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MUITO AQUÉM DA UTOPIA: a questão regional brasileira sob a lógica da desintegração 

competitiva 

Franklin Douglas Ferreira1 
 
 

RESUMO 
 
Reflexão sobre a questão regional brasileira e sua relação com o 
modelo de desenvolvimento adotado pelo Brasil. Situa o debate 
conceitual travado em torno da categoria e sua implicação 
concreta através das opções traçadas, a partir dos interesses do 
grande capital para as regiões do País, e especial a Amazônia e o 
Nordeste brasileiros. 
 
Palavras-chave: Questão regional. Desenvolvimento. 
Planejamento regional. 
 
ABSTRACT 
 
Reflection on the Brazilian regional issue and its relationship to the 
development model adopted by Brazil. Situates the conceptual 
debate caught around the category and its concrete implication 
drawn through the options, based on the interests big capital to the 
regions of the country, and especially the Amazon and the Brazilian 
Northeast. 
 
Keywords: Regional issue. Development. Regional planning. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

Neste texto, traçamos o debate conceitual acerca da categoria questão regional. 

Utilizamos a mesma como ponto de partida para a reflexão sobre as estratégias de 

desenvolvimento implementadas no País, especialmente no tocante às regiões Nordeste e 

da Amazônia.  

A partir de uma breve síntese do histórico em torno da questão regional, 

situamo-nos no campo da tradição que analisa o fenômeno para além da teoria do 

desenvolvimento equilibrado. Ao contrário, resultante de um conjunto de opções postas pelo 

Capital em sua expansão incontrolável que decorre de uma uma estratégia de 

desenvolvimento desigual, combinada e, aos países periféricos, dependente, cujas marcas 

serão delimitadas pela luta das classes e, em especial, pela opção da fração de classe 

dominante no âmbito regional frente à dominação imposta pelas forças mundiais que 

orientam a lógica reprodutiva do sistema. 

Destoando da tendência ao esvaziamento teórico e às vulgaridades analíticas, 

busca-se situar a especificidade regional ao Brasil e suas regiões que emerge de seu 

processo histórico: a fragmentação, a descontinuidade, a desintegração competitiva e a 

inserção subordinada aos interesses do grande capital, notadamente nos projetos 

executados na Amazônia e no Nordeste brasileiros. 

2 SOBRE O DEBATE DA QUESTÃO REGIONAL E SUA IMPLICAÇÃO AO MODELO DE 

DESENVOLVIMENTO NO BRASIL 

 

 

Myrdal, Perroux, Lênin, Trotsky, Gramsci. São esses autores que nos fornecem 

subsídio para pensarmos os principais aspectos conceituais relativos à questão regional e o 

desenvolvimento desigual entre os espaços. Diversos autores das mais variadas correntes 

ideológicas, dão suporte a essa discussão. 

Durante a década de 1950, os estudos de Guinner Myrdal tiveram grande 

influência no pensamento econômico. Para o autor sueco, o jogo das forças do mercado 

tende, em geral, a aumentar e não a diminuir as desigualdades entre as regiões. A 

contribuição essencial de Myrdal está relacionada ao enfoque dado à dinâmica centro 

versus periferia. A partir dessa ótica, o desenvolvimento nunca será igual entre as regiões – 

ele é desequilibrado, pois visa o favorecimento das economias mais desenvolvidas. 

Para descrever o processo de reprodução contínua da dicotomia centro-periferia, 

Myrdal desenvolveu o princípio da causação circular acumulativa. Essa teoria explica as 
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desigualdades de crescimento entre regiões a partir de fatores que provocam efeitos 

progressivos ou regressivos sobre a economia. Assim, a instalação de uma indústria em 

uma dada região tenderia a promover o desenvolvimento através da melhoria da 

infraestrutura, da expansão do comércio, dentre outros. 

Porém, esse fato pode gerar um deslocamento de capital, mão de obra e demais 

fatores das regiões periféricas para a região pólo, desencadeando um processo de 

amplificação de desigualdades regionais. Sendo assim, em vez de estabelecer o equilíbrio, 

os mecanismos do livre mercado tendem a aumentar as desigualdades regionais. É diante 

desse contexto que Myrdal defende a intervenção do Estado para garantir o equilíbrio entre 

as regiões. 

O economista francês François Perroux, por sua vez, também criticou a teoria do 

desenvolvimento equilibrado e elaborou sua explicação para as diferenças espaciais. Ele 

elaborou sua teoria dos Pólos de Crescimento (1955), a partir de seu estudo sobre a 

concentração industrial na França e na Alemanha. Para Perroux, o crescimento é 

consequência de uma sucessão de desequilíbrios, provocados por atividades dinâmicas 

(motrizes), que constituem centros ou pólos de desenvolvimento (TAVARES, 1987, p. 25). 

O desenvolvimento é visto como um processo que se propaga através de 

impulsos econômicos desequilibrados entre unidades produtivas. Assim sendo, o 

crescimento não surge em todos os lugares ao mesmo tempo, ele se manifesta em pólos 

diferentes, com intensidades diferentes, o que leva o autor a afirmar que o crescimento é 

localizado em algumas regiões. A ideia de pólo de desenvolvimento influenciou de modo 

significativo vários países na elaboração de suas políticas de desenvolvimento regional em 

todo o mundo, inclusive no Brasil durante os anos de 1960 e 1970. 

Em posições diametralmente opostas a esses dois autores, temos os 

pensadores marxistas, a exemplo de Vladimir Lênin, Leon Trotsky e Antônio Gramsci que 

também refletiram sobre as diferenças espaciais entre regiões. Esses autores buscaram em 

Karl Marx as bases para a suas análises. 

Apesar de Marx não ter essa problemática como ponto central em sua obra, 

pode-se encontrar, no entanto, em alguns de seus escritos, pistas interessantes sobre a 

maneira pela qual uma forma de produção dominante exerce a sua hegemonia sobre as 

outras. É o caso, notadamente, de uma célebre passagem na Introdução à crítica da 

economia política (1857) onde destaca: “Em todas as formas de sociedade, é uma produção 

específica que determina todas as outras, são as relações engendradas por ela que 

atribuem a todas as outras o seu lugar e a sua importância” (MARX, 2003). Essa formulação 

ajuda a compreender o tipo de dominação que o capital exerce sobre as sociedades. 
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Lênin aprofunda a problemática na obra “O Imperialismo, fase superior do 

capitalismo”. Nele, o conceito de desenvolvimento desigual aparece como a principal 

descoberta de Lênin no campo econômico. Tavares a assim interpreta:  

 

A Lei do desenvolvimento desigual significa que o avanço do capitalismo em 
diferentes países é um processo acidentado. Em um mesmo momento da história, 
há países onde o capitalismo está nascendo e há outros onde ele está já 
plenamente constituído. Não obstante esses países participam de um mesmo 
mercado mundial de mercadorias e de capitais. (TAVARES, 1987, p. 30). 

 

Nessa obra, Lênin apresenta um quadro analítico sobre a economia capitalista 

mundial da época, pondo-se a analisar as origens e desenvolvimento do monopólio, do 

capital financeiro, do novo colonialismo e a necessidade do capital em partilhar o mundo. 

Ele esboça as diferenças entre o velho e o novo capitalismo. Assim, o primeiro se 

caracteriza pela exportação de mercadorias e o segundo, no qual impera o monopólio, o que 

o caracteriza é a exportação de capital. A predominância do capital financeiro tem como 

fundamento a crescente exportação de capital e a criação de uma rede internacional de 

dependências. Nas palavras do autor: 

 
O que caracterizava o velho capitalismo, no qual dominava plenamente a livre 
concorrência, era a exportação de mercadorias. O que caracteriza o capitalismo 
moderno, no qual impera o monopólio, é a exportação de capital. [...] O 
desenvolvimento da troca, tanto no interior como, em especial, no campo 
internacional, é um traço distintivo e característico do capitalismo. O 
desenvolvimento desigual, por saltos, das diferentes empresas e ramos da indústria 
e dos diferentes países é inevitável sob o capitalismo. (LÊNIN, 1979, p. 621). 

 
Explica, assim, o aparecimento de uma nova divisão social do trabalho com uma 

ampla influência de países desenvolvidos, imperialistas sobre economias semicoloniais e 

coloniais, ou seja, uma divisão do mundo regida pelos interesses de acumulação das 

grandes potências. 

A visão de Trotsky não difere fundamentalmente da visão de Lênin. Para 

Trotsky, no entanto, o desenvolvimento é desigual e combinado, uma vez que haveria 

certa comunhão de interesses entre os países desenvolvidos – detentores do conhecimento 

técnico e científico – e os países subdesenvolvidos. 

Trotsky adverte para o fato de que o capitalismo fez do mundo inteiro um só 

organismo econômico e político, ligando todos os países entre si pelo seu modo de 

produção e seu comércio. Para o autor, a existência de regiões desenvolvidas 

industrialmente convivendo com regiões de agricultura primitiva é absolutamente explicável 

a partir da lógica de acumulação do capital. Nessa combinação, as relações engendradas 

pelo capitalismo determinam a todas as outras o seu lugar e a sua importância, segundo a 

fórmula de Marx já citada anteriormente em seu texto de 1857. 
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Também Gramsci preocupou-se com o desenvolvimento desigual entre as 

regiões do Sul e do Norte da Itália. Para Gramsci, as diferenças regionais italianas 

exprimem uma forma de como o capital articula os diferentes modos de produção no interior 

do território e determina as alianças entre as respectivas classes hegemônicas, tanto no 

espaço nacional (a burguesia industrial do Norte) quanto no regional (os grandes 

proprietários de terra do Sul). 

Com Gramsci, a questão regional ganha um sentido para além do econômico e o 

espacial, apesar de não desconsiderá-los. Trata, porém, das relações políticas entre as 

classes e nas formas que assume o processo de modernização burguesa. As diferenças 

espaciais dentro de uma mesma região são consequência das lutas das classes que 

disputam a hegemonia do desenvolvimento capitalista no âmbito nacional. 

As análises feitas pelos autores marxistas continuam bastante atuais, posto que 

a base de sustentação de seus argumentos continua a mesma: a sociedade capitalista. 

Ao contrário, o que temos visto nos últimos anos do século XX até os dias atuais, 

como bem destaca Brandão (2003), é um esvaziamento teórico e vulgaridades analíticas 

que afirmam que as escalas intermediárias entre o local e o global estão perdendo sentido. 

Análises estas que desconsideram as lutas entre as classes e a questão econômica, 

supervalorizando o micro como espaço das decisões. No bojo dessas análises, a questão 

do desenvolvimento local e regional negligencia a discussão da hegemonia e do poder 

político. Aniquila-se a perspectiva política e com ela a possibilidade de construção de uma 

nova sociabilidade. 

A região apenas se tornou uma “questão regional” a partir de 1950, quando 

essa questão entra na agenda governamental, muito em torno do cultivo do café. Até 1970, 

há um processo de integração do território. Após esse período, há o que se denominou de 

processo de desconcentração industrial. 

As raízes da manifestação da questão regional brasileira devem ser buscadas no 

último quartel do século XIX, especialmente em São Paulo com a economia cafeeira. Tem-

se aqui o surgimento efetivo das bases capitalistas no Brasil: surgimento do trabalho 

assalariado com a vinda do imigrante que, ao mesmo tempo, torna-se força de trabalho e 

base de consumo; a existência de uma geografia que favorece ao plantio do café; existência 

de um capital financeiro para fazer investimentos. A indústria brasileira ‘nasce’ no bojo da 

expansão da economia cafeeira, ou seja, nasce com a existência de um complexo cafeeiro 

paulista, nas palavras de Wilson Cano (1985). 

Do complexo cafeeiro advém a indústria têxtil, a indústria alimentícia, indústria 

de calçados, terra sob a égide privada (Lei de Terra de 1850), a formação do urbano e da 

força nacional de trabalho. Em síntese, essa dinâmica, única, nascida sob a égide do capital 
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mercantil, em um contexto de dominância internacional do capital financeiro, estabelece 

“para dentro” certa divisão territorial do trabalho. A dinâmica de industrialização exige uma 

urbanização, entendida como uma relação dialética, que se materializa em São Paulo.  

Duas categorias básicas são trabalhadas por Wilson Cano (1985): a primeira é 

formação do mercado nacional e a segunda e a integração do território como obra da 

industrialização. Segundo Cano, “há um processo de concentração industrial que se iniciou 

em São Paulo no final do século XIX e seguiu de forma sustentada durante o século XX, até 

aproximadamente 1970” (CANO, 1985, p. 40). 

Ainda segundo o autor, o processo de industrialização levou a uma crescente 

diferenciação regional no país e isso teria sido a contrapartida de um processo de 

integração do mercado nacional, comandado a partir de São Paulo, que bloqueou as 

possibilidades de industrialização autônoma de outras regiões, caso do nordeste, como 

pensava o GTDN (Grupo de Trabalho para o Desenvolvimento do Nordeste). 

Tal movimento de integração do mercado nacional forçava o surgimento de 

“complementaridades” inter-regionais e fazia desenvolver “especializações” regionais 

importantes (CANO, 1985). Como é o caso do surgimento de pólos como o da Zona Franca 

de Manaus, mineração no Pará, indústria têxtil no Ceará e outras. 

Há um processo de concentração e polarização via articulação comercial e 

integração produtiva: articulação comercial predominantemente nos anos 1950 e 1960, 

comandada pela região paulista em busca de mercados em outras regiões do país e 

integração produtiva com deslocamento de plantas industriais em território nacional. Essas 

duas categorias são centrais nas análises de Leonardo Guimarães (1986). 

Para Tânia Bacelar (2001), a desconcentração geográfica das atividades 

econômicas é consequência dos seguintes fatores: crise econômica, crise fiscal (que 

implicou na diminuição dos investimentos e na diminuição dos subsídios e incentivos 

fiscais), esgotamento da fronteira de recursos naturais, política governamental paulista de 

interiorização; mudanças tecnológicas. 

Essa desconcentração produziu pronunciadas diferenças macro regionais que 

foram aprofundadas a partir de meados dos anos 1970, mas que já vinham de muito antes, 

de acordo com a autora. A desconcentração tornou as economias regionais mais integradas 

na lógica capitalista e também mais complexas e diferenciáveis; criou ilhas de excelência 

que estão submetidas à lógica da valorização do capital tornando a questão regional 

brasileira muito mais complexa. 

Para Tânia Bacelar, pode-se falar em uma desconcentração concentrada. De 

um lado, a consolidação de alguns estados do Sudeste e, de outro, a consolidação de 
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outros estados que foram conseguindo se consolidar por fatores diversos como recursos 

naturais, fortes incentivos regionais, condições de infraestrutura. 

Trata-se, nas palavras de Francisco de Oliveira, de compreender que “a Questão 

Regional é, antes de tudo, e sobretudo, o caso de uma unidade nacional mal resolvida” 

(OLIVEIRA, 1993, p. 43). 

 

 

2.1 A fragmentação como marca do modelo de desenvolvimento brasileiro 

 

 

Assim, reflete Carlos Vainer, a história recente do planejamento territorial no 

Brasil poderia ser narrada como uma trajetória continuada, embora não linear, de 

desconstituição. Descontinuidade verificada nos aspectos político, intelectual e institucional. 

E os vetores dessa fragmentação são: (1) os grandes projetos de investimento (GPIs), (2) o 

neo-localismo competitivo e (3) o velho regionalismo. 

Na desconstituição política, o desaparecimento progressivo da questão 

regional da agenda nacional; na desconstituição institucional, o desmonte de agências e 

órgãos regionais; e na desconstituição intelectual, a submissão do pensamento crítico à 

lógica do mercado. 

Para o autor, “desde a metade do século passado [...] não eram os planejadores 

regionais que desenhavam a região, mas os planejadores e tomadores de decisão em cada 

um dos macro-setores de infra-estrutura[...]” (VAINER, 2007, p. 10). No caso do setor 

elétrico, a Eletrobras e companhias ligadas; no setor mínero-metalúrgico, Vale e 

siderúrgicas; no setor petroquímico, Petrobras. Desconcentrando a seu modo a produção 

industrial, estes grandes projetos de investimento (GPIs) foram decisivos para produzir uma 

forma muito particular de integração nacional, ao gerarem nexos entre o núcleo urbano-

industrial do Sudeste e o resto do país. Ao mesmo tempo em que conformaram verdadeiros 

enclaves territoriais (VAINER, 2007, p. 11). 

Em síntese, ele nos ensina que, no debate sobre as políticas nacionais de 

desenvolvimento regional, por sua abrangência e complexidade, a questão territorial está 

para além do debate do imediato. Como frisa o professor, o debate sobre a questão 

regional, sobretudo a partir dos anos 1990, situa-se num plano de uma guerra de lugares, 

na qual “[...] o debate político se degrada e em que se assiste ao empobrecimento da esfera 

pública e da esfera estatal como fóruns privilegiados do encontro e confronto de 

propostas.”(VAINER, 2007, p. 10). Ou, nos termos de Tânia Bacelar, uma dinâmica 

regional relacionada com uma desintegração competitiva, alimentada por uma guerra 
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fiscal entre estados e municípios das diversas regiões. Fruto de uma ausência de 

planejamento central quanto às políticas públicas para o desenvolvimento regional. 

Nesse contexto, Carlos Vainer nos alerta que 

 

A reversão das tendências dominantes, que hoje submetem a dinâmica territorial 
brasileira às forças fragmentadoras, não é uma operação teórica, muito embora não 
possa abdicar de uma teoria. Tampouco é uma operação metodológica, embora 
certamente estejamos desafiados a elaborar metodologias inovadoras. Também não 
pode ser vista como uma simples operação institucional, o que não significa que 
possa ir adiante sem desmonta mecanismos institucionais construídos nos últimos 
anos e inventar novos modos de institucionalizar prática republicanas e 
democráticas. 
Mas um novo projeto territorial, inseparável de um novo projeto nacional [...] 
(VAINER, 2007, p. 20). 

 

Na perspectiva do autor, inseparável da constituição de novos sujeitos políticos. 

Só assim, talvez, a questão regional possa desvencilhar-se da lógica do “salve-se quem 

puder” que vem imperando desde os anos 1990 nas regiões, a fim sobreviver a partir de 

suas estratégias próprias de geração de emprego e renda. 

É sob esse parâmetro analítico que devemos refletir sobre as regiões Nordeste e 

Amazônica do Brasil. Como bem anota Natal (1995) sobre essas regiões: 

 

(i) Región Amazónica. Es recurrente el discurso “nortista” orientado hacia el 
Gobierno Federal que busca llamar la atención para esa región como espacio 
estratégico en la resolución de problemas brasileños, lo cual contradice la visión que 
las demás regiones tendrían sobre ella (!?), o sea, la de mero ‘almojarifazgo’. En 
esta perspectiva, se defiende un tratamiento diferenciado e institucionalizado por 
parte del Gobierno Federal/Unión. De otra forma: propugna la defensa del 
establecimiento de alguna remuneración por la utilización creciente y generalizada 
de sus recursos específicos. Mientras tanto, se argumenta que tal defensa tendría 
por objetivo posicionar el deseo de la Región Norte de reconocimiento y de 
participación efectiva en los destinos nacionales (JATENE, 1994 apud NATAL, 1995, 
p. 03). […] 
(ii) Región Nordeste. Aun cuando persista la retórica regionalista, esto es, la de la 
región más pobre de Brasil y explotada por los del “Sul” (sic), la investigación indica 
que ella estaría perdiendo terreno para aquella que presenta los problemas 
estructurales verificados en el Nordeste como nacionales. O sea, que tales 
problemas, no obstante algunas de sus particularidades (la “seca”, por ejemplo), no 
podrían ser ecuacionados teniéndose en cuenta apenas el ámbito regional. Vale 
decir, ellos serían irresolubles sin una política industrial estratégica de cuño nacional, 
sin recomposiciones en el ordenamiento político-partidario, etc. Luego, la 
investigación señala que esa nueva orientación (!?), llevada a cabo por liderazgos 
políticos y/o empresariales (como Tasso Jereissati, Beni Veras y otros), marcaría 
una importante inflexión en la historia de esa región, y que fue exactamente tal 
orientación la que habría otorgado a esos problemas dimensión y/o visibilidad 
nacional. Tal cuadro, siguiendo la investigación, no sería exclusivo de Ceará, en que 
pese a las diferencias sociopolíticas e institucionales existentes entre los estados de 
esa región (FERREIRA y NASCIMENTO, 1994 apud NATAL, 1995, p. 04). 

 

Assim, ainda sob os aportes de Jorge Natal, temos: 

 

(i) en la Región Amazónica, se discuten alternativas de salidas directas para el 
Pacífico, de modo a articularla con el mercado asiático, lo que, de verificarse, podría 
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reforzar el sentimiento “nortista” de exclusión de las definiciones de los rumbos de la 
vida nacional (téngase en cuenta la imagen de “almojarifazgo” nacional), 
redefiniciones de los actuales recortes territoriales de manera completamente ajena 
a cualquier plan nacional que tome el Brasil como un todo y a la (nueva) realidad 
nacional configurada en los años 80 (especialmente), etc.; 
 (ii) en el Nordeste, la constitución de algunas islas de excelencia (Polo Petroquímico 
de Camaçarí, agroindustria del Sudeste bahiano, etc.) y de sus intensas relaciones 
con el mercado nacional opera, de la misma forma, en  sentido opuesto al de la 
cohesión nacional (NATAL, 1995, p. 05). 

 

Exemplos plenos do que Araújo nos apresenta como desintegração 

competitiva. Ocorre que, como vimos anteriormente, desse desenvolvimento regional está 

perfeitamente subsumido à lógica desigual e combinada do desenvolvimento do sistema do 

capital. 

Como observa Araújo (2001), no Nordeste há vários Nordestes, e que possui 

uma herança de enorme diferenciação sócio-espacial, apesar da maior integração dos seus 

espaços ao restante do país, já na entrada dos últimos anos da década de 1990 de indícios 

claros de que sua diferenciação interna tende a ser ampliada, apontando para uma maior 

fragmentação dos diversos lugares, tanto no âmbito próprio do Nordeste quanto em região 

como a Amazônica – em sua dificuldade em reter o excedente gerado pela expansão da 

extração da borracha, cujo capital comercial não se metamorfoseia em capital produtivo 

(CANO, 1985). 

Assim, sobre o Nordeste, corretamente sintetiza Francisco de Oliveira, ele 

 

[...] parece ser o centro da revolução: ele [na verdade,] é apenas a demonstração de 
sua impossibilidade, de um lado, e do fracasso definitivo da burguesia brasileira, de 
outro. A reivindicação de reforma agrária no Nordeste não se destinava a viabilizar o 
capitalismo no campo no Brasil, mas a solucionar a questão agrária e a questão do 
mercado de trabalho, e sua summa, a questão regional. O ponto de fuga da 
resolução é dado no Sudeste, mas o estrondo, no Nordeste. 

 

Por sua vez, a região amazônica torna-se também síntese desse 

desenvolvimento combinado e desigual sob a lógica transnacional de expansão. O dado 

abaixo sobre a IIRSA, levantado por Lima (2013), é relevante para concluir essa avaliação. 

A Iniciativa para a Integração da Infraestrutura Regional Sul-Americana (IIRSA) surgiu 

formalmente em 2000, na Reunião dos Presidentes da América do Sul, realizada em 

Brasília, na qual o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) apresentou a proposta 

"Plano de Ação para a Integração e a Infraestrutura da América do Sul"  

A Iniciativa para a Integração da Infraestrutura Regional Sul-Americana trata-se 

de mecanismo de cooperação entre os 12 países sul-americanos, com o objetivo de 

construir hidrelétricas, portos, gasodutos, etc. 

São dez Eixos de Integração e Desenvolvimento (EID´s). Esses eixos articulam 

investimento estimado em mais de 157 bilhões de dólares, por meio de 587 projetos, todos 
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divididos em três setores: transporte (88% dos projetos previstos), energia (10%) e 

comunicações (2%). Entre as áreas produtivas beneficiadas por esses eixos de investimento 

estão o agronegócio (escoamento e abertura de novas áreas de plantio), a extração mineral, 

a geração de energia, a abertura de novas fronteiras de livre investimento ao capital, etc.  

 

 

Quadro 1 - Projetos IIRSA 2013 

Eixo Países Projetos 
Investimento em 

milhões de dólares 

Eixo Andino 
Bolívia, Colômbia, 
Equador, Peru e 
Venezuela 

65 9.183,5 

Eixo Andino do Sul Argentina e Chile (não há dados) 

Eixo Capricórnio 
Argentina, Bolívia, Brasil, 
Chile e Paraguai 

80 13.974,6 

Eixo Hidrovia 
Paraguai – Panamá 

Argentina, Bolívia, Brasil, 
Paraguai e Uruguai 

94 7.829,1 

Eixo do amazonas 
Colômbia, Equador, Peru e 
Brasil 

92 28.348,9 

Eixo Escudo 
Guaynés 

Brasil, Guiana, Suriname e 
Venezuela 

20 4.520,4 

Eixo do Sul Argentina e Chile 28 2.762 

Eixo Interoceânico 
Central 

Peru, Chile, Bolívia, 
Paraguai e Brasil 

62 8.830.4 

Eixo Mercosul Chile 
Chile, Argentina, Paraguai, 
Uruguai e Brasil 

122 52.701,1 

Eixo Peru – Brasil – 
Bolívia 

Brasil, Bolívia e Peru 26 29.089,7 

10 eixos 12 países 
589 

projetos(*) 
US$ 157 bilhões 239 

milhões 70 mil(*) 

Fonte: Lima (2013) 

 

O que se tem de desenvolvimento na Amazônia está articulado aos grandes 

projetos reservados pelo capital transnacional para a região, cuja estratégia iniciou-se no 

governo Fernando Henrique (1999-2003) e vem se consolidando nos 12 anos do governo 

petista (Lula da Silva a Dilma Roussef), por meio da construção de grandes hidrelétricas, 

vias ferroviárias para escoar a produção mínero-metalúrgica e do agronegócio. 

Nesse contexto, a Amazônia “tende a virar cada vez mais um espaço estratégico 

e privilegiado do grande capital e, portanto, das empresas globais”, como acerta na análise 

Benjamin Mesquita. 
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3 CONCLUSÃO 

 

 

Nessa fragmentação territorial, os grandes projetos voltam à pauta nos últimos 

anos, no entanto, agora, grande parte das empresas e de seus empreendimentos territoriais 

não está mais sob controle do Estado brasileiro (VAINER, 2007, p. 11), mas das grandes 

corporações que resultam de um pacto local, regional, nacional e global em que se 

entrelaçam e convergem, constituindo-se a partir de consórcios empresariais e coalizações 

políticas. Na guerra dos lugares (de todos contra todos), ganham as empresas privadas, 

uma vez que falta um pacto territorial, que preserve a autonomia de estados e municípios e 

se estabeleça relações de solidariedade e complementaridade entre os entes envolvidos. 

Dessa forma, o coronelismo que estruturou parte expressiva do Estado brasileiro 

decaiu, mas as oligarquias mantiveram-se: persiste a patronagem-clientela como eixo 

estruturante do Estado em nosso país, denuncia Vainer. 

Para enfrentar tal realidade, é preciso superar a máxima de Manuel Castells “o 

mundo mudou, o planejamento deve mudar”, pela qual significativa parte da intelectualidade 

marxista aderiu ao mercado “como o menos irracional na alocação de recursos parcos” ante 

“a falência histórica do estatismo”. 

A saída não são as formas híbridas (setores econômicos de ponta como os mais 

atrasados setores político-sociais das regiões); tampouco o neo-localismo, uma espécie de 

esforço de grupos dominantes locais para encontrar uma inserção global. O desafio, esboça 

Carlos Vainer, é redimensionar o projeto, um “novo projeto territorial” e um “novo projeto 

nacional” que inclua “novos sujeitos políticos” capazes de encarnar esse debate, os 

movimentos sociais territorializados. “Não seria exagero afirmar que, pela primeira vez em 

nossa história, movimentos populares se confrontam, de maneira direta e consciente, com a 

problemática da estruturação e desenvolvimento territoriais.” (VAINER, 2007, p. 21). 

Em síntese, no debate sobre as políticas nacionais de desenvolvimento regional, 

por sua abrangência e complexidade, a questão territorial está para além do debate do 

imediato. 

Os atuais rumos desse debate advêm de decisões políticas e não de tendências 

objetivas inexoráveis e inescapáveis que produzem e reproduzem a fragmentação. Não 

pode ficar muito aquém da utopia que projetou o Brasil como um país do futuro. 
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