national society has expanded
into this part of the Brazilian territory occupied by natives.
Martins (1979) refers to this front of territorial occupation led by settlers as
an expansion front. The economy of the expansion front is a surplus economy, in
which families who make part of the front produce primarily for subsistence, and
secondarily in order to exchange their surplus products for whatever they might need
from the market.
Meanwhile, the pioneering front was expressed as an economic movement, the
immediate result of which was the incorporation of new lands from the frontier
regions to the market economy on a capitalist basis. The pioneering front should
be viewed as an economic frontier, being in reality a precursor, from the viewpoint
of capital, since it is a capitalist front of territorial occupation represented by the
big landowners, agricultural companies, banks, trading firms, roads and all the
institutional apparatus of the state that stands to mitigate conflict. As Martins states
(1980, p. 71, author’s translation):
It is on this front that appears what we unduly call in our country today, the pioneers.
They are actually the pioneers of social and economic forms of exploitation and
domination linked to the ruling classes and the state. This pioneering front is essentially
expropriation, because it is socially organized based on a fundamental relationship,
although not exclusively, which involves those who buy and sell the workforce.

What characterizes the penetration of capital into the rural areas is not so much
the establishment of socio-economic relations of production based on the work of
others, but rather the establishment of private property, i.e., the mediation of income
from the land capitalized between the agricultural producer and society in general.
In Brazil, there are several forms of appropriating land: private family ownership of
smallholders; capitalist private property; the communal property of the indigenous
peoples; and the taking of possession by squatters.
When capital appropriates the land as a means of production, it becomes
business land, i.e., land for the exploitation of other people’s work, and at the
moment when the capitalist appropriates the land, it is transformed into a profitmaking object or one for renting. Martins (1980, p. 61, author’s translation) states
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that, “this kind of capitalist private property belongs to the pioneering fronts”.
When the expansion fronts confront the pioneering fronts, there is a struggle
for land, which becomes a struggle against the capitalist ownership of land, and
which also becomes a struggle of the working land against the business land. The
trend of this debate, which culminates in the struggle for land, is the expropriation
of independent producers who have no economic, political and legal protection
regarding their lands occupied by large companies who decide to occupy and expand
their capitalist activities across the region.
In other words, the economic facts are examined within a larger context, involved
with (or through) technical, political and social conditions, thus composing a general
socioeconomic scenario that acts as a conditioning factor, sometimes a determining
factor, depending on the degree that labor is dominated by or subordinate to capital
at different historical moments.

Critical considerations on Turner’s frontier thesis
Turner’s thesis on the history of the North American Western Frontier is seldom
mentioned in studies on the history of the Brazilian frontier and the reason for this,
as Moog (1969, p. 231, author’s translation) observes, “is justified by the cultural
and religious differences brought by the colonizers: the Portuguese (Brazil) and
the Anglo-Saxons (US)”. Moog is one of the pioneering authors on frontier studies
in Brazil, and considers that the main cultural differences between the pioneering
colonizers in the US and those in Brazil reside in the religious sphere: Protestantism,
especially Calvinism, in the US, and Catholicism in Brazil.
Moog (1969) defends the thesis that the main differences between the men of the
North American Western frontier and the Brazilian pioneering bandeirantes reside in
the motivations and ideals of the “pioneers” during the colonial period. In the US,
the British and American settlers headed towards the Western Frontier motivated by
the desire of possessing land in order to develop agriculture and establish a home for
their families.
In Brazil, on the other hand, the chief motivation for the pioneers to go to the
frontier was to make money quickly through discovering gold, diamonds and other
precious stones, and then to return to their home environment. They did not consider
the rural and urban occupations worthy, judging them to be more suitable for slaves
and wage-earning workers. Hofstader and Lipset (1968, p. 11) emphasize that “these
differences were linked to different cultural traits and motivations in the pursuit of
wealth or work at the frontier.”
Although Moog’s (1969) perception may be correct in his approach to the
bandeirantes – as pioneers of the Brazilian colonial period – it loses its explanatory
power when addressing the current process of occupation on the Brazilian Amazon
frontier, where we encounter mining fronts searching for wealth, “landless” fronts
searching for land to work on, and capitalist fronts from agriculture and mining
searching for land in order to accumulate capital.
While Lattimore (1962) considered Turner a perspicacious historian, he also
considered that he committed an observational error when he viewed the frontier
as being an influence over American society, when, in fact, it was the very opposite,
i.e., society influenced the frontier. Velho (1976) mentions that the strongest
REV. BRAS. ESTUD. URBANOS REG. (ONLINE), RECIFE, V.19, N.1, p.125-147, JAN.-ABR. 2017

133

Frontiers a nd Economic Institutions in Br a zil...

argument in favor of this thesis seems to come from comparative studies and from
the recognition that in other countries the frontier seems to have had the desired
effect, as viewed by Turner.
A generalization of the Turner model supposes the presence of industrial
capitalism in the north, slave-mercantile capitalism in the south and a family-based
small-scale agricultural production system as forming society in the North American
West. The author makes no mention of either peasantry or peasants in his analysis of
the North American Western Frontier, since he considered this more appropriate to
the time of European feudalism.
Otávio Guilherme Velho observes that Turner’s vision of the frontier, as an
ideology related to the formation of the individualistic character of the North
American people, is linked to the ideology of forming the petty bourgeoisie in the
field and in the city. In Velho’s opinion, the “landless movement” at the frontier
does not signify that the economic frontier is the necessary element for such a
predominance to occur, hence there is no need to reify the frontier. In Velho’s words
(1976, p. 31, author’s translation):
In part, this is also clearly due to the “unique” significance that the frontier farmer
acquired in the US. It formed the basis of a very persistent ideology that has only recently
been more seriously threatened now that capitalism in its monopolistic form tends to
alienate the masses that represent democracy in a way that is increasingly difficult to
conceal ideologically or through compensation that tend to become increasingly more
unsatisfactory. Although the main force of the “petty bourgeoisie” involved was the
farmer of the West, it is also true that small urban and rural producers in the east, along
with professionals such as journalists, lawyers, played an important role in the process [of
achieving democracy].

In political regimes of authoritarian capitalism, the frontier becomes a useful
resource for authoritarian governments to reduce social tensions within the country,
and mitigate the rural exodus to urban centers. Thus, according to Velho (1976),
there is a third type of frontier called a controlled open frontier, which is a frontier
on which the process of land occupation is subject to the command and control of
the state through legal institutions and government bodies set up for this specific
purpose. This occurs because all social segments that migrate to the frontier do so in
search of land as a limited resource.
José de Souza Martins is critical of those who adopt the Turner frontier thesis
to explain the dynamics of the frontier expansion front in Brazil. Martins (2009, p.
32-33, author’s translation) justifies his opposing position to explain the history of
the occupation of the Brazilian frontier, particularly the Brazilian Amazon frontier,
as follows:
It is exactly because he omitted to mention the struggle for land and the invasion of
indigenous territories in his own society that Turner is certainly not the best reference
for contemplating the complicated conflicts of the frontier. In the same vein, the case of
the Brazilian expansion front, as is probably the case in other countries, most certainly
does not correspond to the idyllic assumption that the frontier is a place of democratic
concepts and practices of self-management and freedom, in that the frontier man would
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be less subject to the constraints of the law and of the state, and more to his own initiative
in defense of his person, his family and his property.

This statement is perfectly correct, especially since the basis of his argument is
founded on the best-known Turner text, The Significance of the Frontier. However,
while Martins is correct regarding the inadequate attempt to transpose Turner’s
theory on the North American frontier to explain the dynamics of the Brazilian
frontier, it is necessary to remember that there are other Turner essays, such as: The
Significance of the Section and Social Forces in American History, where other forms of
conflict are exposed.
In this case, Turner’s objective was simply to insert and highlight, in a historical
context, the importance of the various families of the western frontier in forming
the entrepreneurial spirit and trailblazing part of the US territory, since the orthodox
American historians sought only to emphasize the history of capitalism of an urbanindustrial north related to typically capitalist productions and a rural-agricultural
south related to slaveholder productions. Even so, Velho (1976, p. 33, author’s
translation) recognizes Turner’s importance:
There are still many problems to be faced, such as the question relating to the multiple
roles of the frontier in each specific case, that neither Turner nor his opponents seem to
have noticed. When we attempt to do so, it will be observed that the study of the American
frontier and the work of Frederick Jackson Turner have constituted an important step
towards that direction.

The dynamics of the frontier movement in Brazil
In Brazil, the land occupation movement on the Brazilian frontier did not (and
does not) occur exclusively through contingents of smallholders – family production
units – but rather through a mixture involving different social segments: small
family-based producers, entrepreneurs, farmers and “landless” men, all in search of
land to occupy, to produce or to speculate.
In truth, the historical national integration movement of the continent-sized
Brazilian nation has occurred and continues to occur, through the advance of the
agricultural frontier. The agricultural frontier was seen as the institutional link
between on-going capitalist development and empty spaces – with a large amount
of available land – that was soon transformed into economically occupied regions
with low levels of legal-institutional frameworks and domains of accumulated
mercantile capital.
However, the movement of the agricultural frontier based on large plantations
left little room for the formation of free peasantry outside the plantation lands
because they monopolized control of the land. In the case of the livestock expansion
front, for example, the results resemble those of the bandeirante expansion front,
with regard to the search for land in the Brazilian hinterland, because initially cattle
raising in Northeastern Brazil was based in the plantation areas.
In Brazil, occupation of the frontier land, with the exception of the state of Acre,
has taken place within the limits of the Brazilian frontier with neighboring countries.
The economic frontier in this case is the territorial locus of an economy in the process
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of formation, and the national integration of its productive structure of goods and
services within the internal boundaries of one of the national states.
Outstanding within the concept of an economic frontier, is the agricultural
frontier, in which homogeneous crop activities appear in the form of large plantations,
much like the large coffee plantations in the north of Paraná and, more recently,
the soybean and wheat plantations in the Midwest. It may be perceived that the
advancing agricultural frontier not only brings pioneering investors with it, but also
a workforce through migration from densely-populated regions.
The progress of the frontier directed towards the occupation of empty territories
was guided by the state, especially by the New State. Velho (1976, p. 145, author’s
translation) argues that “the main objective of the agricultural frontier advancing
towards the midwest of Brazil, during the government of (former) President Getúlio
Dornelles Vargas, was the demographic and economic integration of the territory in
the Brazilian Midwest region”.
At the time of Vargas, from a federal viewpoint, Brazil was seen as a political unit,
but not as an integrated economic unit. Despite Vargas’ ideological rhetoric regarding
the “March to the West”, there are no concrete indications that Vargas believed in the
success of the agricultural production of the open Midwest frontier with regard to food
supplies for the large urban centers of the country, as highlighted by Holanda (1957).
Even so, Vargas believed in the role of the economic frontier as an important
institution for carrying forward the formation of a national economic market, since
there was a massive movement of migrants, especially of small producers, who finally
occupied and nationally integrated the Midwest with the rest of the Brazilian economy.

“Operation Amazon” and the institutional federalization of the
frontier in the Brazilian Amazon
The institutionalization of “Operation Amazon” took place in three stages:
the first, in December 1965, when all tax and credit incentives were extended to
Amazônia Legal; the second, from September to October 1966, when the basic laws
were voted in; and finally, in February 1967, when the Manaus Free-Trade Zone was
created through Decree-Law No. 288.
According to Campos (1994), the institutional federalization of the region –
viewed as an apparatus of laws, decree-laws and the creation of federal agencies to act
in the Amazon – was announced in a speech given by (former) President Humberto
de Alencar Castelo Branco, on December 1st, 1966, on the territory of Amapá.
Law No. 5.173, on 27th October 1966, defined the objectives of the institutional
federalization, which gave rise to Amazônia Legal, and included the states of
Amazonas, Acre, Pará, Amapá, Roraima, Rondônia, Mato Grosso, Maranhão, Goiás
and Tocantins. To permanently mark the presence of federal action in the Amazon –
through Law No. 5.173 – the Superintendency for the Development of the Amazon
(SUDAM) was created.
Furthermore, through Law No. 5.122, on 29th September 1966, the federal
government also decided to transform the Banco de Crédito da Amazônia S/A
into the Banco da Amazônia S/A (BASA). To support the policy of occupation and
development in the Amazon, the military government established – through Law
No. 5.174 on 27th October 1966 – the fiscal and financial incentives policy that
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would constitute the main instrument for sanctioning resources to support investors
in the Brazilian Amazon.
For Carvalho (2005), the intention of “Operation Amazon” was clearly to
militarize the planning of regional development in the region, and was a geopolitical
product of national security engendered by General Golbery do Couto e Silva. It is of
little surprise that the military intervention strategy in the Amazon was founded in
the binomial: security and development.
Within this context, in order to facilitate the actions of the state, over and above
the interests of the sub-national states, the Federal Government established a federation
of regions in Brazil: the Northeast, the Amazon, the Midwest and the South, all with
their respective regional development agencies, like SUDAM; the Superintendency
for the Development of the Northeast (SUDENE); the Superintendency for the
Development of the Midwest (SUDECO); and, finally, the Superintendency for the
Development of the South (SUDESUL).
Thus, institutional invention in the Amazon allowed the state, as the main agent,
to plan and execute its policy of occupation and development, thereby going above
the interests of the actors in the Amazon region. In addition, so as to submit the
state and local governments to the interests of the federal government, new regional
institutions were created, and the geoeconomic and geopolitical roles that the federal
government and the private sector would take on were redefined.
The new institutional structure set up by the Federal Government so that these
federal agencies would act in the Classical Amazon – which was geographically entangled
with the North – required the invention of a new Amazon: Amazônia Legal. Thus, the
creation of Amazônia Legal served the interests of the military government, providing
budget resources and fiscal incentives, in any manner it so desired, and maneuvered the
national policy of Amazonian integration towards the capitalist center: the Southeast.
In short, national planning for regional development was institutionalized as a
political-ideological instrument, through which the military government imposed
a new strategy of occupation and development onto state governments and society.
In this case, the occupation and development strategies of the Brazilian Amazon
were constantly adapted to the changes in economic conditions and to preserving
the military power that represented an alliance between the industrial and financial
bourgeoisie from the center, and an oligarchy from the regional periphery representing
the local mercantile capital.

The theoretical basis of the new
institutional economics
Institutions are understood by institutionalists as any pattern of collective
behavior, constitutive from the cultural universe of a society. This notion of institution
therefore not only includes organizations created by governments, administrative
agencies or the private sector for specific purposes – schools, banks, families, but also
a set of customs, laws and codes of conduct – religion, modes of thinking, habits and
sacred conventions.
The first positive aspect from adopting the new institutional economics as a
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theoretical reference mark is linked to the critique directed towards neoclassical
economics, i.e., the so-called mainstream contemporary economics, which advocates
immutable laws in the economy and the idea of balance

in the economic system. The
second aspect of a practical nature, is that the new economics admits the possibility
of state intervention to reconcile the competitors, through economic policies to
ensure that the economic system functions as it should.
The new institutional economics, led by Douglass Cecil North and Oliver
Williamson Eaton, aims to develop an economic theory of institutions in order to
provide a set of historical evidence on how institutions affect the development of
countries. The theoretical proposal of the new institutional economics is to introduce
the institutions as constraints that, alongside the usual restrictions studied by
economists in general, guide the actions of individuals.
Williamson (1985) is an institutionalist who rejects the old idea of a harmonious
social order, and recognizes the existence of conflicts of interest between groups
and inherent maladjustments within economic life. In view of this, based on the
theoretical assumptions of North (1990), institutions may be formal, much like laws,
decree-laws and state regulations that guide the behavior of members of a society, and
informal as in conventions and codes historically created by society.
Formal institutions interact with the informal, and this action may complement
or improve the effectiveness of previous actions, or even modify or replace them
over time, since these changes consist of marginal adjustments to the complexity of
rules, standards and regulatory constraints that make up the institutional structure
of a country. Thus, disruptive and discontinuous institutional changes, such as
revolutions and invasions are infrequent cases, even though they are not exempt from
the effects of informal institutions.
Another important issue related to the theoretical movement of the new
institutionalism, based on North’s (1990) studies, involves the following
characteristics: 1st) it recognizes that the real world is far from the perfect competition
of the neoclassical economists; 2nd) it provides for the construction of an idealized,
functional model of an institution, which on the limit, recreates favorable conditions
for free competition; 3rd) the Anglo-Saxon model of a market economy is described
as the closest to this model and is evidence of how important these institutions are
for development; and 4th) underdevelopment stems from the existence of institutions
that inhibit economic relations, and these institutions persist because they follow a
political rationality of noncompetitive groups entrenched in the state.
Moreover, North’s institutionalism (1990) is not exactly institutional
determinism, but rather a supposition that the path of economic development is
shaped by institutions embedded in the economy. Therefore, understanding the
economic institutions of hodiernal capitalism poses profound, long-lasting challenges
for the modern economy.
In the ensuing section, the following items will be discussed: the frontier as an
institution from the perspective of the new institutional economics; and an analysis
of the institutions, the state and the capital on an economic frontier.
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The frontier as an institution from the perspective of the new
institutional economics
The theoretical interpretation of the frontier and of the expansion of
the economic frontier in Brazil, and within it of the colonization, as one of its
institutional forms, cannot be undertaken without reference to the new organization
of the globalized world in geopolitical and geoeconomic terms. For Alston, Libecap
and Mueller (1999, p. 8-9):
Frontiers have the potential to provide for the improved economic and social welfare of
settlers, but whether or how they will do so depends upon the property rights regime and
how flexible that regime is to fluid, new economic conditions that emerge. If property
rights are clearly assigned and enforced, individuals can exploit frontier resources in ways
that maximize their wealth and that can reduce environmental problems. Frontier also
have the potential to be the site of conflicts over property rights and associated wasteful
practices because, by definition, they are a place where formal legal and government
institution are largely absent.

However, when the systematic occupation of free land on a frontier with natural
resources and an abundance of land, as in the case of the Brazilian Amazon, begins to
arouse the economic interest of a bourgeois elite, the institutionalization resulting in
the expansion of the frontier is accompanied by specific laws and, concurrently with
the establishment of public departments that meet the dynamics of the occupation of
the economic frontier on a capitalist basis. On this issue, Becker (2001, p. 09, author’s
translation) states:
In contemporary times, the use of state territory in a general manner, and its political
frontier in a specific manner, largely seems to be the result of flows and pressures
generated not only from within but also increasingly, from outside and that in a
certain manner, escape control of its institutions and traditionally prepared territorial
regulations. [...]. Therefore, it cannot be overemphasized that the treatment of the
frontier issue in the Amazon is linked to the wider process of development and
occupation of the region.

It is apparent, therefore, that the organization of the Amazon region and the
extensive limits of the frontier with the Pan-Amazonian countries, largely refers to
the geopolitical influence of the Brazilian state, associated with a national sovereignty
policy, and also to the influence of the internal and external geoeconomics associated
with the influence of international relations. However, the expansion of the economic
frontier in Brazil is much more a reflection of the dynamism of the Brazilian economy
from inside the pivotal point that concentrates and centralizes industrial and financial
capital: the state of São Paulo.
In other words, it is the imperatives from the accumulation process of capital
within the country that finally determine the transition from the expansion fronts
to the pioneering fronts on the economic frontier. In the conception of Hébette and
Marin (2004, p. 75-76, author’s translation): “Similarly, it is also the imperatives
from the incessant need to accumulate capital that end up determining the forms of
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occupation – among which we highlight the practices of spontaneous colonization,
business and government – on the Amazon frontier.”
Within this scenario, it may be stated that the rate of occupying free land on
the frontier may be of interest to both the capital for which free land is disputed
(or not) and also to how third-party land is expropriated through violent processes
or fraudulent primitive accumulation; and consequently, a rise in the number of
conflicts surrounding the struggle for land.
Velho (1976) also admits to the existence of a third type of frontier: a controlled
open frontier. The frontier, when open – with or without state restrictions – opens
the possibility for a variety of social actors to penetrate, such as peasants, farmers and
businesses, after all, everyone views the frontier as a place with unlimited land, even
though the land is limited in physical, legal and economic terms from the viewpoint
of using it for agriculture, for example.
Along Velho’s guidelines (1976, p. 100, author’s translation), “the ‘unlimited’
locus par excellence of the land is obviously the frontier.” While in practice, even on
the frontier, land is not open to everyone on an unlimited basis, within the collective
imagination of the “landless” families the land represents this ideological image,
when contrasted with the social situations in which the small agricultural producers
actually live; or even those dispossessed of the means of production, who live in poor
social conditions in the nearby frontier towns.
For these families, the frontier represents the possibility of upward social
mobility and a way out of the formal subordination of labor to capital, as observed
by Velho (1976). For all this, the economic frontier is an important place for these
development models – the model consists of the expansion fronts and the pioneering
capitalist fronts – hence the state’s interest in controlling the frontier movement in
the region. In the perception of Martins (2009, p 135-136, author’s translation):
The concept of the pioneering front implicitly includes the idea that the frontier creates
something new, a new sociability, based on market and on the contractual nature of the
social relations. Basically, therefore, the pioneering front is more than the displacement of the
population over the territory in Brazil, since it terminates as a spatial and social situation that
invites/induces modernization, the formulation of new conceptions of life, and social change.

Joe Foweraker takes the concept of a pioneering frontier into a different
direction from those associated with the cyclical nature of economic growth and land
occupation in Brazil. In the view of Foweraker (1982, p. 31, author’s translation):
The pioneering frontier, by contrast, has expanded in response to the demands of the
domestic market and due to the economic accumulation within the national economy
since 1930. The pioneering frontier in these terms is a specific historical process of
occupying new lands.

Overall, the period of occupying new lands on the frontier corresponds to the
phase when the highest industrialization and urbanization rates occurred in Brazil,
and begins at the moment when the Brazilian economy experiences a large surplus of
labor that, with the meager employment opportunities in urban centers, is directed
towards occupying new lands.
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Soon, just as the Brazilian economy grows “in depth” in structural terms in
the industrial and financial centers, there is also an increase “in width” through
the expansion of its agricultural and livestock frontiers. In short, the frontier does
not express all or any economic activity, the production of which is geared towards
the overseas market, but rather a particular activity that integrates the unexplored
regions with the national economy, where this process is driven by the forces and
contradictions of an economy under development.
This is important because many of the usual mechanisms for accumulating capital
on the frontier in certain situations may not be specifically capitalist in relation to the
methods of “the formal subsumption of labor to capital or the real subsumption of
other people’s work,” as described by Marx (1978 , p. 66). On this, Carvalho (2015,
p. 146, author’s translation) notes that “the labor process is subordinate to capital,
and within this process, which is also a process of producing goods, the capitalist fits
into it as a manager and the owner of capital”.
The aim of industrial and financial capital in an economic and spatial formation,
already dominated by the social relations of specifically capitalist production,
is to attempt to fix its territorial domain on the economic frontier through the
intermediation of mercantile capital that, as is customary, employs violent forms
of land expropriation and exploits the labor of others by primitive accumulation
methods. It is within this environment of violence and institutional insecurity that
government institutions fail to function appropriately in complying with the rules of
the game.

Institutions, the state and capital on an economic frontier
The market is customarily the institutional locus where market relations are
processed through competition between companies, companies and consumers and
sometimes, between companies and governments. Mészáros (2011, p. 120, author’s
translation) goes further by stating that:
This is how the mythology of the market not only as the sufficient but even the ideal
overall regulator of the social metabolic process arises. Later on this view is carried to
the extreme, reaching its climax in the grotesquely apologetic theories of the twentieth
century in the form of the ideology of ‘rolling back the boundaries of the state’ when
the actually unfolding transformations point in the opposite direction. Yet, the greatly
varying role of the market in different phases of development of the capital system, from
its phase of limited local interchanges to the fully completed world market, is totally
incomprehensible without relating it to the other side of the same equation: the likewise
changing dynamics of the state as capital’s totalizing political command structure.

It may be noted that there is a set of institutions that mediate economic
relations located both in the simple setting of buying and selling between producers
and consumers, and in the complex institutional environment where transactions
are carried out through purchase and sale contracts between companies, between
companies and consumers, and between companies and governments.
The institutional environment of transactions is inter-capitalist competition. This
means that institutional dynamics are subject to the impulses of the laws governing
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the movement of capital, i.e. to the movements of accumulation, concentration
and centralization of capital in the context of competition. Mészáros (2011, p. 100,
author’s translation) states that:
[…] the capital system is expansion-oriented and accumulation-driven. Such a determination
constitutes both a formerly unimaginable dynamism and a fateful deficiency. In this
sense, as a system of social metabolic control capital is quite irresistible for as long as it
can successfully extract and accumulate surplus labor – whether in directly economic or
in primarily political form – in the course of the given society’s expanded reproduction.

Faced with this question, capital imposes the need to dominate new territories
– whether peripheral or not – especially since it respects neither limits nor frontiers.
Lênin (1980), based on the best available statistics in the US at the time, sought to
demonstrate how capital subordinates and transforms, at will, the various forms of
land ownership, including that of the small family-based farmers.
In fact, the aim of the abovementioned work was to demystify some of the ideas
of the time, for example, that the vast majority of agricultural establishments in the
US were formed by small family farms, and that American capitalist agriculture was
in decline. Lênin (1980, p. 51, author’s translation) demonstrated, using research
methods and adequate exposure, that all these statements on the subject were
“monstrously false and contrary to reality.”
In 1981, this same issue came to the fore with a publication by Nakano (1981)
and also by authors such as Aidar and Perosa Júnior (1981), which sought to relate the
relevance of family farming and the limits on large companies in the rural areas of
developed countries. Based on the most recent census data from the US agricultural
economy, these studies confirmed the contemporary version of the myth created by
Turner on agrarian democracy.
Within these terms, the myth that “Small is beautiful” or of “The small family
farm”, apart from creating an illusion that agrarian democracy would remain intact
in the US, allowed large corporations to continue obtaining state subsidies, under the
pretext of supporting agriculture, in the form of privatized social resources. In Brazil,
the (former) President Getúlio Dornelles Vargas believed in the role of the economic
frontier as an important factor for furthering the formation of a national market.
Vargas (1943, p. 285-286, author’s translation) insisted that:
We need to push this forwards, in every respect and with all available methods in order to
suppress the demographic vacuums within our territory and make the economic frontiers
coincide with the political frontiers. This is our imperialism. We do not aspire to one
scrap of territory that is not ours, but we need expansionism, which signifies growing
within our own frontiers.

The first impression that emanates from Vargas’ colonization project, aimed at
occupying the frontier along the state of Mato Grosso and Goiás, is that his land
policy was democratic by facilitating the right to ownership and the use of land
by new migrant settlers. Closer investigation however, does not confirm this first
impression, because according to Lenharo (1986, p. 47), “the actions of the Vargas
government yielded more political dividends, since the real needs of the workers
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of land for autonomous agricultural production fell well short of the government’s
policy promises.”
In any event, Ricardo (1942), who wrote Marcha para o Oeste (March to the
West), argues that the advance of the agricultural frontier in the Midwest – during
the period of the Vargas dictatorship – played a similar role to that suggested by
Turner in the case the US frontier, when many myths were created surrounding
the advance of the economic frontier at the time, especially those concerned with
establishing the ideology of a national identity.
In spite of this, it is clear that the Turner thesis is not enough to explain the
dynamics of occupation on the frontier in Brazil. Nevertheless, as Mello stated (1982,
p. 110-111, author’s translation), “it is an undeniable fact that more recently, the
advance of the soybean and livestock frontiers in the states of Mato Grosso and Goiás
has managed to stimulate a rapid development of the agribusiness in the Midwest,
which from among many reasons, was due to its proximity to a more industrialized
and urbanized region of the country, the Southeast.”
In Brazil, the national integration policy conducted by the state – especially in
periods of authoritarian governments – to advance the economic frontier has always
been supported by the fundamentals of geopolitics adapted to internal geopolitics.
With the end of the Vargas dictatorship, a new agricultural frontier expansion cycle
got underway in the wake of the coffee expansion towards the north of Paraná,
especially in the fifties when the areas around the Paraná State border were occupied
by coffee farms and timber firms who opened up the way for coffee.
Within this context, the remaining small agricultural production involved a
violent struggle for land in the states of Goiás and Maranhão. Until then, despite the
agricultural colonization experiences in the state of Pará, such as the colonization of
the Bragantina Zone, the phenomenon of frontier expansion based on capitalism had
not yet occurred, as certified by Hébette and Marin (2004).
This dynamic was modified with the construction of Brasília and the BelémBrasília highway, which established the foundations for a genuinely economic
integration of the Eastern Amazon with the rest of Brazil during the period of the
democratic government of (former) President Juscelino Kubitschek de Oliveira.
From an economic viewpoint, the Belém-Brasília highway2 eventually
deactivated all the old cities situated along the banks of the Tocantins River, with the
exception of Imperatriz, in the state of Maranhão, which in compensation benefited
from it and resulted in the creation of many small settlements within the vicinity of
more than 2.000 km2 of the Belém-Brasília highway.
It may be perceived that the functionality, for the purposes of mercantile
transactions, justifies the emergence of organized markets as institutions governed
by laws and regulations that limit the emergence of fraudulent opportunist forms
and mitigate the effects of behavioral uncertainty. Such institutional frameworks
are characterized by ensuring the effectiveness of different institutional contexts
in which economic agents act within relationships of mutual trust where lines of
communication and codes of conduct are developed to mitigate potential conflicts,
and ensure the smooth adaptation to new contingencies inside and outside the firm.
Thus, the institutional form of dealing with the relationship between the market
and the state exceeds the old dichotomy that positions the market in opposition to
the state, and vice versa. Przeworski (1998, p. 39-40) observes that the phrase “the
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market is subject to state intervention” is misleading. In fact, state intervention in a
market economy known as regulation, it is not easy to analyze, neither in theory nor
in practice. For Przeoworski (1998, p. 40-41, author’s translation):
The problem of an institutional structure is no longer simply the opposition between the
market versus the state, but rather new specific institutions that may induce individual
actors – economic, political or bureaucratic actors – to behave in a beneficial manner to
the community. The neo-institutionalist economic theory demonstrates that “markets are
not so efficient and that state intervention can improve market solutions. The state has an
important role to play not only with regard to guaranteeing material security for all and
to pursue other social goals, but also promoting economic development.

When it is understood that markets are incomplete social institutions and that
the economic agents that obtain access to different information have to pay, this
implies that the markets as they are, only exist as economic systems organized in
different ways.

Final considerations
Institutions form social conventions that define the behavior patterns of the
members of a society, and behavior patterns are associated with social norms that
guide what people should or should not do, and/or think about certain social media.
These social norms can be applied by formal (legal) organizations or may be applied
by informal sanctions resulting from the approval or disapproval of the members of
an organized civil society.
In other words, the new institutional economics helps to understand how
the members of a community build cooperative solutions to focus on the formal
and informal rules that hinder or facilitate collective action, such as local councils,
associations, government agencies, legislation, agreements and contracts, among
others.
The starting point for conducting a historical-theoretical discussion on the
frontier involved the work developed by Turner. Nevertheless, given the inherited
historical and institutional differences between Brazil and the US, it has been
demonstrated that the significance of the frontier in the Brazilian socio-economic
formation gains unique contours that differentiate them from other countries, and
which has therefore enabled us to discuss the various significances of frontier until
reaching the concepts of the “expansion front” and the “pioneering front” as economic
models of occupation on the frontier in Brazil.
In Brazil, the result of incorporating previously inaccessible or relatively
unpopulated areas with agricultural/livestock activities has represented an advance
for the economic frontier. In the specific case of the economic frontier of the Brazilian
Amazon, the expansion of agricultural/livestock activities has counted on the
support of regional institutions and organizations set up by the military government,
especially the legislative apparatus contained in “Operation Amazon”, which gave
rise to Amazônia Legal, SUDAM, BASA and also INCRA.
The fact that the Federal Government, through SUDAM and BASA, directs
and concentrates its expenditure on economic support infrastructure towards large
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capital reveals its position, in the face of massive national and transnational capital, as
the main developing agent of the social productive forces in the process of occupying
the frontier of the Brazilian Amazon.
However, the effects of this strategy, provided by state organizations, have created
various social conflict zones in the struggle for land between the expansion fronts and
the pioneering fronts of capitalist expansion (agriculture/livestock). Thus, the frontier
has also been an institutional product created by the state, from the moment that the
military government launched “Operation Amazon” – to create Amazônia Legal and all
the institutional-economic apparatus – which helped transform it into a true economic
frontier, and because of this the locus of conflicts in the struggle for land.
In this respect, it is essential to be aware that the Amazon frontier is part
of the Brazilian socioeconomic totality, and not to become distracted from the
fact that the frontier as a society in formation is not structured as an autonomous
phenomenon – not in its pioneering stage, and even less during its expansion
phase. Hence, it is not possible to study the frontier without considering it part of
Brazilian society in expansion.
The frontier is not necessarily a distant region or an empty territory in terms
of population density. In the vision of Graziano Da Silva (1981, p. 114, author’s
translation), “this is the frontier from the viewpoint of capital, i.e., as a social relation
of capitalist production”. Thus, the economic frontier is a social relation of production
because the structure of society under construction within the territory of the frontier
is dominated (in)directly by capital.
Mészáros himself (2011, p. 67, author’s translation) reinforces this condition
to highlight that capital “is a relationship of property – the means of alienated
production incorporated into private or state-owned property – historically created
(and historically transcendible), which counteracts each producer and governs
everything.”
From the institutional viewpoint, the frontier is very often the locus of
noncompliance with the laws within an organized and democratic civil society,
i.e., it is the place where the normative and coercive apparatus of the state is absent
and when it is present it serves capital. By contrast, an economically developed and
structured institutional system may help to promote economic development to
structure the environment and stimulate the process of cooperation, of innovation
and also of learning in a frontier region, and this process is underway in the
Brazilian Amazon.
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Abstract:

While the region of the Middle and Lower Xingu has been a protagonist during
many episodes of Brazilian history, it remains unknown to a large cross-section of society. Within this
perspective, we have revealed some of the different elements responsible for the production of regional
space by joining theoretical exercise with empirical, which signifies combining some of the knowledge
that has been produced on the region with the discourse of some of the different agents involved in
its transformation. Accordingly, the following processes were adopted as markers: colonization, the
opening of the Trans-Amazonian, land conflicts and the construction of the Belo Monte Hydroelectric
Power Plant. As part of this collective effort, based on interviews with the central institutions (from the
First, Second and Third sectors), and with communities from different locations within the region, this
article gathers together arguments that contribute to the debate regarding the accumulated processes in
the Brazilian Amazon, and particularly in the Middle and Lower Xingu.

Keywords:

Medium and Low Xingu region; Trans-Amazonian; land conflicts; Belo
Monte Hydroelectric Power Plant; the Amazon.

Resumo:

Protagonista de diversos episódios da história do Brasil, a região do Médio e Baixo Xingu
ainda permanece desconhecida pelos mais diversos setores da sociedade. A partir dessa perspectiva, a estratégia
utilizada para revelar alguns dos diferentes elementos responsáveis pela produção do espaço regional foi a de conjugar
o exercício teórico ao empírico, que nesse caso significa aliar parte do conhecimento produzido sobre a região,
ao discurso de alguns de seus diferentes agentes de transformação. Para isso, adotou-se como marcos os processos:
colonização, abertura da Transamazônica, conflitos por terra e construção da UHE Belo Monte. Como parte desse
esforço coletivo, a partir de entrevistas em instituições centrais (do Primeiro, Segundo e Terceiro setores), bem como
com comunitários de diferentes localidades da região, reuniu-se argumentos que permitem colaborar com o debate
sobre a acumulação de processos na Amazônia brasileira e no Médio e Baixo Xingu de forma particular.
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Introduction
In the Brazilian Amazon, particularly in the Middle and Lower Xingu regions,
the axis of coexistence described by SANTOS (2012), produced by an overlapping
asynchrony of various historical moments, is crystallized in a manner that reflects
a wide range of situations and conflicts. Its space, which attests to the decisions of
different agents, currently combines elements that start from a local level towards the
global, by allowing “the same people to have different moments of their life crossed,
sometimes in a single day, by different temporalities of history” (MARTINS, 1997,
p. 28, author’s translation).
The flow rates of the Middle and the Lower Xingu are different. The speed of
rivers is not the same as that of roads, which in turn becomes a mixture with the
speed of aircraft and the different means of communication, so as to shuffle them up
into a space where the borders are not always discernible. On the other hand, from
the ideological discourse of modernity and from the logic of appropriation/violence,
structures are (re)organized for the full maturation of capitalism, in order to try and
provide naturalness to the social antagonisms present in the region.
Along this trajectory, it is reasonable to say that colonization has only adopted
different forms. From the foreign domination that began in the seventeenth
century, through to the military dictatorship and the different Brazilian democratic
governments, the Middle and Lower Xingu region has always been viewed as a
peripheral space of the capitalist world. As such, if on the one hand it should have
been defended from foreign interests (since it represented an important source of
economic resources), on the other, there has been no commitment to promote its
integral development and reduce its vulnerabilities.
As an aggravating factor, the economic policies implemented in the region tend
to mask the promotion of local development through discourses such as those of
cultural integration (as in the case of several missionary movements), social (as in the
case of attracting migrants from various parts of Brazil to develop economies such
as rubber) and the installation of infrastructure (as in the case of the Trans-Amazon
Highway and the Belo Monte Hydroelectric Power Plant). With this position, the
logic of capitalist outbursts is also imposed, which start from economic interests
that are very often disjointed and invariably uncommitted to promoting the integral,
continuous development of the region.
Within this process, the difficulty of resistance is also intensified, since very
often the agents involved in promoting local rights are weakened by the imposition
of capitalist demands. These, if not promoted by the state (colonial or otherwise),
are often legitimized or even deliberately encouraged by it. This is evident when
faced with empowerment from large companies, such as mining, agribusiness and
electricity, which, by conquering more and more fields of action within the local
context, gradually eliminate the interests of small farmers, traditional populations
(indigenous, riparian, quilombo) or urban low-income earners.
As an attempt to display some of the invisibility (re)produced along the Xingu
Valley between the municipalities of Altamira and Porto de Moz, this article proposes
to develop a better understanding of how space and its different transforming agents
have changed in the region over time. For this, from a perspective in which events
are inserted into a historical conjuncture and that therefore, cannot be understood
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separately in time and space, we analyze certain processes triggered in the Middle
and Lower Xingu, and how they are manifested and assume different forms in a
region that should be recognized as heterogeneous.
Thus, it was assumed that the colonization process, the construction of the
Trans-Amazonian Highway, the intensification of conflicts over land and, more
recently, the construction of the Belo Monte Hydroelectric Power Plant (Belo Monte
HPP), have imposed a broad conversion of the “natural” space into productive space,
which together, share the fact of expressing the need to emancipate capital, and
consequently of reproducing inequality and exclusion translated into various social
and political conflicts across the region.
The strategy used to reveal some of the different elements responsible for the
production of regional space was to join theoretical exercise with the empirical,
which herein signifies combining some of the knowledge produced regarding
the region with the discourse of some of its different transformations. This is
intended to outline the coordination of different perspectives, as well as to
provide focus to subjects or organizations that often remain invisible. As part of
this collective effort, based on interviews with central institutions (First, Second
and Third sectors) and with communities from different localities in the region,
this article brings together arguments that contribute to the debate regarding the
accumulated processes in the Brazilian Amazon, particularly those in the Middle
and Lower Xingu.
In addition to the inclusion of references such as those by Miranda (1990),
Becker (1990b), Browder and Godfrey (2006), Silva (2008), Schimink and Wood
(2012), the structural elements of this article have also been extracted from recurrent
reports from both institutional and community interviews.

Reporting the search for
a cartography of conflicts
in the Middle and Lower Xingu
2 The Xingu Sustainable
Regional Development Plan
is the result of a partnership
between the Federal, State
and Municipal Governments
and civil society, as an
instrument for promoting
public policies regarding
major infrastructure works
in the region, namely, the
Trans-Amazonian and the
Belo Monte HPP.
3 Instituted in 2007 by the
Pará State Government, the
objective of the Regional
Integration Regions is the
integration of governmental
actions in the many existing
territories, through the
Participatory
Territorial
Planning.

The Xingu Valley, which begins in the state of Mato Grosso and ends in
the northern part of the State of Pará, corresponds to the regions that influence
the Xingu River, and are described as the Upper, Middle and Lower Xingu.
In the present study, the analyzed area comprises the municipalities located in
the Middle and Lower Xingu, which are situated within the area defined by
the Xingu Sustainable Regional Development Plan (known in Brazil as Xingu
PDRS)2 and the Integrated Xingu Region in the State of Pará 3, one of the twelve
integrated regions of the state.
In this region are the municipalities of: Altamira, Anapu, Brasil Novo,
Medicilândia, Pacajá, Placas, Porto de Moz, Senator José Porfírio, Uruará and Vitória
do Xingu (Figure 1), which together correspond to 20.1% of the state territory
(BRAZIL, 2015). The decision to select this particular area was due to the great
amount of common historical processes that refer to the past and present routes of
the region.
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Figure 1: Municipalities in the southwestern region of the state of Pará, which are
members of the Xingu Sustainable Regional Development Plan/ Integrated Xingu
Region

Source: Produced by the authors.

In order to obtain a better understanding of the manner in which the different
organizational agents in the Middle and Lower Xingu perform, fieldwork was first
carried out during the period from June 19th to July 2nd, 2014, at institutions in the
First, Second and Third sectors, based in the municipalities of Altamira (Table 1)4. In
this phase, quantitative (when available) and qualitative information were collected
on the attributions of different institutions, their historical performance, ideological
position, main challenges and projections of future scenarios for the region.
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Table 1: Institutions visited in the municipality of Altamira

5 We sought to prioritize
interviews with either
a community leader
or the oldest resident,
who was able to relate
the historical processes
of the community, a
representative
from
the health area (health
visitor, nurses or doctors),
a representative from the
education area (teacher
or school director) and a
farmer and/or gatherer.

Institution

Sector

Municipal Secretariat of Planning (SEPLAN)

First

Secretariat of Labor and Social Security

First

Municipal Secretariat of Education (SEMED)

First

Municipal Secretariat of Environmental Management and Tourism (SEMAT)

First

Specialized Reference Center for Social Assistance (CREAS)

First

Center for Social and Psychological Assistance for Migrants (NASPM)

Second

The Living, Producing an Preserving Foundation (FVPP)

Third

Xingu Prelature

Third

The Altamira Rural Workers Union (STTR)

Third

Pastoral Land Commission (CPT)

Third

In a second phase, from October 6th to 18th, 2014, 24 communities located
in the region influenced by the Trans-Amazonian Highway were visisted, in the
municipalities of Uruará, Brasil Novo, Medicilândia, Vitória do Xingu, Altamira
and Anapu. On this occasion, local representatives were interviewed5, and filled in
questionnaires regarding: demographic structure, population mobility, land use, use
of forest resources, characteristics of infrastructure, welfare, health, education, and
the urban characterization of the different communities and control centers of the
municipalities visited.
From the data collected on these two field trips, the qualitative information (from
the interviews with the central institutions together with those in the communities)
was analyzed from the semi-structured questionnaires. For this, some of the different
discourses were included as references for their different historical moments, using
the following markers: colonization, the opening of the Trans-Amazonian, land
conflicts and the construction of the Belo Monte HPP.
Figure 2: The visited communities in the Middle and Lower Xingu

Source: Produced by the authors.
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The association of different data sources and spatial scales, among other
items, enabled a better understanding of the historical processes and some of their
consequences involved in the production of regional space. In other words, the
diversification of viewpoints, whether theoretical or from institutional agents or
residents in the region, made it possible to approach the goal of overcoming some of
the different temporalities that have accumulated in the Middle and Lower Xingu.
In this work, some of the representative discourses were selected in order to
confront, complement and fill gaps in the accumulated knowledge concerning the
region. This is intended not to exhaust the possibilities of the discourse analysis of
the different interlocutors, but rather to highlight some that revealed past and present
processes and future perceptions for the Middle and Lower Xingu.

A brief history of the formation
of the Xingu Valley
Colonization – initiated in the 17th Century
The historical formation of the Middle and Lower Xingu, due to the multiplicity
of the economic, political and social processes, has become entangled within the
historical trajectory of Brazil itself. As evidence of this plurality, it is possible to
observe several autochthonous groups, especially since there are 21 demarcated
indigenous lands within its basin, where 24 communities live, representing three
of the four linguistic macro-trunks in Brazil: Tupi (Asurini do Xingu , Araweté,
Juruna, Kuruaya, Parakanã and Xipaya), Jê (Kayapó, Xikrin and Kararaô) and Karib
(Arara) (MAGALHÃES, 2005 apud FLEURY, 2014).
From a narrower viewpoint, even though European settlement processes in the
Amazon have been poorly studied, it is possible to establish a milestone in the 17th
century, when the region was colonized by the English and Dutch but mainly by the
Portuguese and religious missions (UMBUZEIRO, 2000). These settlers imposed
a new territorial and developmental logic that produced several different types of
conflicts between the different ethnic groups that lived there, and even among the
divergent colonialist ambitions (MARIN, 2010). According to Bezzera Neto (1999)
apud Becker (2013), in 1559 the Dutch had already founded the Orange and Nassau
trading post on the banks of the Xingu River, and undertook the first attempts to
occupy the region.
In the 19th century, especially after 1860, with the world’s increasing demand
for rubber, the region was particularly outstanding in the national economy for
having a high concentration of Hevea Brasiliensis (a species of high-quality rubber)
located mainly on the banks of the Rio Xingu and its navigable water routes known
as igarapés (MORAES, 2007). This economic expansion brought about a great
migratory flow, mainly from the Northeast, seeking work on the rubber plantations,
which often had degrading labor conditions, constant debt and little freedom of
production. With regard to the migratory flow at this time, one of the residents in the
community Silo Bananal (Vitoria do Xingu), whose parents emigrated from Ceará,
recalls that:
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We came here because there was a lot of suffering in the Northeast. And at that time there
was also a lot of talk about the ‘rubber soldier’. The Amazon was very much sought after.
My father was recently married, and at the time the Northeast was suffering a very bad
drought, so he was brought here by some of the locals. He worked in Upper Iriri.

6 Despite its rocky
formation, according to
Miranda et al (1988, p. 83)
apud Fleury (2014, p. 09,
author’s translation), “the
sum of the average flows
of the Danube, Po, Rhine,
Rhône, Nile, Loire, Seine
and Ebro Rivers represents
approximately the average
flow of the Xingu River”, thus
providing a high navigational
potential.

At the time, despite its navigability restrictions, since the Xingu River is
characterized by the presence of waterfalls, formations of rocky beds and a considerable
reduction in the volume of water during the dry season, the region was still guided by
the logic of the river and trips could take hours, days or even months6. With respect
to the currents of the Xingu, Prince Adalbert of Prussia in his mission to reveal the
previously unknown Xingu River in his travel notes reports:
Fighting against the impetuous current, which today by my calculations did not allow
us to advance more than a knot, it was only after three o’clock in the afternoon that we
got closer to the Passaí Waterfall, which constituted a serious obstacle to our advance. We
could only advance very slowly on one side through a thick bush rising from the water;
the rapids and the thicket, which hid the whole perspective, seemed to be unending
(ADALBERTO DE PRÚSSIA, 1977, p. 199, author’s translation).

According to Andrade and Viveiros de Castro (1988), as the Xingu waterfalls
made access difficult for the European settlers, they functioned as midway points
where villages would form, since advancing into the region was not easy. Here, the
population would gather in order to organize the extraction and transportation
of rubber, Brazil nuts, minerals and animal skins, subjugating the indigenous
antecedence of the Xingu River (VELHO, 1972; BROWDER; GODFREY, 2006).
At that moment, territorial relations were still not fully established, and thus
the land had not yet acquired a market value or the disputes of subsequent decades
(BECKER, 1990a).

Trans-Amazonian – the 1960s and 1970s
As from 1960, with the geopolitical interventions by the state in the production
of the Amazonian space, circulation by means of roads and highways was gaining
importance, as was the complexity and diversity of the means of displacement. The
main landmark of this process in the region was the construction of the TransAmazonian Highway (or the BR-230), announced on June 16th, 1970, as part of the
National Integration Plan (PIN).
The highway, which currently runs for 4233 km between the cities of Cabedelo
in Paraíba and Lábrea in Amazonas, was constructed on the rationale that the
Amazon (vulnerable and backward) should be integrated with the rest of the country
(stable and developed). To that end, the State promoted the migration of Brazilians,
with a view to defending the Amazon from international greed and, in turn, reducing
the social and agrarian tensions that had been triggered mainly in the South and
Northeast of Brazil (SCHIMINK, WOOD, 2012, SILVA, BECKER, 1990b;
MIRANDA, 1990; VELHO, 1972).
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Figure 3: Commercial establishments in the visited communities that demonstrated
the diversity of migrant origins in the region

Source: Authors.

A resident from Agrovila Nova Fronteira (Medicilândia), born in Rio Grande
do Sul stated that:
I was born in Soledade, Rio Grande do Sul. From there, in 1972, we came to
Transamazônica. I came straight to the Agrovila on July 15th, 1972. We drove here by car.
We were the first family to drive onto the “Transa”. We decided to come here, because
we found it ugly there, we had a brick house, we had a business, we had two plots of
lands, but it was all very mountainous. The land was very difficult to work on. And
also there was so little of it. We were always hearing the propaganda from here on the
radio... we had 9 children. So I said to my husband: Let’s sell or let this place and let’s
go to Transamazônica, while there’s still time to for everyone to get some land. I told
him to come up first and look round. We arrived with nothing and bought the land. He
arrived in Altamira and came to see what was here, but he had nothing. So he went until
kilometer 70, because people were already living there. In fact, people we knew. And so
he came to kilometer 70, and negotiated with an “arrependido”7.

A resident from the community of Belo Monte do Pontal (Anapu), who arrived from
Ceará in 1972, also highlights: “People began arriving from other states when the TransAmazonian land subdivision began…from almost every state in Brazil. More people
came from the Northeast: Paraíba, Pernambuco, Ceará, Alagoas. Brought by the federal
gvernment to populate the Trans-Amazonian: ‘Integrate so as not to surrender’.”
Within this context, land in the Amazon, as already observed in other regions
of Brazil, gained expression as exchange value, a commodity, as opposed to its use
value. In order to promote, regulate and guide this process, the National Institute
for Colonization and Agrarian Reform (INCRA) was created, which, in this
context, divided the Trans-Amazonian Highway into three areas called Integrated
Colonization Projects (PICs), namely: Marabá, Altamira and Itaituba (SILVA, 2008;
FEARNSIDE, 1989; MIRANDA, 1990).
Between the cities of Altamira and Itaituba, because of their position between
two important centers, the quality of the soil and the intention to incorporate positive
aspects of other experiences generated in the region, the first attempt of colonization
was undertaken directed towards the borders of the Trans-Amazonian. The Altamira
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possession of the land, and
for some reason or other
decide not to stay on the
land and either return to
their places of origin or
move onto somewhere else
are called “regretful”.
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Project, as it was called, followed the “fishbone” logic, an analogy to the drawing
formed by the 100 km land strips demarcated along each side of the highway. From
this conception, the Trans-Amazonian was crossed every 5 km by secondary routes
(denominated locally as “strips” or “crosspoints”), originally in order to form plots of
approximately 100 hectares (SILVA, 2008; MIRANDA, 1990).
The project was based on what was called “rural urbanism”, organized according
to a hierarchy of social, cultural and economic infrastructures in three types of
planned communities called: agrovila, agropolis and rurópolis. Thus, agrovila was
the smallest unit (totaling around 50 houses) and was essentially somewhere for the
settlers to live and provided basic services such as a school, health center, commerce,
leisure and administration. The agropolis, in turn, was a center designed to serve
between 8 and 22 agrovilas and which therefore had an infrastructure network
proportionally more complex. Finally, the rurópolis was the main reference center
for the rural areas and brought together a population of about 20,000 (SILVA, 2008;
FEARNSIDE, 1989; MIRANDA, 1990). With regard to this system implemented
by INCRA, one of the residents from Agrovila Leonardo da Vinci (Vitória do Xingu),
who arrived from Santa Catarina in 1971, recalls that:
INCRA brought people from all over Brazil. They were brought directly by jet plane.
We came by ship. The first ones came by ship. Afterwards, they came by jet. The ship
dropped us off in Vitoria do Xingu. In winter (the rainy season), there was a helicopter,
taking people backwards and forwards, bringing in food, the sick, when someone was
sick. First they built quarters for the settlers, a place to sell tools, a Cobal (supermarket)
and a pharmacy. Then they began to build the houses for other people to come.

In order to promote the rational use of land, INCRA established criteria for
selecting crops. From this logic, together with subsistence agriculture, they encouraged
the planting of varieties such as cacao, sugar cane and black pepper, mainly in the
areas of rocky soil found in the region (MIRANDA, 1990). As a reflection of these
guidelines, the south of Pará is particularly outstanding as one of the largest cocoa
producing areas in Brazil and, despite its spatial and temporal differentiations, a large
part of its production is based on the guidelines established by INCRA.
Figure 4: Sugar and alcohol plant imple- Figure 5: Family production of cacau
mented under the Pacal Project, which in the community of São Brás in the
brought about the emergence of the municipality of Medicilândia
municipality of Medicilândia

Source: Authors.
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From 1974, INCRA’s control over the rate of occupation in the region began
to decline as the government changed its state policy and began to privilege private
colonization. Synchronized with this process, the spontaneous movement of
individuals and families in search of vacant lands intensified. With regard to this, a
resident from Agrovila Olavo Bilac (Brazil New), whose family immigrated in 1988
from Maranhão, recalls:
At first people came here looking for land. Because most people here came from outside.
They came from the Northeast. From very distant places, Paraná, Bahia. At that time the
land here was freely available. People just came in and took it. INCRA had marked out
the land as far as the agrovila, but from there on there were no people, so the land was
freely available. Then people from outside started coming in and taking the land, marking
out the lots and staying. At this time people just came in and marked out. Sometimes
people marked out the land just to hold on to it, and then later sold it off cheaply, just
charging for the service.

As Schimink and Wood (2012) also state, it was common to find families of
impoverished farmers who over a period of a few years, had deforested and planted
on different pieces of land and had then found themselves once again on the road
in search of another piece of land. In contrast to this, a large number of capitalized
farmers and cattle farmers coexisted alongside them, who made use of this mobile
reserve army of labor that was growing in the region.

Land conflicts intensify – from the 1960s
The second phase of the colonization process is also characterized by the
increased selectivity of access to land, which varied according to factors such as land
quality, distance to populated centers and the presence of different infrastructures.
This differentiation, which in most cases presupposes the prior existence of resources,
has caused long-lasting repercussions on the territorial, political and economic
structures of the region, in order to invigorate land tenure and induce a new logic of
space production. A resident from Agrovila Leonardo da Vinci (Vitoria do Xingu),
who arrived from Santa Catarina in 1971, states that: “My land was here. When it
finished, it was mine. It was 500m by 2 km. I bought this land for 1000 Cruzeiros
to be able to stay nearby. If I hadn’t, I would have gone over to kilometer 90. That’s
how it was. If you had a lot near here, the house was here in the village, but if it was
far away, then the house would be there on the lot [...]”.
From this new form of territorial empowerment, large population concentrations
appeared, often larger than previously-planned centers, as in the case of Pacajás and
Anapu. Over subsequent years, especially from 1976 onwards, INCRA extended
into the vicinities and released lots of between 1000 and 3000 hectares within the
expropriation polygon, which intensified the process of land concentration and
the local social and economic differentiation with the intensification of activities
such as cattle raising and increased deforestation due to the exploitation of timber
(MIRANDA, 1990).
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Figure 6: Capitalized cattle farm in the Figure 7: Transporting timber on the
municipality of Vitória do Xingu
Trans-Amazonian highway

Source: Authors.

As part of this dynamic, lots under state jurisdiction and even the occupation
projects created along the edge of the highways were (re)purchased by land fraudsters
and ranchers, often deriving from large tracts of land. This process was considerably
aggravated by the performance of the public authorities which, through legal and
judicial mechanisms, tended to favor groups from the economic elite to the detriment
of the less-favored populations, such as small farmers, riparians or indigenous groups
(LOUREIRO; PINTO, 2005).
To this extent, it may be observed that land conflicts all over the Amazon,
but particularly in the Middle and Lower Xingu, took on notorious expressions of
violence and violation of rights. These abuses, which have existed since the period of
the dictatorship and through all the democratic governments since that time, start
from the prevailing perspective that occupation in the Amazon should primarily
express the necessary capitalist development and modernization so as to become
integrated into the Central-South of Brazil. With this intention, the mechanisms
of repression towards agrarian conflicts were strengthened, as was the coalition
(either through omission or declared support) between the state and agents such
as land fraudsters, agricultural enterprises, individual farmers or even gunmen and
roughnecks (BECKER, 1990b).
Thus, a vicious cycle was created of inequality, violence and corruption that tended
to be minimized by institutions such as social movements and the Catholic Church. This
had a fundamental role in the organization of resistance forces to capitalist impositions,
so that in 1975 the Church of Amazônia Legal created the Pastoral Land Commission
(CPT), as an instrument of organization and dynamization for small producers whose
rights had been violated in terms of land access and production.
The most emblematic example of the antithesis that existed between an
association of forces between the church and rural workers opposed to the association
between big capital and the state’s omission in the region must undoubtedly be the
murder of the nun Dorothy Stang in February 2005. Sister Dorothy, as she was
known, who defended the rights of small producers and gatherers, was killed by
gunmen at the order of farmers in the municipality of Anapu. Ten years after the
crime, thereby illustrating the tardiness of the Brazilian judicial system in defending
less-favored groups, the main culprits (even after being tried and convicted) had still
not served the established sentence. With regard to the progression of land conflicts
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in the region, a representative from the Pastoral Land Commission, acting in the
municipality of Anapu, stated that:
There has been no let-up. Even today, I don’t know if you knew, but there on the way to
Uruará, they killed a worker. In Anapu there’s a worker who’s been missing for thirteen
days. It’s all so subtle. You arrive in these small towns, you arrive in Anapu… I’d compare
them to something out of the wild west. Have patience ... But look what happens. There
are so many things. Many workers get killed.

In this context, the role of institutions gain notoriety, such as the Foundation
for Living, Producing and Preserving (FVPP), the Movement for the Development
of Trans-Amazonian and Xingu (MDTX), the Federation of Regional Agriculture
Workers (FETAGRI regional) and the Altamira Rural Workers’ Union (STTR),
which together with the Catholic Church, project the voice of small producers in the
region (SOUZA, 2006).

Construction of the Belo Monte Hydroelectric
Power Plant – beginning of the 21st Century
Far from being any less complex and questionable, as of 2011, another major
infrastructure project was being installed in the Middle and Lower Xingu region.
This was the Belo Monte Hydroelectric Plant (Belo Monte HPP), built in the vicinity
of 11 municipalities in the state of Pará (Altamira, Anapu, Brasil Novo, Gurupá,
Medicilância, Pacajá, Placas, Porto de Moz, Senador José Porfírio, Uruará and Vitoria
do Xingu)8 as part of the Accelerated Growth Program (PAC) during the government
of Dilma Rousseff. This project forecasted that on completion, the Belo Monte HPP
would become the third largest hydroelectric potential in the world, with a maximum
capacity of 11,000 MW/h, just behind the “Three Gorges Dam” (22,720 MW / h) and
the Paraguayan-Brazilian “Itaipu” (14,000 MW/h).
Figure 8: The main construction site at Belo Monte HPP

Source: Authors.
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8 Although the reservoirs
of the Belo Monte HPP are
located in the municipalities
of Altamira and Vitória do
Xingu, the impacts directly
and indirectly affect 11
municipalities
(Altamira,
Anapu, Brasil Novo, Gurupá,
Medicilância, Pacajá, Placas,
Porto de Moz, Senador José
Porfírio, Uruará and Vitória
do Xingu) (ELETROBRÁS,
2009).
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Discussion regarding PCI bus supports on the Xingu River is not recent, and
has been on political agendas since the military command, and has also headed
strategic programs during the democratic governments of José Sarney, Fernando
Henrique Cardoso, Lula and finally Dilma Rousseff. Since then, social movements,
civil society organizations (environmental partners) and religious movements have
strongly resisted the project, condemning its potential environmental and social
impacts, in an area marked by the absence of the state in the sphere of local interests.
One of the greatest impacts of the project, which is reflected directly or
indirectly in the different spaces of the region, is the population increase caused
by the migration of people from different parts of the country. This population
influx, which has followed different logics and motivations, began when the first
government announced jobs involved in its elaboration and which then intensified
when work began. This hypothesis is confirmed by the words of a resident from Vila
Belo Monte do Pontal (Anapu), born in Bahia: “I came here 30 years ago, in 1985,
I came because of the dam ... now it’s here. But nobody was prepared for such a big
enterprise. Altamira was not prepared.”
From an environmental viewpoint, some of the main criticisms of the project are:
an alteration in the hydrological regime, a deterioration in the quality of water, silting
along the river (due to removal of the riparian forest), high greenhouse gas emissions
and the loss of terrestrial and aquatic ecosystem services, including biodiversity and
an alteration of biological processes (BERMANN, 2007; TUNDISI, 2007). With
regard to some environmental impacts, a resident from the community of Belo Monte
do Pontal (Anapu), who immigrated to the region in 1972, from Ceará stated that:
The largest beach in Canarí is being swallowed up by the Belo Monte HPP. We’ve been
fighting a lot over this. The beach at Canarí used to be enormous. In the region of 3
km2. It used to be a turtle platform. They’re removing it all. Taking it to the dam. They
removing all the sand. Until today all the machines are still here, constantly removing the
sand. All the sand goes to the works up there.
9 Among the agents who
opposed the work, it
is possible to highlight
institutions linked to the
Catholic Church, such as
the Xingu Prelature, the
Indigenous
Missionary
Council, the collective Xingu
Living Forever Movement, as
well as entities representing
groups such as riparians,
fishermen, rural workers.

With regard to the social impacts, agents opposed to the works9 condemn the
fragility of the affected populations (riparian, indigenous, small farmers, urban
population, etc.), when faced with the overwhelming position of the state and
companies in the Brazilian energy sector. While hydroelectric power is repeatedly
presented as a clean, renewable, cheap source of energy, necessary for national
development, high social costs are: reduced capacity of fishing and agriculture,
relocation of the local population, cultural and material violence, problems of security
and welfare are camouflaged amid expressive (inter) national ignorance regarding the
region. According to Pinho and Costa (2012), while there is a proven relationship
between sexual violence and the Belo Monte HPP, and an increase in the vulnerability
of migrant families and their families, there is no evidence of a link between the
increased migration of men and the rise of sexual violence. Representatives from the
Specialized Reference Center for Social Assistance (CREAS) in Altamira consider
that the construction of the Belo Monte HPP has considerably influenced an increase
in demand for the center and with regard to this they state that:
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Now, with this hydroelectric plant, there has been a great increase in demand for
Altamira. Very great. The population has grown a lot. Our rights here at CREAS have
been violated. There has been considerable negligence... especially with regard to the
elderly, and children. There is a lot of sexual violence against children. As there are now
so many men in the city ... so the rate of sexual violence against children and adolescents
is very high. Something else which is appearing a lot now is the use of drugs among
adolescents. I have been here for three months and there are more and more cases of
teenagers taking drugs, especially crack ... And although work on the hydroelectric plant
is ending, I see that some social problems, such as the drug issue …will stay. There is also
the issue of prostitution. If you go out at the beginning of the month to the bars, you will
see what prostitution is. And they are children, teenagers. All of them.

From this report, although the enterprise has still not been completed, it is
already possible to state that this region has been plunged into yet another layer of
conflicts, whether social, environmental, political or economic. It may be proclaimed
that once again the Lower and Middle regions need to face the responsibility of
acknowledging a Brazil that either ignores it or knows nothing about it, so that, as
with the exploitation of rubber and the construction of the highway, many people
imagine that is where the Middle and Lower Xingu begins: at Belo Monte.

Final considerations
This study contributes to the understanding of how the accumulated processes in
the Middle and Lower Xingu have composed the region’s recent scenario. An attempt
to decipher these trajectories and to understand the different agents involved, begins
with the hypothesis that the region has been repeatedly treated as a simple capitalist
periphery and that its contradictions are directly linked to the misunderstandings
and invisibilities reproduced in the region. In addition, it should be emphasized that
the discretization of these events does not ignore their antitheses and with that, it
seeks only to highlight some of the driving forces in producing regional space.
Among these economic regimes it is possible to highlight the beginning of
the colonization process initiated in the 17th century, the opening of the TransAmazonian announced in 1970, an intensified accumulation of land beginning in
1960 and, more recently, the construction of the Belo Monte HPP, which started
in 2011. Along this trajectory, it may be observed that the logic of capital in the
production of space in the region has gradually been transferred from the river to
the road, to the point of navigability and the presence of resources such as fishing
and leisure, to be abruptly compromised by the construction of the third largest
hydroelectric plant in the world.
Another phenomenon that contributes to the conversion of regional space is the
increasing accumulation of land by large landowners, which has intensified processes
such as the rural exodus and the swelling of urban centers. The combination of both
these problems has resulted in an intensification in conflicts over land, growing
peripheries, increased urban and rural violence, and an increase in inadequate
housing.
As a result of this, many institutions have found themselves unable to keep up
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with the demands of the changing social scene in the region, which must constantly
adapt to the demands imposed by external institutions or those disconnected from
the interests of the local decapitalized population. These, in view of the difficulty of
defining the desired scenario for the region, have sought to adapt with strategies such
as job mobility and flexibility and spatial mobility at various time and space scales.
The methodology adopted, which consisted of the conciliation of theoretical
and empirical research, has revealed the unleashing of several economic cycles in the
region, all with different responses that have perpetuated until today. On the other
hand, it was found that the promise of capitalist progress was always very far removed
from the proposal of a sustainable, long-lasting development that, when present, were
constantly outdated or inadequate for the reality studied.
Finally, it is possible to infer that this has been revealed in part because, as
proposed by Becker (2013, p. 38), as with several other spaces and moments in the
Amazon, these outbreaks have not resulted in social, economic and urban dynamics,
since they “have not led to a new division of labor capable of changing the content,
structure and complexity of the economy.” Thus, without distributional advances,
spatial and social logic is established in order to suppress the interest of historically
disadvantaged groups such as: indigenous groups, riparian people and immigrants
with no financial resources, and reaffirm the privileges of privileged groups such as
farmers, large companies (state or non-state) or the various institutions.
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Do Sudeste da Amazônia
Legal ao Centro Norte:
as transformações econômicas espaciais1

From Legal Southeast Amazon
to the Central North:
spatial transformation of the economy
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Resumo:

Este artigo analisa o processo de transformação econômica do Centro Norte, tendo
como ponto de referência a Amazônia Legal. Segue-se com a premissa de que uma região altera a sua
configuração espacial a partir de uma base econômica. Para isso, revisa-se a trajetória histórica desta
delimitação geográfica e, em seguida, com o auxílio do Quociente Locacional (QL), observa-se o desempenho locacional de suas atividades produtivas entre 2000 e 2010. Os resultados apontam que o Sudeste
da Amazônia Legal, a partir do final do século XX, assume a função de uma Região Produtiva do
Agronegócio (RPA) e, com isso, desagrega-se do contexto amazônico, originando o Centro Norte. Essa
afirmação tem como base os resultados do QL, que mostram o avanço das atividades primárias nos
municípios pertencentes a esse recorte, enquanto que as demais produções se concentraram no ínterim
analisado.

Pa l av r a s - c h av e:

espaço; base econômica; formação econômica; Amazônia Legal;

Centro Norte.

Abstract:

This paper analyzes the economic transformation of the Central North Region, with
specific reference to the area known as Amazônia Legal. It is assumed that a region changes its spatial configuration stemming from an economic base. This course of action is based on the historical path of the described
region and, thereafter on determination of the locational quotient (LQ ) observing the performance of economic
activities between 2000 and 2010. Results have demonstrated that the Southeast region of Amazônia Legal
has figured as an agribusiness production (RPA) and, therefore, disconnected from the Amazon context, which
therefore led to the Central North Region. These results are based on the LQ, which indicate a rise in primary
activities in the examined municipalities, whereas other production processes were more concentrated into the
same period.
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space; economic base; economic training; Amazônia Legal; Central North Region.
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Introdução
A Amazônia Legal é uma delimitação geográfica elaborada pelos militares na
década de 1960, composta por 9 (nove) Unidades da Federação2 localizadas no norte
e oeste do país. Sua principal característica consiste no “vazio” demográfico e na
ausência de bases exportadoras. Até o término do período ditatorial foram executadas, neste espaço, ações voltadas para a exploração de recursos naturais, iniciando
um intenso processo de ocupação espacial (BECKER, 2005).
No entanto, antes das políticas regionais, existiam na Amazônia Legal atividades
como a extração de látex, que, após a II Guerra Mundial, sofreu uma derrocada irreversível, e da castanha, de caráter regional. Além dessas, há a criação de gado, o garimpo, a
agricultura familiar e a venda de bens domésticos. São pequenas produções que, devido
às limitações na infraestrutura, têm a comercialização com as outras regiões impossibilitada. Por isso, a maior parte do espaço amazônico encontrava-se na situação de subsistência, termo que designa as microrregiões pobres, sem conexões com o mundo, de
baixa densidade populacional e mercado consumidor irrelevante (LEMOS et al, 2003).
Desse modo, apesar da existência de núcleos como Marabá – PA e Imperatriz –
MA, estes se encontravam, de certa forma, isolados. Entretanto, com a construção da
rodovia BR-230 e o asfaltamento completo da BR-153, ao longo da década de 1970,
esses núcleos foram retirados da reclusão. Ademais, a abertura de estradas incentivou
os colonos provenientes do Sul e Sudeste a iniciarem a ocupação agrícola em terras
outrora inacessíveis (MELLO, 2006).
Diante de tais modificações espaciais presenciadas no final do século XX, o
Ministério do Planejamento (BRASIL, 2008), por meio de indicadores regionais,
modelos econométricos e dados do Censo de 2000, propôs uma nova regionalização.
Nesse estudo, surge o Centro Norte, uma delimitação geográfica que corresponde
ao sudeste da Amazônia Legal3. Trata-se de uma forma de compreender o espaço
amazônico como uma floresta urbanizada, culturalmente diversificada e com forte
mobilidade intrarregional (BECKER, 2005).
O principal objetivo deste artigo consiste em analisar o processo de transformação espacial do Centro Norte, tendo como ponto de referência a Amazônia Legal.
Adota-se a premissa de que uma região altera a sua configuração a partir de uma
base econômica. Para isso, revisa-se a trajetória histórica desta delimitação geográfica
e, em seguida, com o auxílio do Quociente Locacional (QL), observa-se o desempenho locacional de suas atividades produtivas, entre 2000 e 2010. Nesse período, de
acordo com Brasil (2008), todas as suas microrregiões inserem-se em alguma área de
mercado. Justifica-se este estudo como forma de compreender as origens e a evolução
ocupacional desse recorte.

Referencial teórico
A teoria clássica da economia regional determina que as transformações
espaciais ocorrem por etapas. A região inicia-se na subsistência, destinando a sua
produção exclusivamente para o consumo interno. Posteriormente, na medida em
que se absorvem inovações, cria-se uma base econômica que exporta o excedente para
o mercado externo.
REV. BRAS. ESTUD. URBANOS REG. (ONLINE), RECIFE, V.19, N.1, p.164-178, JAN.-ABR. 2017

165

2 Acre, Amazonas, Roraima,
Amapá, Pará, Maranhão,
Tocantins (norte de Goiás),
Mato Grosso e Rondônia.

3 Brito (2009) analisa uma
delimitação
semelhante,
o Sudeste da Amazônia
Oriental, que abrange o
estado do Tocantins, sul
do Pará e Maranhão. Esse
recorte geográfico possui
menor extensão do que
o Centro Norte de Brasil
(2008), por desconsiderar o
oeste baiano, o sul piauiense
e o nordeste de Mato
Grosso.
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4 Lugar central é uma
expressão elaborada por
W. Christaller que se refere
aos centros urbanos que
adensam estabelecimentos
comerciais e de serviços.
Possui intensas trocas
internas, embora conte com
fracas relações externas
(LEMOS et al, 2003).

North (1977a) discorda do processo de transformação sequencial, frisando que
algumas regiões alteraram rapidamente a sua base sem passar por todos os estágios.
Cita como exemplo o Pacífico Noroeste dos Estados Unidos, que se diversificou
economicamente, em um curto período de tempo, devido à incorporação da tecnologia na produção agrícola, fator que alavancou as suas exportações. A partir dessa
análise, elabora-se a Teoria da Base Econômica.
Desse modo, as modificações espaciais iniciam-se por uma base econômica capaz
de criar vínculos com alguma centralidade urbana. Nesses locais, densos núcleos
urbanos intitulados de lugares centrais4 organizam esses fluxos. Por isso, uma rede
de transporte eficiente impulsiona essas trocas. O Quadro 1 sintetiza esse processo:
Quadro 1: Síntese do processo de transformação espacial
Área

Subsistência

Transição

Mercado

Características espaciais

Isolamento; Capital
humano e financeiro
limitado

Melhorias na infraestrutura; Frentes migratórias

Urbanização; Novas
técnicas agrícolas e
extrativistas

Base econômica

Inexistente

Em formação

Primária-exportadora

Fonte: Organizado pelos autores com base em Lemos et al (2003) e Piffer (2013).

5 Termo que se refere a
Isaac Newton. O cientista
britânico afirmou que o ser
humano possui capacidade
de manipular as leis naturais
do universo. Uma sociedade pré-newtoniana desacredita nessa habilidade,
sendo apegada aos dogmas
e
preceitos
religiosos
(ROSTOW, 1971).

6 Até 1989 o município
de Porto Nacional – TO
pertencia ao estado de
Goiás.

Observa-se que um espaço transforma-se da área de subsistência para a de
mercado no momento em que se instalam infraestruturas que atraem capital humano
e financeiro. O Pacífico Noroeste dos EUA adquiriu esses suportes em um curto
período de tempo e, por isso, a sua ocupação, direcionada ao abastecimento externo,
logo adensou novas produções dentro do seu espaço. Como resultado, apesar da
dependência em relação ao comércio internacional, originaram-se núcleos urbanos
que servem de base para a produção exportadora.
Em compensação, certas regiões tardam em receber as frentes migratórias e as
infraestruturas. Diante da insuficiência de capital humano e financeiro, comprometese a formação de uma base econômica. Em outros casos, persistem na subsistência
devido à mentalidade de seus habitantes, avessos ao conhecimento e às inovações
tecnológicas, apegando-se às atitudes pré-newtonianas5 (NORTH, 1977b).

Resgate histórico
O Centro Norte é uma nova regionalização elaborada por Brasil (2008) com o
intuito de servir como plataforma para futuras políticas territoriais. A sua localização
geográfica assemelha-se com a parte sudeste da Amazônia Legal, um recorte geográfico
referente a uma extensa faixa de terra, no norte do país, de baixa densidade demográfica.
Antes das rodovias, transitavam mercadorias e pessoas no sudeste da Amazônia
Legal pelos rios que interligam o interior até as capitais Belém–PA e São Luís–MA.
Tal trajetória inicia-se por núcleos regionais como Marabá–PA, Imperatriz–MA ou
Porto Nacional–GO/TO6, situados nas margens do rio Tocantins. O percurso hidroviário possui limitações devido às quedas d´água, ataque de índios, doenças tropicais,
feras da selva, ausência de infraestrutura e a estiagem, que impossibilita a prática da
navegação fluvial em vista do aparecimento de pedras e bancos de areia na superfície
(FLORES, 2009).
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Sob uma rede de transporte incapaz de interligar, de forma eficiente, o interior
com o litoral, as regiões amazônicas permaneceram por séculos no isolamento. A
Figura 1 expõe a localização geográfica dos seus principais centros urbanos antes das
frentes de colonização agrícola:
Figura 1: Localização geográfica da Amazônia Legal, Centro Norte e os centros
urbanos antes das frentes de colonização agrícola

Fonte: Organizado pelos autores com base em Becker (2005) e Brasil (2008).

Observa-se a grande distância que separa as capitais estaduais das cidades do
interior da faixa sudeste da Amazônia Legal. Para interligá-los, exige-se uma malha
viária que intensifique as trocas comerciais entre as regiões. No entanto, essa iniciativa precisa de apoio político, sendo que, somente na metade do século XX, o Estado
incumbiu-se da tarefa de incentivar a vinda de capital humano e financeiro para esta
delimitação geográfica.

Antecedentes
Antes da Amazônia Legal, a faixa norte do Brasil desinteressava aos governantes
quanto a sua ocupação espacial. O clima equatorial e o solo de difícil manipulação7
exigiam da Coroa portuguesa somas significativas de investimentos. Além disso,
o litoral mostrava-se economicamente vantajoso, num primeiro momento com a
extração de pau-brasil e, posteriormente, com o cultivo da cana-de-açúcar. Apesar
das limitações naturais, os portugueses introduziram essa cultura no espaço amazônico, porém, o excesso de umidade impossibilitou o seu desenvolvimento (PRADO
JÚNIOR, 1956).
No século XVII, a floresta tropical persistia como uma terra de aventureiros, ou de
pequenos comerciantes que negociavam produtos naturais como especiarias e madeirasde-lei. Apenas na centúria seguinte os portugueses se interessaram pelo interior da
floresta, protegendo-a de invasores estrangeiros. Fortificações, que posteriormente
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7 A floresta é sustentada
por uma espessa camada de
matéria orgânica que recicla
anualmente cerca de oito
toneladas/hectare de folhas
mortas, galhos e frutos.
Qualquer
perturbação
nesse processo representa
um perigo para o bioma
(SHUBART, 1983).
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8 Tais intervenções fazem
parte da política do Marquês
de Pombal. A Coroa
incentivou o casamento
entre soldados e índias
como forma de ocupar
a Amazônia. Criou-se a
Companhia de Comércio do
Grão-Pará e Maranhão com
o intuito de explorar economicamente esse bioma
(OLIVEIRA, 1983).

9 Apesar dessa derrocada,
existiam produções locais.
A extração da castanha-doPará, a pecuária e o garimpo
ganharam destaque, apesar
de
estarem
distantes
dos ganhos que os seringais proporcionavam no
começo do século XX. Houve
algumas
intervenções
governamentais esparsas,
como a implementação
do sistema de telegrafia
na Amazônia comandada
por Cândido Rondon e os
estudos na área de saúde
da comissão Oswaldo Cruz
(OLIVEIRA, 1983).
10 Entre 1900 e 1950, a
população de Manaus
cresceu 10,75% e a de
Belém, 10,20%. Juntas,
detinham quase trezentos
mil habitantes (OLIVEIRA;
ARAÚJO, 2013).

originaram cidades, foram construídas, destacando-se Belém e Manaus8. Entretanto,
nenhuma base econômica surgiu e seus habitantes sobreviviam excursionando dentro
da mata à procura de riquezas (PRADO JÚNIOR, 1956; OLIVEIRA, 1983).
Em meados do século XIX cresce a procura pelo látex, matéria-prima da
borracha. A região estava despreparada para atender a essa demanda e, para isso,
houve a necessidade de deslocamento dos moradores do Nordeste para os seringais
como solução para a escassez de mão-de-obra. No final desta centúria, a atividade
gumífera, juntamente com a exportação de café, tornaram-se as principais produções
brasileiras (OLIVEIRA, 1983).
Apesar da euforia produtiva, a extração do látex continuava com a mesma técnica
de séculos atrás. Os trabalhadores recrutados tinham pouca qualificação profissional
e sofrível conduta social. A longa distância entre as zonas produtivas e as cidades, dificultada pela escassez de estradas, somada, ainda, com a ineficiência da administração
pública, prejudicaram a expansão econômica amazônica.
Agrava-se a situação quando os países asiáticos passam a plantar seringueiras em
larga escala, cuja densidade de árvore por hectare é de 200 pés. A Amazônia contava,
em média, com 1,5 pés/hec. A grande quantidade de borracha no mercado internacional despencou o preço em 1910, decretando a falência econômica de Manaus e
Belém, sede das casas de aviamento (SANTOS, 1980).
O Estado buscou estancar a crise por meio da criação do Plano de Defesa da
Borracha, com o propósito de retomar a produção gumífera. A Superintendência
da Borracha torna-se responsável pela condução dos projetos, porém, com reduzido
quadro técnico e financeiro, a ação tem pouca eficiência e, depois da II Guerra
Mundial, o governo federal a extingue9.
Os seringueiros, sem opção de trabalho, migram para as maiores cidades da
Amazônia: Manaus e Belém10. A concentração populacional nesses centros urbanos
preocupou o então presidente Getúlio Vargas. Para retomar a exploração da floresta,
criou-se o Banco de Crédito da Borracha – atual Banco da Amazônia S.A. – e a
Superintendência do Plano de Valorização Econômica da Amazônia (SPVEA).
Novamente, o restrito orçamento e o choque de interesses com a elite local tornaram
as ações ineficientes (OLIVEIRA, 1983).
Entretanto, a SPVEA realizou importantes obras como a BR-153, conectando a
Amazônia com o Centro Sul do país. Assim, terras isoladas tornaram-se acessíveis e
atraentes para os agricultores das outras regiões do país. Com a construção da capital
federal e suas rodovias radiais, na década de 1950 e 1960 acelera-se esse processo de
ocupação espacial (DINIZ, 2001).

As políticas na Amazônia Legal
Em 1964, com os militares no poder, deu-se início a um período de intensa
transformação na Amazônia. Incentivava-se a instalação de grandes propriedades
agropecuárias ao longo das rodovias, a construção de usinas hidroelétricas, linhas de
comunicação e a Zona Franca de Manaus. Na década seguinte, a malha rodoviária
expandia-se com a Transamazônica (BR-230), a Cuiabá-Santarém (BR-163) e a Perimetral Norte (BR-210) (MELLO, 2006).
Além das estradas, o Estado realizou um estudo referente aos recursos naturais
da Amazônia Legal. Por meio de aerofotografias e análise de campo, o projeto Radar
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da Amazônia (RADAM) mapeou 1,5 milhões de quilômetros quadrados no período
entre 1972 e 1974. Com essas informações, elaborou-se um inventário sistemático
dos minerais, solos e vegetações presentes no bioma, informações antes desconhecidas (MAHAR, 1978).
No que tange à ocupação agrícola, os colonos encontravam dificuldades no
manejo do solo e, em três anos, a terra deteriorou-se. Problemas de armazenagem,
fraude na obtenção dos títulos de posse e a fraca disponibilidade de mão de obra
especializada agravaram a situação do produtor rural na Amazônia Legal. No ano
de 1973, o governo desistia do modelo ocupacional baseado em assentamentos rurais
(MAHAR, 1978; MELLO, 2006).
Em 1975, lança-se o II Plano Nacional de Desenvolvimento (II PND) com
o objetivo de alavancar o potencial extrativista da Amazônia Legal. O orçamento
previsto destinava-se à criação dos polos de crescimento na região. Seus termos pragmáticos estão no II Plano de Desenvolvimento da Amazônia (II PDA), que contém o
Programa de Polos Agropecuários e Agrominerais da Amazônia (POLAMAZÔNIA)
(OLIVEIRA, 1983).
Os resultados do projeto RADAM permitiram uma mudança estratégica e, dessa
vez, o desenvolvimento passou a estruturar-se no processamento das matérias-primas.
Por intermédio dos polos, visavam o aproveitamento integrado das potencialidades
agropecuárias, agroindustriais, florestais e minerais (MELLO, 2006).
Os militares, porém, investiram de forma desequilibrada na Amazônia Legal.
No Polo Médio Amazonas, até 1981, menos de 1% dos projetos foram finalizados
(OLIVEIRA, 1983), enquanto que o Polo Carajás recebeu a maior parte dos recursos.
Nessa área, destaca-se o projeto Grande Carajás, empreendimento com capital
público e privado destinado a extrair minério de ferro no Sudeste Paraense. Além
disso, construíram-se a Usina Hidroelétrica de Tucuruí e a Estrada de Ferro Carajás,
estruturas que servem de base para a exploração e exportação de minerais.
Embora o término do II PND cesse as políticas regionais na Amazônia Legal,
prossegue-se com a ocupação espacial. Essa apropriação intensiva, a partir da década
de 1980, originou áreas especializadas na produção agrícola, intituladas Regiões
Produtivas do Agronegócio (RPAs). Dentre essas, encontra-se a RPA do Cerrado
Centro Norte, delimitação que engloba o oeste baiano, sul piauiense e maranhense,
além do Tocantins, áreas especializadas na produção mecanizada de grãos, principalmente de milho e soja (ELIAS, 2015).
As seguidas tomadas de terras resultaram no aparecimento de novos núcleos
urbanos e na expansão dos existentes. Considera-se que a população rural, expulsa
do campo, impulsionou esse processo na medida em que os colonos forçaram o seu
despejo. Sem opção, restava para os campesinos migrarem até as cidades localizadas
ao longo dos trechos viários, sobrevivendo na informalidade (BECKER, 2005).
A transição do rural para o urbano deu-se de forma desordenada, violenta e
caótica. Em um desses episódios, os índios Apinajés da microrregião do Bico do
Papagaio-GO/TO cederam, após confronto armado, os seus babaçuais para um
empreendimento agrícola que teve apoio de políticos locais. Além dos problemas
fundiários, a pressão externa em relação ao desmatamento e à preservação da
floresta culminaram em ações que resultaram na reivindicação de terras indígenas e
unidades de conservação que ainda buscam o reconhecimento por parte do Estado
(LOUREIRO, 1992; MELLO, 2006).
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Dessa forma, as décadas de 1970 e 1980 representaram um salto no que tange
à transformação espacial na Amazônia Legal. Áreas que passaram séculos na subsistência, no final do século XX, integram áreas de mercado, observe-se a Figura 2.
Figura 2: Inserção das microrregiões do Sudeste da Amazônia Legal/Centro Norte
em uma área de mercado, 1991

Fonte: Organizado pelos autores com base em Lemos et al (2003).

11 Cidade sede da Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia
(SUDAM) e do Banco da
Amazônia (BASA).

A figura acima mostra que as microrregiões de Porto Nacional–TO, Rio
Formoso–TO, Gurupi–TO e Norte Araguaia–MT integram a área de mercado do
eixo Brasília-Goiânia. O asfaltamento completo da BR-153, o crescimento urbano
dessas duas capitais e os projetos agropecuários, como o plantio irrigado no Rio
Formoso e a produção canavieira em Confresa–MT, posteriormente substituída pela
bovinocultura e a sojicultura, contribuíram para a formação desse cenário.
Por outro lado, as microrregiões do sul piauiense e do Jalapão–TO persistiam
na subsistência. A sua inserção econômica ocorre somente em meados da década de
1990 devido à expansão do cultivo de grãos nessas delimitações. No Cerrado baiano,
a BR-020 viabilizou a vinda de frentes agrícolas provenientes do Centro Sul, tornando-a uma área integrada a Salvador–BA, que a partir do século XXI, devido à aproximação geográfica, insere-se na área de mercado promovida por Brasília-Goiânia
(BRASIL, 2008).
Apesar do avanço das capitais do Centro-Oeste no sudeste da Amazônia Legal,
Belém–PA polariza uma extensa faixa que engloba a mesorregião Sudeste Paraense,
atual norte tocantinense e a parte central e sul do Maranhão. Acumulando funções
administrativas11, essa capital torna-se, no início dos anos 1990, o principal centro
urbano da Amazônia Oriental, diminuindo a influência de São Luís–MA (LEMOS
et al, 2003).

170

REV. BRAS. ESTUD. URBANOS REG. (ONLINE), RECIFE, V.19, N.1, p.164-178, JAN.-ABR. 2017

Thiago José Arruda de Oliveira e Moacir Piffer

Procedimentos metodológicos
Localizado na junção entre a Amazônia, o Nordeste e o Centro Sul do país,
o Centro Norte compõe-se de quatrocentos e dezenove municípios inseridos nos
estados do Tocantins, Mato Grosso, Pará, Maranhão, Piauí e Bahia. Observe-se a
Figura 3.
Figura 3. Localização geográfica do Centro Norte e demais regiões

Fonte: Organizado pelos autores com base em Brasil (2008).

Adota-se a escala municipal por entender que as mesorregiões e microrregiões do
Norte e interior do Nordeste possuem grandes dimensões, dificultando uma análise
precisa. Escolhido o nível geográfico, seleciona-se o QL como ferramenta de análise
espacial. Usualmente, conjuga-se o QL com a Teoria da Base Econômica, considerando como atividades exportadoras aquelas que apresentarem valor maior que 1.
Caso demonstre isto, significa que os municípios têm uma produção que transborda
as necessidades locais e, logo, comercializam o excedente com o mercado externo. As
vantagens desse método consistem na simplicidade do seu cálculo (PIFFER, 2013).
Observe-se:
QL = (POij ÷ POit) / (POtj ÷ POtt)

(1)

Em que:
POij = Pessoas ocupadas no município i na atividade j;
POit = Pessoas ocupadas no município i em todas as atividades;
POtj = Pessoas ocupadas no Brasil na atividade j;
POtt = Pessoas ocupadas no Brasil em todas as atividades.
Num primeiro momento, calcula-se a participação percentual das pessoas
empregadas no setor produtivo do município em relação ao total de empregos desta
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delimitação geográfica; em seguida, realiza-se esse mesmo procedimento para o país.
Divide-se os dois resultados apresentados e, se o valor for superior a uma unidade
(QL>1), indica especialização produtiva no município analisado.
A Relação Anual de Informações Sociais (RAIS) fornece informações sobre o
emprego formal no Brasil. Organizam-se esses dados em uma matriz, em que cada
linha indica a distribuição total do emprego numa dada atividade nos municípios do
Centro Norte e também no total da nação. As colunas mostram como estão classificadas a quantidade de trabalhadores de acordo com as atividades produtivas. A partir
disso, realizam-se os cálculos de divisão necessários para obter o valor do QL.
Como existe um grande número de atividades produtivas, segue-se a sugestão
de Piffer (2013) e criam-se 3 categorias. O primário refere-se às produções do campo,
enquanto que o secundário trata sobre as indústrias extrativistas e de transformação.
Por fim, o terciário relaciona-se aos ramos comerciais e de serviços. O próximo quadro
demonstra essas considerações:
Quadro 2: Setores e atividades analisadas no Centro Norte, 2000 e 2010
Setor
Atividades

Primário

Secundário

Terciário

Agricultura, pecuária,
silvicultura, exploração
florestal e pesca.

Indústria extrativista e
de transformação.

Alojamento, alimentação, saúde,
educação e demais serviços coletivos.

Fonte: Organizado pelos autores com base na RAIS.

Agrupando em 3 setores, conforme o quadro acima expõe, simplifica-se o cálculo
do QL. Soma-se a quantidade de empregados nas atividades selecionadas e, a partir
daí, obtém-se o valor do setor produtivo de cada município do Centro Norte. O
programa livre Terraview agrega mapas com as informações estatísticas, originando
figuras que facilitam a observação dos fenômenos regionais. Essa análise corresponde
os anos de 2000 e 2010, período em que todo esse espaço insere-se em alguma área
de mercado (BRASIL, 2008).

Resultados e discussões
Entre 2000 e 2010 aumenta-se a quantidade de municípios especializados na
produção primária no Centro Norte, observe-se a Figura 4:
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Figura 4: Distribuição espacial do Quociente Locacional (QL) referente ao setor
primário no Centro Norte, 2000 e 2010

Fonte: Organizado pelos autores.

Observa-se que as atividades do campo avançam no Cerrado nordestino, em
Tocantins, no Norte Araguaia–MT e no Sudeste Paraense. Destacam-se os municípios da microrregião do Jalapão–TO, Alto Parnaíba Piauiense, Bertolínia-PI, Alto
Médio Gurgueia–PI e Chapadas do Extremo Sul Piauiense que, em 1991, estavam na
subsistência e, no ano de 2010, através da produção de grãos, integram-se à área de
mercado liderada por Fortaleza-CE (BRASIL, 2008). A Figura 5 expõe a distribuição
espacial das atividades do setor secundário:
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Figura 5: Distribuição espacial do Quociente Locacional (QL) referente ao setor
secundário no Centro Norte, 2000 e 2010

Fonte: Organizado pelos autores.

De acordo com a figura acima, o setor secundário do Centro Norte concentra-se
no espaço. Em 2000, dispersava-se no Sudeste Paraense, no Norte Araguaia–MT e
na mesorregião Ocidental do Tocantins. No ano de 2010, diminui-se a quantidade
de municípios especializados nessa produção, sendo que esses se agrupam nas microrregiões de Paragominas–PA, Marabá–PA, Parauapebas–PA, São Félix do Xingu–PA,
Rio Formoso –TO, Dianópolis–TO e Araguaína–TO. De igual modo, as atividades
terciárias aglomeram-se espacialmente, como pode-se observar na Figura 6:
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Figura 6: Distribuição espacial do Quociente Locacional (QL) referente ao setor
terciário no Centro Norte, 2000 e 2010

Fonte: Organizado pelos autores.

A figura mostra que a parte central do Maranhão, em 2000, concentra a maior
parte dos municípios especializados no setor terciário. Em compensação, no ano de
2010, essa parte do Centro Norte diminui a sua participação nesse ramo produtivo.
Em geral, somente 0,3% dos municípios desse recorte geográfico especializaram-se
em atividades relacionadas ao comércio e serviços.
Tendo em vista tais resultados, elabora-se um quadro que expõe as diferenças
estruturais ao longo do tempo, como pode-se observar no Quadro 3:
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Quadro 3: Características do Sudeste da Amazônia Legal e do Centro Norte
Área

Inserção em áreas
de mercado

Estrutura espacial

Interior do Norte e Nordeste
(1500-1950)

Inexistente

Transporte fluvial; Atividades de curta
duração e de subsistência

Sudeste da Amazônia Legal
(1950-2000)

Em processo

Substituição da rede de transporte;
Entrada significativa de capital humano e
financeiro

Centro Norte
(2000-2010)

Completa

Todas as regiões conectadas com áreas
de mercado; Especialização produtiva no
setor primário

Fonte: Organizado pelos autores.

A chegada da infraestrutura rodoviária, somada à entrada de capital humano
e financeiro no Sudeste da Amazônia Legal, viabilizaram a formação de uma base
econômica primária destinada ao abastecimento externo. Essa produção disseminase nesse recorte e, devido à aproximação geográfica, incorpora o Cerrado nordestino.
Desse modo, de uma área isolada com atividades de curta duração, transforma-se em
Centro Norte, especializando-se no agronegócio.
Salienta-se o longo período de tempo, cinco séculos, para a formação de uma
base econômica nessa parte do país. Essa letargia relaciona-se com a inoperância dos
governantes em executar políticas regionais, pois, somente a partir da metade do
século XX, o Estado brasileiro passa a preocupar-se com o interior do país, incentivando a sua ocupação espacial e, assim, criando produções que integram essas regiões
com as áreas de mercado.

Conclusão
O Sudeste da Amazônia Legal transforma-se em Centro Norte na medida em
que se intensificam as trocas comerciais. As rodovias, substituindo a navegação fluvial,
diminuíram os custos e o tempo de deslocamento e, assim, contribuíram para o estabelecimento de vínculos com as áreas de mercado promovidas por Brasília e Goiânia,
diminuindo a influência de Belém e São Luís. Além disso, a nova mentalidade do
migrante, com o pensamento voltado para a acumulação de capital, contribuiu para
tais modificações espaciais.
Nesse sentido, a função dos militares consistiu em incentivar a vinda de empreendimentos agropecuários e mineradores à Amazônia Legal. Contudo, existiam nesse
espaço pequenas produções extrativistas e agrícolas, sobreviventes dos ciclos econômicos regionais. Diante das mudanças em curso, restava aos residentes abandonarem
as suas propriedades e mudarem-se para as cidades localizadas ao redor das rodovias.
Em vista disso, a urbanização, a migração e as estradas possibilitaram a criação
de uma base econômica primária. Assim, retira-se do isolamento todas as microrregiões do Centro Norte, integrando-as às áreas de mercado. O Quociente Locacional detectou esse fenômeno entre 2000 e 2010, demonstrando o avanço do setor
primário nos municípios pertencentes a esse recorte. Em compensação, os demais
setores encontram-se espacialmente concentrados.
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Diante dos resultados apresentados, afirma-se que o Sudeste da Amazônia
Legal, a partir do final do século XX, assume a função de uma RPA e que, com isso,
desagrega-se do contexto amazônico, originando o Centro Norte. A sua base econômica consiste na exportação de grãos por meio das rodovias que o interligam até os
portos litorâneos. Conforme o QL expôs, são poucos os municípios que adensaram
atividades urbanas e, por essa razão, esse espaço depende de produtos e serviços ofertados nas capitais amazônicas e no Centro Oeste.
O agronegócio possui vital importância no processo de transformação espacial
no Centro Norte, porém núcleos urbanos desvinculados dessa produção obtiveram
igual relevância. Destaca-se Parauapebas–PA, uma company town da Vale S.A.
(BECKER, 2005), Imperatriz–MA, centro de comércio regional, e Palmas–TO, sede
da aparelhagem pública do estado do Tocantins. Essas localidades urbanas possuem
mais de 100.000 habitantes e concentram estabelecimentos que atendem às necessidades dos residentes desse espaço.
Para os próximos trabalhos científicos, recomenda-se uma análise espacial em
anos recentes, já que a ferrovia Norte-Sul encontra-se em operação e seus trilhos
impactarão no dinamismo econômico do Centro Norte. Além disso, partindo do
princípio de que se originam novos recortes à medida que se adensam as atividades
econômicas, sugere-se o estudo de espaços específicos como o Cerrado Centro Norte,
que engloba os municípios pertencentes a esse bioma, ou o Centro Norte Amazônico,
direcionado para as localidades situadas na floresta tropical.
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R e s u m e n : Desde finales del siglo XX se ha presenciado en México una planeación de corte
neoliberal basada en el recorte de la intervención estatal en sectores importantes de la economía del país
y el desmantelamiento de los instrumentos que se generaron anteriormente. En el presente ensayo se
argumenta que las políticas neoliberales impuestas en diferentes escalas han favorecido un desarrollo
frágil y dependiente y, por lo tanto, vulnerable (RAMÍREZ, 2010) a partir de la implantación de
un nuevo modelo de desarrollo que guía el tránsito al futuro. En condiciones de vulnerabilidad, se
pone en riesgo la posibilidad de reproducción de la base material de la producción del país y de la
reproducción social de los grupos más desfavorecidos y de territorios completos que presentan lesiones
físicas considerables en sus condiciones de evolución y transformación. Las políticas en sus diferentes
formas y escalas contribuyen a la implementación de este tipo de desarrollo.
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vulnerabilidad; reproducción material; reproducción social; desarrollo vulnerable.

Abstract:

Since the end of the 20th century, Mexico has experienced considerable neoliberal
planning, based on reducing state intervention within important sectors of the country’s economy and
dismantling previously constructed instruments. In the present article, it is argued that neoliberal policies
imposed at different scales have favored a fragile, dependent and therefore vulnerable development
(RAMÍREZ, 2010) from the implantation of a new development model that guided towards the future.
Under such conditions of vulnerability, there is therefore a possibility of the risk of reproducing the productive
material base of the country and of the social reproduction of disadvantaged groups and territories that present
considerable physical problems in their conditions to evolve and transform. Policies in their different forms
and scales contribute to the implementation of this type of development.
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En la década de los años setenta del siglo XX, la dimensión de la pobreza fue un
eje que se centró en estudios territoriales, asumiendo que ésta era la causa fundamental
de las migraciones del campo a la ciudad en Latinoamérica (SINGER, 1975).
Aunque fue una postura que perduró durante muchos años, para finales del siglo
hubo autores que argumentaron el carácter de exclusión en el que se encontraba una
gran masa de campesinos de algunos países, México incluido (RUBIO, 2003). Para
2010, los campesinos eran el 22.2% de la población rural en el país (INSTITUTO
NACIONAL DE ESTADÍSTICA, GEOGRAFÍA E INFORMÁTICA (INEGI),
2010), correspondiendo a América Latina el 20.4% en 2015. Este porcentaje decreció
de más de 4.7% en tal solo 15 años de acuerdo a las proyecciones de la Comisión
Económica para América Latina y el Caribe (1999). Recientemente, las condiciones
de desigualdad social que prevalecen en la sociedad y en los territorios mexicanos y
latinoamericanos han generado visiones alternas que evidencian como los problemas
sociales de la población se han incrementado no sólo en cantidad sino también en
calidad. La aparición de la pobreza urbana, la desigualdad y la exclusión social en
las ciudades, siendo este territorio el eje fundamental del desarrollo moderno del
país, aparecen como procesos evidentes especialmente en las metrópolis del siglo XXI
(RAMÍREZ; ZICARDI, 2008).
Esta perspectiva permite observar el paso cuantitativo de la desigualdad en
sí misma a otro de tipo cualitativo que la evidencia no como parte integrante del
proceso de desarrollo, sino como una dimensión de exclusión social que es el origen
de la formación de un Estado de excepción permanente (DURAND PONTE, 2010),
presente ya en la sociedad, particularmente en la mexicana.
En el presente ensayo se argumenta que las políticas neoliberales impuestas
en el país, particularmente a partir de la última década del siglo XX, más que
contribuir a consolidar un desarrollo estable e integral económica y socialmente en
México, sólo han favorecido la generación de lo que consideraremos un desarrollo
frágil y dependiente (RAMÍREZ, 2010) que favorece esta exclusión de territorios
y de sectores de la población. El desmantelamiento de los instrumentos y políticas
de intervención estatal han generado condiciones de vulnerabilidad, que ponen en
riesgo la posibilidad de reproducción de la base material de la producción del país,
la reproducción social de los grupos más desfavorecidos y de territorios completos
que presentan ya lesiones físicas considerables en sus condiciones de evolución y
transformación.
Para fundamentar esta aseveración, en primera instancia, se presenta el nuevo
modelo de desarrollo neoliberal dependiente, que prioriza el sector terciario y servicios
y los negocios que la producción generando sectores, territorios y grupos vulnerables;
en segunda instancia se analiza el concepto de vulnerabilidad como condición de la
fragilidad y el paso de la vulnerabilidad del desastre a la social y territorial; en tercera,
se argumenta que para contender contra la vulnerabilidad territorial, las políticas
territoriales de desarrollo deben de integrarse de manera diferencial, integral y
distributiva. Se asume con estas reflexiones, que la vulnerabilidad puede ser aplicada
a otros países de América Latina, dependiendo de las condiciones específicas del
desarrollo que se han impuesto.
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Las escalas y formas del modelo de
desarrollo
El modelo de desarrollo que se ha implementado en el país en los últimos años
tiene diferentes formas de manifestarse en el territorio por sectores de la economía:
primario, secundario y terciario, así como también se implementa con particularidades
en las zonas rurales y las urbanas afectando las bases materiales de producción integral
y poniendo en riesgo las bases materiales de la producción y de la reproducción social
y territorial de territorios y regiones específicos, o bien de ciertos grupos sociales.
Como base fundamental, se cambió de una estrategia en donde la modernización y
la transformación nacional, basada en el crecimiento interno del país, por un nuevo
paradigma de globalización y apertura hacia el exterior fomentando el producir para
exportar acompañado del paradigma de la sustentabilidad como bases para proteger
los recursos naturales y el cambio climático (RAMÍREZ, 2003).
El nuevo modelo de desarrollo se basa en una estrategia que deja de poner
atención a la dimensión productiva a la de servicios, cambiando el eje central de su
acción hacia la terciarización de la economía que se presenta de manera diferente en
los sectores económicos y en los territorios (RAMÍREZ, 2006). Si se analiza por
sectores, en la escala nacional se percibe un agotamiento fuerte de la agricultura
mexicana desde la década de los años setenta, en donde el campo ha sufrido un
deterioro constante en sus condiciones materiales de producción y reproducción. De
haber sido exportador de productos agrícolas como el maíz, México se ha convertido
en un importador de productos alimenticios básicos a expensas de la producción
de forrajes para el ganado (BARKIN; BATT; DEWALT, 1991) y aún de alimentos
básicos para la alimentación de la población. Varios autores, entre ellos Arroyo
(1989), han documentado la pérdida de la autosuficiencia alimentaria y el auge de la
ganadería desde finales del siglo XX, lo que ha generado una dependencia alimenticia
que es ya estructural y, lo que es peor, se ha acrecentado a partir de la implantación
del modelo neoliberal (CALVA, 2007).
El argumento es que el grado de complejidad alcanzado por el sector primario
y el campo que lo sostiene ha generado condiciones de vulnerabilidad en diferentes
formas y escalas. Si se analiza la superficie en la que se ha producido, se observa, que
solamente el 10% de la superficie del país esta cosechada dato que se mantiene estable
y sin crecimiento en los últimos 5 años (SECRETARIA DE AGRICULTURA,
GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN, 2010),
que solamente existían 21,855,443 hectárea en producción, de las cuales nada más
18,706,240 fueron cosechadas (INEGI, 2009). Esto equivale a decir que el 0.15% de
la superficie total del país fue productiva. Las condiciones montañosas o desérticas
con las que cuenta éste son parte del origen de esta situación, pero se ha incrementado
también por la falta de incentivos: producción con apoyo crediticio o los precios
competitivos, así como una estrategia que posicione al sector como fundamental para
el desarrollo nacional y para salvaguardar la soberanía del país (RAMÍREZ, 2007).
La creciente importación de granos básicos, aunada a la de los destinados a la
producción de insumos de ganado, es también un factor importante para la generación
de vulnerabilidad a escala nacional. La falta de autosuficiencia alimentaria mostrada
por la incapacidad de producir al menos lo que se consume internamente, es un factor
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de dependencia internacional que ha puesto al país en condiciones de fragilidad
interna. Se argumenta, que en este nivel, la vulnerabilidad que se está presentando
a escala nacional, donde la fragilidad se ha incrementado día a día por la falta de
una estrategia económica y política orientadas a buscar la autosuficiencia alimentaria
repercutiendo drásticamente en el incremento de los costos de los alimentos básicos
y fomentando los agronegocios. La extensión de tierras improductivas es otro dato
para calificar la vulnerabilidad, refiriendo a la cantidad de unidades de producción
que no presentaron alguna actividad agropecuaria o forestal. En 2007, según el VIII
Censo Agrícola, éstas ascendían a 26.6% del total de unidades productivas del país.
De ellas, 17.5% eran de superficie agrícola y no fueron sembradas durante el ciclo
primavera-verano. De las tierras que no fueron sembradas el 33.2% no se utilizó
debido a la falta de dinero o apoyo; en 25.9% se “quería dejar descansar la tierra”;
10.1% no se usó por mal temporal y en 5.6% de las unidades de producción no hubo
quien las sembrara; 4.08% no se utilizó por el suelo poco fértil y finalmente 0.9% por
suelo erosionado (INEGI, 2009).
Datos proporcionados por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales
(SEMARNAT) en 2005 demuestran, a partir de la evaluación de la pérdida de suelos,
que los afectados por algún tipo de degradación alcanzan 47.7% de la superficie total
del país, de ellos 5% presenta deterioro severo o extremo y 95% está ubicado en los
márgenes ligero a moderado. Los principales procesos de degradación de los suelos en
México son la química, la erosión hídrica y la eólica, responsables en conjunto de 87%
de la superficie afectada, con 34.9, 23 y 18.5 millones de hectáreas, respectivamente
(ENCISO, 2008). Las causas de degradación son el cambio de uso del suelo hacia la
agricultura y el sobrepastoreo (ambas con 17.5%); la deforestación con 7.4% en tercer
lugar, seguida de la urbanización 1.5%. A estas actividades hay que agregar la mineria
creciente que se ha expandido en todo el continente mediante la venta de los derechos
de explotación a las compañías canadiénses y estadounidenses que sumaban 26,002
en 2013, habíendose incrementado en más de 5% desde 2008 (MÉXICO, 2014),
repercuten en la reducción de la cubierta vegetal, responsable de la conservación del
suelo y se basan en el despojo de las tierras campesinas que tradicionalmente han
ostentado los propietarios de ellas.
Si los problemas de la erosión y la degradación del suelo son graves, éstos se
ven incrementados por las 120 millones de hectáreas que han sido afectadas por la
desertificación y la pérdida de fertilidad que se presenta en 18% del territorio nacional;
la erosión hídrica es de 12%, la eólica de 1% y la salinización de las tierras de riego
de 8%, lo que origina 530 millones de toneladas de azolves al año (ENCISO, 2008).
La deforestación en México se calcula en aproximadamente 500 mil hectáreas
y provoca la inutilización de 10 mil por salinización, esto reduce el rendimiento de
las cosechas a menos de la tercera parte del potencial de la tierra o repercute en la
disminución de la capacidad de carga en predios de pastoreo, a menos de la cuarta
parte. Asimismo, la producción forestal disminuye a menos de un décimo el potencial
técnico de los bosques y selvas del país. Las causas de 93% de la degradación de la tierra
fueron las malas técnicas de manejo, como es el sobrepastoreo, la falta de planeación
en el aprovechamiento forestal, el uso inadecuado y excesivo de maquinaria, la
aplicación de agroquímicos, la roturación inadecuada, el laboreo excesivo y la mala
aplicación del riego, por lo que el problema sólo podrá resolverse con el cambio de
utilización de las tierras. (ENCISO, 2008).
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A este panorama de disminución de la capacidad productiva del soporte tierra,
hay que agregar la falta de una política de apoyo a los precios de producción agrícola,
que asegure la posibilidad de contender por la ganancia necesaria para producir. Esto
ha provocado el desvío de cultivos hacia otros más rentables como la floricultura,
las drogas, que constituyen una alternativa para quienes pueden producirlos. De
acuerdo a cálculos proporcionados por el Senado de la República, se estima que en
2009 la superficie de cultivo destinada a la producción de droga “aumentó 35%, lo
que equivale a cerca de 12 mil hectáreas”, aumentando, además, no sólo el consumo
internacional sino también el interno (REVISTAEMET, 2011).
La forma intensiva de producción que se introdujo en una parte del campo,
aunado a otras urbanas no ha tomado en cuenta la necesidad de preservar los suelos
y el agua, originando su degradación y contaminación. Según el INEGI (2000), la
superficie de suelo alterado por causas de contaminación a principios del siglo XXI
fue de 25,967 km2, en donde los productos derivados del petróleo y la gasolina son
las principales causas con el 63%, a la que se suma la provocada por amoniaco,
hidrocarburos, metales y solventes .
Se presentan, además, condiciones de vulnerabilidad en la familia, sobre todo
las campesinas, cada día en condiciones más difíciles para reproducirse pues lo que
se extrae del campo, poco toma en cuenta las necesidades de la reproducción de
la población. Con ello se percibe la falta de una política que apoye la producción
agrícola campesina en particular lo que genera un sector excluido de la política de
desarrollo nacional, así como a sus agentes sociales (RUBIO, 2003).
De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), para
finales del 2008, el campo mexicano contendía con 5,866,706 personas, de ellas
70% (4,157,354) vivía en localidades rurales, es decir, de menos de 2,500 habitantes,
que presentan los mayores indicadores de marginación y pobreza alimentaria en el
país. En esta fuente se observa que en el cuarto trimestre de 2008, 1,964,593 de
los trabajadores ocupados en el sector agropecuario tuvieron ingresos de sólo un
salario mínimo y 1,203,424, de uno a dos salarios mínimos. En suma, 7 de cada 10
trabajadores del sector primario percibieron ingresos que los sitúa en alguno de los
grados de pobreza indicados por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de
Desarrollo Social (CONEVAL) (MERCOSUR, 2011). El 27% del total de personas
dedicadas a la agricultura se ocupa en la de subsistencia, y 1 de cada 4 ocupados en
este sector tenía 60 años, que equivale a 17.4% del total de la población del sector
(MERCOSUR, 2011).
En los últimos años se ha reactivado la minería a partir de concesionar
la explotación a compañías extranjeras, fundamentalmente canadienses y
estadounidenses. Al quedar estas minas en tierras campesinas, se origina un conflicto
fuerte entre los propietarios de la tierra (ejidatarios o campesinos) y el Estado nacional
quien ostenta la propiedad de las minas por constitución. Con estas concesiones los
mineros se apropian del agua y de la tierra que las contiene, dejando sin actividad
productiva a los campesinos y terratenientes. Estas dotaciones se han incrementado
en 5.2% entre 2008 y 2013, incrementando la superficie concesionada en 18.2% en
el mismo periodo y contribuyendo a la contaminación de suelo y de agua en las zonas
en donde se ubican (MÉXICO, 2014).
En conclusión el soporte en el que se basa la actividad productiva primaria,
tanto agrícola, forestal y minera se encuentra, por un lado, privatizado, desgastado
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y degradado, o por el otro abandonado y con poca productividad. El cambio de la
producción agrícola por la pecuaria y la falta de incentivos económicos que promuevan
la producción (CALDERÓN; RAMÍREZ, 2002) son algunas de las causas que han
generado el abandono del campo y la desviación de la fuerza productiva hacia otras
actividades, sobre todo terciarias. Este es el sector de la producción que menos empleo
genera y contiende con los de menor calidad. Se podría afirmar que el “vaciamiento
productivo” del que hablan Quintana, Egurrola y Hernández (2007, p. 267) no sólo
se produce en el sector manufacturero sino también en el sector primario que tiene,
desde hace 40 años la tendencia de desgaste en sus soportes materiales, principalmente
suelo y agua, así como en la disminución en su producción. Con ello se amenaza la
sustentabilidad territorial de algunos lugares y secotres del campo.
El modelo de desarrollo neoliberal contemporáneo presenta fragilidad también
en el sector secundario y terciario ya que si la industrialización fue el paradigma
en el que se basó el crecimiento económico y urbano del modelo de sustitución
de importaciones, la desindustrialización relativa o el cambio de localización de la
industria es el proceso que sustenta al modelo neoliberal globalizador actual, que
los sustituye por una terciarización de la economía. Si el modelo anterior centró su
actividad en las principales metrópolis del país: el Distrito Federal, Guadalajara,
Monterrey y Puebla, el contemporáneo se amplia hacia sus áreas metropolitanas como
fueron el Estado de México, Tlaquepaque, o Tlaxcala. Pero el crecimiento urbano
ampliado, formando sistemas urbanos regionales ampliados, la especialización de las
urbes y el incremento de la demanda de suelo urbano para la vivienda originaron que
el proceso se trasladara a los bordes urbanos con el consabido cambio de uso del suelo
y la expansión de urbes dispersas de gran tamaño.
La desindustrialización relativa iniciada desde la última década del siglo XXI,
afectó en un principio principalmente a la ciudad de México, ya que algunos autores
llamaban la atención sobre este proceso desde 1994 (HIERNAUX; TOMAS,
1994), pero fue hasta 2002 en que en la ciudad de México fue caracterizado como
desindustrialización, terciarización, informatización y contracción del mercado
interno (FIDEICOMISO DE ESTUDIOS ESTRATÉGICOS SOBRE LA
CIUDAD, 2002), refiriéndose a la sustitución del terciario por el sector industrial y
la contracción del mercado interno que acompañó este cambio en el país.
Para Quintana, Egurola y Hernández (2007) este proceso constituye un
“vaciamiento productivo” de los territorios, que se presenta no sólo por la destrucción
o cierre de núcleos productivos, sino también por el debilitamiento que éste presenta
en diferentes partes del país de manera diferencial: Veracruz, la quinta zona más
importante entre 1988 y 1998 hubo una pérdida de 97 núcleos productivos a nivel
nacional, de los cuales el 23.7% se localiza en la Región Centro del país, incluyendo
la zona metropolitana; la región centro Pacífico con 18.5%, Noreste con 24.4%, el
Noroeste con 15.4% y el Golfo Caribe con 12.3%; a la Sur Pacífico le corresponde el
1.5%, ya que es la zona menos industrializada del país (QUINTANA; EGUROLA;
HERNÁNDEZ, 2007, p. 282). Esta tendencia sin duda se ha incrementado por
factores diversos que será necesario analizar en detalle en otro momento.
Este cambio es importante pues significa una forma específica de abandonar
las actividades que producen valor (el primario y el secundario) para adoptar otras
que solamente lo distribuyen, como son los servicios o actividades terciarias. En
este cambio el incremento de la dependencia para obtener insumos y productos
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generados en los sectores productivos es fundamental para contender con una falta
de independencia, dados los alcances que esta transformación tiene. Este proceso
es positivo por diversas razones: por ejemplo, Harvey (1989) propone que para
recomponer el proceso productivo es necesario primero desindustrializar y luego
renovar o reutilizar. Méndez (apud MÁRQUEZ, 2005), por su parte plantea que
es una manifestación de la crisis industrial que se presenta en la actualidad o bien
es parte del cambio que hay entre el posfordismo y el neofordismo contemporáneos.
Para Coriat apud Garca (2006), puede ser indicio solo de un proceso inferior y más
lento de productividad que el industrial o bien la característica fundamental con la
que contienden en la actualidad las metrópolis.
A pesar de todas estas aseveraciones, es indiscutible que cierto grado de
vulnerabilidad se genera en estos territorios que dejan de ser productivos, dada la
dependencia que se tiene de otros lugares para la obtención de sus requerimientos. La
disminución de los salarios y la falta de prestaciones con que contienden los trabajadores
en su relación con el sector servicios llama la atención de algunos investigadores como
Fernández (2011) interesados en la dependencia de grupos de trabajadores asentados
en las periferias urbanas del trabajo urbano, que genera menores niveles de ingreso y
hasta desocupación y desempleo que otros que tienen mayores opciones de trabajo en
el área rural o el comercio (FERNÁNDEZ, 2011).
En este giro, que está marcando sin duda la manera como se vislumbra el futuro
de los territorios en el país, lo más preocupante es la importancia tan marcada que se
le ha dado al turismo, en sus diferentes vertientes: de playa, patrimonialista de bienes
históricos, o ecológico, rural o urbano en sus diversas modalidades. En cualquiera
de ellos, destaca el recurso natural con el que cuentan; el del patrimonio histórico y
cultural que los territorios tienen como base para generar una actividad económica
en el lugar.
Organismos internacionales como International Council on Monuments and
Sites (ICOMOS) y la formulación de la Carta de Venecia dan valor a estos elementos,
ya que por ejemplo el patrimonio es considerado como “la riqueza y la diversidad”
que presenta una ciudad o un lugar y que debe ser aprovechado en beneficio de sus
habitantes; es considerado recurso no renovable, cuyo aprovechamiento puede ser la
base de la sustentabilidad y de su conservación (DÍAZ; GONZÁLEZ, 2005). Esta
consideración de igualdad entre la naturaleza y el patrimonio es la que está en la base
del turismo, como una actividad que se está transformando, incluso para algunos
países como España es en una de las bases fundamentales de su desarrollo.
En México, esta visión ha proliferado desde 1993, con el cambio de modelo
económico a uno en donde el libre comercio y la apertura internacional son la
base de su transitar junto con el turismo internacional, y fundamentalmente el de
playa; de hecho, éste se constituyó en un pilar importante de las divisas que el país
necesitaba para el pago de su deuda externa (RAMÍREZ; PRADILLA, 1993). La
transformación de territorios para el desarrollo de esta actividad datan de la década de
los setenta, cuando la apertura de la zona turística del Caribe mexicano, con Cancún
como centro, derivó en la construcción de una de las zonas más prósperas del país, a
partir del turismo de invierno para visitantes de países norteños.
Llama la manera como este cambio se da en las zonas urbanas ya que parecería
que el vaciamiento productivo que se ha dado en los centros de la ciudad se ha
acompañado por una importancia patrimonialista de recuperar los monumentos
REV. BRAS. ESTUD. URBANOS REG. (ONLINE), RECIFE, V.19, N.1, p.179-191, JAN.-ABR. 2017

185

Escal as de l a pl aneación y vulnerabilidad territorial...

históricos para fomentar el turismo y en menor grado la vivienda de algunos sectores.
A este proceso se le ha denominado gentrificación, copiando las categorías y procesos
que se dan en los países norteños, sin que realmente se haya comprobado que existe,
que es de la misma manera y que podemos llamarle así. Lo que si es evidente es la
reutilización que hay de los centros copiando las formas de reproducción de ciudades
como Nueva York, y otras de Europa que definen un modelo de desarrollo urbano
basado en servicios altamente especializados y concentrados que impactan de manera
importante la estructura económica del país y de las ciudades, especialmente la
Ciudad de México.
Pero ¿qué importancia tiene esta especialización en la conformación de
territorios vulnerables en el país? La fragilidad con la que las ciudades y regiones
turísticas en las ciudades y en las regiones como el sureste mexicano responden a
la disminución los turistas que visitan las zonas, disminuyendo salarios y horas de
trabajo por ejemplo, hacen evidente el riesgo que corren los territorios que basan su
desarrollo exclusivamente en la actividad terciaria (RAMÍREZ, 2010), en la falta
de autosuficiencia alimenticia y manufacturera, que pueden en cualquier momento
quedar en “vaciamiento productivo y laboral” aún por condiciones naturales al
centrar su reproducción en una sola actividad de servicios como el turismo. En suma,
un modelo de desarrollo dependiente, frágil y sin producción, es la base de lo que
produce la vulnerabilidad territorial en los territorios. ¿Qué significa ser vulnerable?

De la vulnerabilidad natural
a la social y territorial
En la década de 1980 se dio gran importancia a la forma como los efectos de
fuerzas naturales, sismos, ciclones, derrumbes, lluvias torrenciales, o inundaciones,
que empezaron a irrumpir con mayor fuerza en el mundo y en el país. Algunos
investigadores sociales replantearon la manera de orientar el conocimiento de su
impacto muy influenciados por las consecuencias del sismo de 1985 en la Ciudad
de México (PLIEGO, 1992). Esta manera, se percibió que los desastres cada día
afectaban más a grupos sociales que se encontraban en condiciones de pobreza,
que contendían con efectos desiguales de emergencia y de reconstrucción ante estos
eventos naturales que provocaban diversos siniestros y afectaban a diversos territorios.
Una de las conclusiones fundamentales a las que se llegó en este momento, fue que
la pobreza y las condiciones de ubicación y de instalación de los soportes materiales
que la reproducen (vivienda fundamentalmente) eran las causas que generaban las
condiciones de vulnerabilidad social que colocaba en un primer plano el proceso de
riesgo-desastre (MACÍAS, 1992) de la sociedad y no a la inversa.
Una definición más genérica de vulnerabilidad, permite dar cuenta que es una
cualidad de objetos o personas que tienen como característica fundamental que
pueden ser heridos/as o recibir lesiones físicas o morales con extrema facilidad (REAL
ACADEMIA DE LA LENGUA, 2001, p. 2321). El Diccionario Oxford considera
que vulnerable es no estar protegido contra algún ataque o contra alguna crítica
(HORNBY, 1974, p. 961).
Si bien estas dos definiciones coinciden con la de vulnerabilidad socioeconómica
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de 1982, la diferencia fundamental es que esta última centraba su atención en que
la fragilidad en que se quedaba la población, independientemente de que el estrago
afectara directamente al soporte material de su reproducción (MACÍAS, 1992).
Esto hacia que la vulnerabilidad se convirtiera en catástrofe, ya que la sociedad
generaba una incapacidad para reajustar los efectos del siniestro, es decir, presentaba
“inflexibilidad o incapacidad para enfrentar el cambio” (MACÍAS, 1992, p. 5). La
vulnerabilidad social propicia inseguridad, debilidad y exposición desventajosa frente
al peligro; éste, dependiendo de su interacción, determina un riesgo, que se convierte
en una condición dinámica (MACÍAS, 1992) en la medida en que se incrementa
constantemente en tiempo y espacio.
A la fecha, se perciben tres cambios importantes en relación a la manera como se
percibía la vulnerabilidad hace 30 años. El primero, a pesar de que se sigue afirmando
que la población cae en estados de vulnerabilidad, se ha ampliado y argumenta que
ésta no es solamente propia de la población o del soporte material que favorece su
reproducción (la vivienda, por ejemplo), sino que, la fragilidad o la lesión en las
condiciones en que se reproduce el neoliberalismo contemporáneo ya ha generado
afectaciones en soportes materiales productivos y se extiende a territorios o regiones
completas. Esto se percibe en los tres sectores de la economía de diferentes maneras
como se ejemplificó anteriormente.
El segundo cambio se centra en aceptar que la familia ya no es la unidad exclusiva
de análisis de la vulnerabilidad (MACÍAS, 1992), sino que tiene diferentes escalas en
su reproducción. En la propuesta que aquí se presenta, la fragilidad no desconoce
los territorios rurales de los urbanos; por el contrario, ambos de diferente manera se
ven involucrados en procesos de desgaste que ponen en riesgo su reproducción física,
social y económica, lo que los sitúa en condición de vulnerabilidad. La escala de
fragilidad en que se encuentran diferentes territorios es múltiple y dinámica, y ahora
puede también estar centrada en territorios y no sólo en personas.
El tercer cambio plantea que la condición de vulnerabilidad actualmente considera
también a los recursos no materiales y los derechos que cada ciudadano tiene para
contender con su transformación y desarrollo integral como ser humano. Ésta se asocia
a ciertas desventajas y riesgos que se han incrementado en el caso de las mujeres de
grupos sociales con menor poder social, en cuanto al acceso a la propiedad, al mercado
laboral y a los ingresos (acceso a los recursos), ya que para ellos persisten mayores
responsabilidades en el hogar – cuidado y tareas cotidianas – que condicionan su acceso
a la ciudad (CZYTAJLO, 2011). En este sentido, la vulnerabilidad no es solamente una
condición externa de las personas, familias o territorios, sino también de la sociedad
que se pone en fragilidad social cuando se integran a ésta grupos enteros afectados por
el daño, o los territorios que se hacen vulnerables al no presentar actividad económica,
“vaciamiento productivo”, generado por el debilitamiento productivo (QUINTANA;
EGURROLA; HERNÁNDEZ, 2007) o bien por la especialidad económica centrada
en el turismo (RAMÍREZ, 2010).
Desde esta perspectiva, se asume que hay un cambio importante del concepto
tradicional de vulnerabilidad por uno que supone el aumento de la fragilidad de
las personas o las familias respecto de ellas y no solamente es la fragilidad causada
por condiciones externas, sino también internas. Alude a la carencia de recursos
para enfrentar los riesgos y evitar mayores pérdidas, a decir de Ramírez (2010, p.
130): “La vulnerabilidad significa no una mera carencia o necesidad. Es estar sin
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defensas, inseguro, expuesto a riesgos, al shock y la presión y logra captar algunos de
los aspectos multidimensionales, dinámicos y estructurales de la pobreza, el desgaste
de los recursos o la imposibilidad de contender con la contingencia”. Incluye también
a los territorios que pierden su capacidad de respuesta hacia los embates que imponen
condiciones externas a su propia reproducción.
Aplicando este punto de vista a la vulnerabilidad territorial, el aporte de Czytajlo
(2011) lo amplia al aceptar que contiende en dos dimensiones: la condición y la
posición. La primera refiere a una situación material de vida, es decir, a la fragilidad
urbana y a la rural, a contender con tierras erosionadas o desgastadas para la
producción, privaciones de servicios y bienes básicos, o la falta de acceso a la educación,
al empleo y la capacitación, al desempleo o a la excesiva carga de trabajo y a la falta
de disponibilidad de tiempo. La segunda dimensión se relaciona con la ubicación y
reconocimiento social asignado a los territorios respecto a los sectores productivos y
las condiciones sociales de sus habitantes (territorios indígenas y rancherosu otros); a
la inclusión o exclusión de los espacios en las políticas púbicas y la toma de decisiones
y participación política; en la igualdad o desigualdad de salarios por el mismo trabajo
en los sectores productivos de diferentes territorios; a las oportunidades para transitar
autónomamente con respeto a las decisiones que personal o colectivamente se tomen
frente a los procesos, entre otros aspectos que se encuentren en los procesos.
Es evidente que la falta de una política que lleve a los territorios a plantear una
producción que se adecúe a las condiciones que mejor los desarrollen, a contender
con una política integral para encontrar autosuficiencia y libertad de acción, y la falta
de una transformación autosuficiente e integral de sus habitantes nos lleva a plantear
que hay una contrapolítica territorial que, con el neoliberalismo, no sólo carece de
una estrategia clara para orientar el desarrollo de las regiones y los territorios, sino
que revierte las condiciones del modelo de sustitución de importaciones que había
logrado un crecimiento económico del país en la primera mitad del siglo XX.
¿Cómo resolver estas contradicciones que se presentan en el desarrollo que
en las condiciones actuales están generando no sólo desigualdades, sino también
dependencia, fragilidad y por lo tanto, vulnerabilidad social y territorial? Si bien
el contender por la adopción de derechos es un factor individual indispensable,
también es cierto que al contender por factores de índole social y territorial donde la
intervención del Estado es un factor fundamental para resolverlas.

Planeación integral, distributiva
y diferencial
La manera como el Estado mexicano ha salido de la escena de la planeación ha
dejado en manos del capitalismo neoliberal nacional o internacional el desarrollo
económico del país. Esto ha agudizado la generación de contra-políticas territoriales,
que han puesto en condiciones de vulnerabilidad a diversos sectores de la población
y a los recursos naturales que difícilmente pueden entrar en el proceso productivo.
El sector servicios, y en particular el turismo, marca el desarrollo en el ámbito de
la reproducción social de la población y no en el de la producción, que cuando no se ve
acompañado por una visión integral que contienda con otras actividades productivas
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puede fácilmente entrar en crisis y generar riesgos, así como vulnerabilidad territorial.
Es por ello que es preciso contender con una política que favorezca la diversidad de
las actividades económicas, buscando una estrategia integral y distributiva de los
recursos generados.
La vulnerabilidad y la fragilidad se agudizan cuando se generan condiciones
de dependencia que contienden con el desarrollo de las regiones y las hacen
obedecer a los dictados del capitalismo internacional para lograr su desarrollo. Estas
condiciones se presentan en el tipo de turismo que se escogió para implementar el
“milagro mexicano” del sureste del país en regiones de la Riviera Maya, por ejemplo
(RAMÍREZ, 2010).
Evidentemente éste es un desarrollo muy limitado, pues tiene una visión única
en donde hay sectores excluidos que no contienden con tendencia de crecimiento o
transformación porque ya no son considerados como prioritarios o porque son vistos
como obsoletos, como la actividad campesina, como resultado de la dependencia
alimentaria a la que se ha sometido el país con las importaciones de los excedentes de
maíz, trigo y otros productos, como el petróleo de los países desarrollados.
El Estado contiende con ellos a partir de otros programas que calificaremos de
asistencialistas, que sólo palían la extrema polarización de la sociedad, aunque ésta, a
su vez, busca otras estrategias para su propio desarrollo. Entre las primeras están las
que proporcionan los programas como son los de oportunidades, procampo, procede
el seguro popular y la agenda alimentaria, que tendrán que ser analizados en sus
alcances y consecuencias en otro momento.
Con mayor razón consideramos que sigue vigente la necesidad de contender
con una estrategia de política territorial nacional que integre todas las visiones y
sectores para dar oportunidad a los agentes y a los territorios de contender con su
transición y su cambio de futuro. Con lo anterior, será necesario que las diversidades
sean integradas e integrales, en donde la especialización no sea exclusión de otras
actividades, sectores o grupos sociales de la región y el factor de distribución sea uno
de los principios que rigen dicha actividad implementada por un Estado que asuma
su responsabilidad en cada una de las escalas en donde su ubica (RAMÍREZ, 2007).
Coincidimos con Harvey (2000, p. 229) cuando argumenta que hay una
“ausencia de un obvio proyecto de cambio social” y de un mecanismo de planificación
que lo esté buscando. Pero al mismo tiempo existe en su opinión una falta de
articulación entre las reivindicaciones que se ubican en la escala de la globalización
internacional con lo que llama utopismos de proceso que son los que vislumbran
los cambios nacionales y las transformaciones económicas y sociales en la escala
nacional, con los juegos espaciales que materializan los procesos de cambio y que
permiten expresar, explorar y cambiar una gama amplia de relaciones sociales que
transforman las formas espaciales concretas de territorios, sean urbanos, rurales en la
escala de lo local (RAMÍREZ, 2003). Esa falta de integración entre las tres escalas
de la planeación y las contradicciones que se generan en el proceso, es lo que produce
la fragilidad y vulnerabilidad de los territorios que tanto afecta la posibilidad de un
cambio justo y equitativo no sólo en el territorio mexicano, sino también en muchos
territorios del mundo y en especial en los latinoamericanos.
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Louis-Joseph Lebret na América Latina: um exitoso laboratório de experiências em planejamento humanista, de Virgínia Pontual – professora do Programa e Pós-Graduação em Desenvolvimento Urbano
da Universidade Federal de Pernambuco (MDU/
UFPE) –, é fruto de uma trajetória de pesquisa em
que as relações entre urbanismo e política ocupam
lugar privilegiado. Sem dúvida o germe deste trabalho, que tem como personagem central o padre
Lebret, está em sua tese de doutorado concluída
em 1998 e publicada em 2001 – Uma cidade e dois
prefeitos: narrativas do Recife nas décadas de 1930 e
1950 (Editora Universitária UFPE, Recife). As gestões de Novaes Filho, durante o Estado Novo, e de
Pelópidas Silveira, no período democrático de 1946
a 1964, são abordadas a partir dos processos de expansão e das propostas urbanísticas para o Recife,
do contexto político institucional e da gestão governamental. A política nesse estudo se refere à esfera local, às formas pelas quais o saber urbanístico
é apropriado entre articulações e arranjos políticos
das administrações municipais. Os princípios doutrinários do movimento Économie et Humanisme, os
estudos de Lebret e de Antônio Bezerra Baltar para o
Recife são abordados como referências para o governo participativo de Pelópidas Silveira, prefeito eleito
em 1955 como candidato da Frente Recife, “formada
por comunistas, socialistas, trabalhistas e correntes
da esquerda independente” (PONTUAL, 2001, p.
123). Sua conduta e mentalidade como governante

se traduziram, segundo Pontual (2001, p. 230), “na
busca de consolidação das liberdades constitucionais
vigentes na democracia desenvolvimentista.”
No novo livro a relação entre urbanismo e política entre os anos 1940 e 1960 ganha outras dimensões. Pontual recupera o percurso de Lebret por seis
países da América Latina, além do Brasil, a partir
dos vínculos do Économie et Humanisme com o catolicismo social que, a partir da década de 1930,
ganha expressão política com a criação de partidos
pela democracia cristã.
É do historiador Denis Pelletier a ideia da atuação de Lebret na América Latina como um “laboratório de experiências”, a qual foi incorporada por
Pontual ao título do livro. Ao colocar em foco o
Économie et Humanisme e seu fundador – Padre Lebret – no terceiro mundismo católico, os trabalhos
de Pelletier, em especial Économie et Humanisme. De
L’utopie communautaire au combat pour le tiers monde (1941-1966), publicado em 1996 (Les Éditions du
CERF, Paris), são referência maior dentre os estudos
desenvolvidos na França para iluminar os processos
que conduzem o padre dominicano à associação
entre democracia cristã, pensamento econômico e
engajamento político nos estudos do território.
No campo da história do urbanismo no Brasil, o texto de Celso Monteiro Lamparelli (1998) –
“Louis-Joseph Lebret e a pesquisa urbano regional
no Brasil. Crônicas tardias ou história prematura”
–, apresentado no II Seminário de História da Cidade e do Urbanismo, realizado em Salvador, em
1993, traz essa tríade para a experiência da Sociedade para Análise Gráfica e Mecanográfica Aplicada
aos Complexos Sociais (SAGMACS) em São Paulo
e abre caminho para um conjunto significativo de
pesquisas sobre Économie et Humanisme, Lebret e a
SAGMACS, dentre as quais se incluem os trabalhos
de Pontual.
Neste novo livro, a colaboração para o conhecimento que vem sendo produzido é a tessitura de
instituições, grupos e indivíduos na qual se insere
Lebret, tanto no processo de disseminação de princípios doutrinários como na realização de estudos
de planejamento para outros países do subcontinente sul-americano.
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Um amplo panorama da atuação de Lebret
e dos grupos que se constituíram ao seu redor
no Brasil, desde a sua primeira visita, em 1947, é
traçado por Pontual no texto de abertura do livro:
das condições para a sua inserção no meio católico
aos contatos e trocas entre o grupo francês e profissionais brasileiros que redirecionaram formulações
dos estudos urbanos e regionais na perspectiva do
planejamento humanista. Quatro textos abordam
Louis-Joseph Lebret e o planejamento humanista
no Uruguai, na Colômbia, na Argentina, no Chile,
no Peru e na Venezuela. Cartas, diários de Lebret,
suas anotações e de colaboradores mais próximos,
publicações, planos e estudos coletados em acervos
e bibliotecas na França, Uruguai, Argentina, Chile
e Brasil são minuciosamente analisados e interpretados à luz do contexto político, de grupos atuantes,
das instituições e dos ideários urbanísticos mobilizados em cada país.
Essas relações são trabalhadas a partir da ideia
de rede como processo social, tomando como referência a formulação do historiador Osvaldo Truzzi
(2011) em seus estudos sobre processos migratórios.
A ideia de rede, que pressupõe como foco de análise
os atores e suas relações sociais, culturais e políticas,
permite revelar a importância dos grupos dominicanos nos vários países para o acesso da instituição
francesa a intelectuais, políticos e setores profissionais, técnicos e empresariais. Ao mesmo tempo,
permite matizar as formas de recepção às ideias de
desenvolvimento harmônico em diferentes esferas de governo nacionais e estaduais e em órgãos,
instituições de ensino e de profissionais do campo
do planejamento em cada país.
Pontual mostra que se constituiu uma rede
latino-americana de Économie et Humanisme, na
qual cada um dos países que a compuseram teve
papel e peso diferenciados. No Brasil e no Uruguai
estruturaram-se núcleos sólidos que agregaram intelectuais, profissionais, estudantes e religiosos do
meio católico – a SAGMACS, no Brasil, e as Equipes de Bem Comum (EBC) e, posteriormente, o
Centro Latino-Americano de Economia Humana
(CLAEH), no Uruguai. Chile e Argentina, sem
criarem instituições locais, mas muito próximos
ao Brasil e ao Uruguai, ampliaram a atuação de
Lebret. Colômbia e Venezuela, por sua vez, inte196
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graram a rede com grupos que tiveram vida curta – a Sociedad para la Aplicación Generalizada
de los Métodos de Análisis Económicos y Sociales
para Colombia (SAGMAESCO) e o Centro de Investigación y Estudios para el Desarollo (CINAMED), respectivamente, e no Peru os contatos se
restringiram a indivíduos e instituições religiosos.
Todo um sistema de contatos se estabeleceu através
de encontros, cursos, reuniões e conferências que
promoveram a circulação entre França e América
Latina e entre os países latino-americanos. Mas
Pontual destaca que o que, de fato, garantiu visibilidade e organicidade à rede foram o I Congresso
Internacional de Economia Humana – incluído na
programação do IV Centenário de São Paulo, em
1954, quando pela primeira vez se reúnem representantes da França e dos países latino-americanos
e são definidas diretrizes de ação; a I Sessão Interamericana de Économie et Humanisme, realizada em Montevidéu, em 1957, quando é criado o
CLAEH, que assume a coordenação latino-americana; e a criação, no mesmo evento, dos Cuadernos Latino-americanos de Economía Humana, como
meio de difusão da doutrina, conexão entre os grupos e divulgação dos trabalhos produzidos.
Pelo que se depreende das análises de Pontual,
a rede Économie et Humanisme se realiza pela dimensão religiosa e política. Do ponto de vista da incorporação da abordagem do urbanismo humanista
formulada por Lebret, além da existência ou não de
núcleos locais, são vários os fatores que interferem
para a acolhida nas práticas profissionais.
Nesse quadro, é inevitável constatar a situação
particular do Brasil, onde a dimensão política e religiosa e os métodos de análise dos estudos urbanos
e regionais Lebretianos se encadearam propiciando
não apenas a criação de um núcleo forte, mas, principalmente, a difusão dessa vertente a partir de São
Paulo. Esse processo se dá no contexto de rearticulação da vida democrática no país com o fim do Estado Novo, quando um conjunto de instituições se
organizam dentro e fora da administração pública,
visando novos horizontes a serem absorvidos pelo
urbanismo e a formação de profissionais coerentes
com as mudanças no processo e na escala de urbanização no Brasil.
Agregaram-se na recepção a Lebret em sua
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primeira visita à capital paulista, em 1947, os grupos interessados no desenvolvimento econômico
e nas mudanças sociais pela via anti-imperialista
e anticomunista que seu discurso oferecia. Sua estada no Brasil foi financiada pela elite industrial,
representada pela Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (FIESP). O curso, as conferências e os trabalhos que Lebret desenvolveu foram
prestigiados por dominicanos e membros da elite
intelectual e política paulista, como os futuros
governadores de São Paulo, Lucas Nogueira Garcez e Carlos Alberto Alves de Carvalho Pinto, o
vereador pelo Partido Democrata Cristão (PDC),
André Franco Montoro, o líder da Juventude
Católica em São Paulo, Plinio de Arruda Sampaio, dentre outros. A SAGMACS é criada por
Lebret no ano seguinte à promulgação da Constituição Federal de 1946, reunindo estudantes e
recém-formados que já tinham uma proximidade anterior com os pensamentos do movimento
Économie et Humanisme 1.
Ainda que a instituição tenha desenvolvido trabalhos em diferentes regiões do país, agregando centenas de profissionais locais, a maioria dos trabalhos é
coordenada pela equipe paulista. Profissionais como
Antônio Bezerra Baltar, do Recife, e Jose Arthur Rios,
do Rio de Janeiro, que tiveram papel fundamental
em trabalhos desenvolvidos tanto pela SAGMACS
como por Lebret em suas regiões, são incorporados à
equipe paulista como, por exemplo, na pesquisa “Estrutura da Aglomeração Paulistana”, de 1957.
No Chile, Venezuela, Peru e também na Colômbia, a presença de outras instituições internacionais, como a Comissão Econômica para a América
Latina (CEPAL), foi determinante para o não estabelecimento ou persistência de núcleos estáveis de
Économie et Humanisme, ainda que laços institucionais tenham sido estabelecidos. Por outro lado,
os ideários modernista e do regional planning prevaleceram nas opções de modernização dos grandes centros da Argentina, Venezuela, Peru, Chile
e Uruguai, países com estruturas institucionais de
planejamento sólidas que acolheram arquitetos e ur1 Sobre os grupos que recepcionaram Lebret em São Paulo consultar Valladares (2005). Sobre os vínculos com o Économie et
Humanisme dos membros da fase inicial da SAGMACS, consultar
Angelo (2010).

banistas europeus e americanos inseridos em outras
redes atuantes na América Latina.
Diante do panorama multifacetado que se revela no percurso de Lebret pelos países da América
Latina traçado por Pontual, cabe relembrar a afirmação de Adrián Gorelik (2005), em seu texto “A
produção da cidade latino-americana”. Segundo o
arquiteto e historiador, entre as décadas de 1950 e
1970 a cidade latino-americana funcionou como
“uma verdadeira bomba de sucção para uma série
de figuras, disciplinas e instituições que estavam
conformando o novo mapa intelectual, acadêmico
e político do pensamento social latino-americano,
em um de seus episódios mais ricos e produtivos”
(GORELIK, 2005, p. 115).
Ao identificar atores, grupos e suas filiações
políticas, religiosas e urbanísticas na rede latino-americana de Économie et Humanisme, Pontual colabora para o desvendamento do complexo mosaico
que se conforma no subcontinente sul-americano,
escapando das generalizações. Ao delinear as singularidades quanto à origem, trajetória, ideários e
práticas mobilizados pelos grupos que acolhem Lebret em cada um dos países, traz novos elementos e,
portanto, amplia a possibilidade de novas perguntas
para o trabalho coletivo de pesquisa em história do
urbanismo que vem sendo desenvolvido no Brasil.
Sarah Feldman é arquiteta e urbanista pela Universidade Presbiteriana Mackenzie (UPM); mestra e doutora em Arquitetura
e Urbanismo pela Faculdade de Arquitetura e Urbanismo (FAU)
da Universidade de São Paulo (USP); Professora Livre Docente
no Instituto de Arquitetura e Urbanismo (IAU) da USP; Pesquisadora do CNPq.
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