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Rio de Janeiro, 30 de abril de 2021 

 

Ao Presidente da ANPUR 

Prof. Márcio Moraes Valença 

 

Prezado Professor,  

Em cumprimento ao que determina o Edital para o X Prêmio Milton Santos de Artigo (2021), 

encaminho o resultado final do Prêmio conforme deliberação do Júri em reunião realizada no dia de 

hoje. 

O processo de escolha do artigo foi realizado pelo júri em três etapas, com a seleção dos trabalhos 

de maior destaque. Na etapa final foi escolhido um artigo para o Prêmio e três menções honrosas.  

 

 

Artigo Vencedor 

 

Título do Artigo: Brasília e suas unidades rurais: planos e projetos para o território do Distrito Federal 
entre fins da década de 1950 e início da década de 1960 

Autora: Maria Fernanda Derntl. 

Periódico: Anais do Museu Paulista: História e Cultura Material, vol.28, São Paulo, 2020, p. 1-32, e30. 
Versão impressa: ISSN 0101-4714. Versão online: ISSN 1982-0267  

O artigo é uma contribuição importante aos estudos históricos sobre a capital federal, por buscar 
desconstruir uma crítica, recorrente na bibliografia sobre o tema, acerca de uma ausência de planos 
regionais no momento da construção do Plano Piloto. A partir de uma documentação inédita, 
compreendendo planos e projetos para organizar o sistema de abastecimento e a indústria em Brasília 
entre fins da década de 1950 e início da década de 1960, o artigo demonstra que houve um esforço no 
sentido de um planejamento regional do Distrito Federal. A análise mostra, ainda, que a elaboração 
daqueles planos foi tributária de uma continua preocupação com o abastecimento da capital, expressa 
desde fins do século 19. O objeto de estudo é construído com grande trabalho de pesquisa em arquivos 
bem como nos diálogos bibliográficos.  O trabalho tem escrita primorosa e traz resultados importantes 
para o debate da questão do planejamento regional e o urbanismo rural no processo de planejamento de 
Brasília.  
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Menções Honrosas  

 

Título do Artigo: Geo-grafia dos grandes projetos de des-envolvimento: territorialização de exceção e 
governo bio/necropolítico do território. 

Autores: Bruno Cesar Malheiro e Valter do Carmo Cruz. 

Periódico: Revista GEOgraphia, v.21, n. 46, Niterói, mai./ago. 2019, p. 18-31. Versão impressa: ISSN 2674-
8126. Versão online: 15177793 

A análise dos grandes projetos como paradigmas de compreensão do capitalismo contemporâneo indica 
outros questionamentos de fundo, que ajudam a nos entender como sociedade. O tema é muito 
importante, e as dimensões do que o artigo nomeia como territorialização da exceção é crucial para 
entender alguns dos processos em curso no território brasileiro. 

 

Título do Artigo: As secas no Jequitinhonha: demandas, técnicas e custos do abastecimento no semiárido 
de Minas Gerais 

Autores: Jeter Liano Silva, Eduardo Magalhães Ribeiro, Vico Mendes Pereira Lima e Leo Heller 

Periódico: Revista Brasileira de Estudos Urbanos e Regionais, v.22, 2020, p. 1-23, e202013. Versão 
impressa: ISSN 1517-4115. Versão online: ISSN 2317-1529 

O artigo traz contribuições significativas para uma temática de referência na área do planejamento 
regional como a questão das secas e a desigualdade regional. Os autores partem da atualização de 
clássicos do debate e oferecem uma intensa e cuidadosa pesquisa de campo no Vale de Jequitinhonha 
(MG) no contexto da política governamental de Territórios da Cidadania. Os dados levantados e a análise 
oferecida trazem importantes resultados de programas públicos em sua interação com o campo social e 
suas tensões, atualizando tanto o debate acadêmico quanto a elaboração e avaliação de políticas 
territoriais.  

 

Título do Artigo: Articulação dos aconteceres na construção dos fluxos globais: notas sobre o circuito 
espacial produtivo de medicamentos na França e no Brasil. 

Autor: Ricardo Mendes Antas Junior 

Periódico: Revista GEOgraphia, v.22, n. 48, Niterói, jan./jun. 2020, p. 91-105. Versão impressa: ISSN 2674-
8126. Versão online: 15177793 

O artigo     atualiza importantes contribuições conceituais numa temática vigente como a indústria 
farmacêutica mundial. Com muita pertinência faz uma valiosa e cuidada leitura de Milton Santos e o 
conceito de circuito espacial produtivo para analisar as articulações e tensões escalares e público-privadas 
nesse setor. Essa análise, ainda, é fundamentada na empiria, trazendo também importantes referências 
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de pesquisas mais específicas. A pesquisa contribui, fundamentalmente, com um outro olhar sobre a 
construção concreta das escalas, e a interação entre Economia, Política e Território.  

Atenciosamente, 

 

Fernanda Sánchez 

Presidente do Júri do X Prêmio Milton Santos de Artigo. 

Diretora ANPUR 

PPGAU-UFF 

 

 

Júri do X Prêmio Milton Santos de Artigo 

Ariel Garcia (CEUR-CONICET) 

Catalina Ortiz (University College London) 

Cibele Saliba Rizek (IAU-USP)  

Fernanda Sánchez (PPGAU-UFF)  

Javier Ghibaudi (FE-UFF) 

Juliana Neves Barros (CECULT-UFRB)  

Juliano Pamplona Ximenes Ponte (FAU-UFPA)  

Paola Berenstein Jacques (FA-UFBA) 

Pedro Novais Lima Junior (IPPUR-UFRJ)  

Rogério Leandro Lima da Silveira (DHG-UNISC) 

 

 


