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APRESENTAÇÃO

O pensar, o debate e o fazer científico é essencial para a relação sociedade 
e natureza com diferentes possibilidades de interação em equilíbrio. Cabe aos pes-
quisadores promover o estudo de temas das distintas áreas com o uso de teorias e 
métodos que potencializem a compreensão adequada do uso e ocupação do espaço 
em suas peculiares dimensões.

 Os variados panoramas possibilitados pelo estudo do desenvolvimento regio-
nal possuem significativa importância. Neste viés, é essencial ressaltar a necessi-
dade de compreender e sobretudo buscar o desenvolvimento, de fato, dos recortes 
regionais, perpassando pelas questões culturais, sociais, produtivas e econômicas.

 As transformações espaciais oportunizadas pelo entendimento das lacunas e 
potencialidades regionais são amparadas pela formação, em algumas vezes impo-
sição, e em outras, a falta de políticas condizentes com a realidade observada in 
loco. Ao relacionar a palavra política com o uso desta no desenvolvimento regional, 
pleiteia-se as ações que visam atender a necessidade do cidadão, a qual em muitos 
casos é conduzido de acordo com os interesses do capital.

 Almejar a aplicabilidade das políticas de desenvolvimento regional que sejam 
capazes de atender a necessidade dos diferentes grupos sociais é um caminho que 
deve ser conduzido por meio do planejamento. O imenso arcabouço que envolve o 
planejamento de políticas para o desenvolvimento regional é favorecido pelo cenário 
idealizado pelos diferentes atores que atuam na economia de uma nação.

 O direcionamento que os interesses políticos e do capital impõem sobre a eco-
nomia proporciona diferentes impactos. Os problemas resultantes das ações articu-
ladas pelo capital, principalmente nos países em que a estrutura política é altamente 
dependente, ou se faz dependente do capital internacional, gera a falta da soberania 
de seus recursos, bens e produtos.

 De posse dessas reflexões, em “DESENVOLVIMENTO REGIONAL: POLÍTI-
CA, PLANEJAMENTO E ECONOMIA” uma das preocupações centrais é a democra-
tização das discussões oriundas de pesquisas e experiências a partir de diferentes 
dimensões de análise dos peculiares recortes regionais. A partir dessas ponderações 
se espera ampliar o horizonte de compreensão das transformações mediadas por 
diferentes atores e sujeitos.

Boa leitura!

IVANIO FOLMER

THALES SILVEIRA SOUTO
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INTRODUÇÃO

A produção de leite bovino é uma atividade que contribui para a manutenção do 
emprego no espaço rural e caracteriza-se por ser desenvolvida por uma quantidade 
considerável de pequenos produtores que proporciona a dinamização e o giro da 
economia em nível local, regional, como também, nacional. Neste aspecto, observa-
-se a necessidade de uma atenção especial do poder público tanto em nível federal 
quanto estadual e, principalmente, das instituições e entidades públicas locais para 
atender, e especialmente, buscar melhores alternativas para o desenvolvimento des-
ta atividade (SOUTO, 2016).

Para visualizar in loco a realidade que o produtor de leite vive, nesta investiga-
ção têm-se como alvo de verificação a produção de leite bovino dos municípios que 
compõem a Microrregião Geográfica de Ituiutaba (MRG–017), que são Cachoeira 
Dourada, Capinópolis, Gurinhatã, Ipiaçu, Ituiutaba e Santa Vitória. Enfatiza-se que 
esta Microrregião faz parte da Mesorregião Geográfica do Triângulo Mineiro/Alto Pa-
ranaíba, localizada na porção oeste do estado de Minas Gerais. (MAPA 01).

O objetivo deste trabalho foi analisar a produção de leite bovino dos municípios 
que compõem a Microrregião Geográfica de Ituiutaba, visando conhecer as ações 
desenvolvidas pelos órgãos, instituições e entidades públicas agropecuários locais e 
a opinião que os gestores e/ou responsáveis destes estabelecimentos possuem em 
relação a produção de leite bovino e a sua importância no cenário local/regional.

Mapa 01 – Localização da Microrregião Geográfica de Ituiutaba (MRG-017)

Fonte: IBGE (2015).
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 Justifica-se que a realização deste estudo é alicerçada à expressiva quanti-

dade de leite produzido no estado de Minas Gerais, o qual caracteriza-se como o 

maior produtor de leite bovino do Brasil (IBGE, 2018), bem como, da significativa 

quantidade produzida de leite da Mesorregião Geográfica do Triângulo Mineiro/Alto 

Paranaíba, a qual é a maior produtora de leite do estado mineiro (IBGE, 2018). Averi-

guou-se que das 7 microrregiões do Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba, a Microrregião 

de Ituiutaba está na 6ª posição da quantidade produzida de leite (IBGE, 2018). Vale 

destacar que existem três laticínios implantados no município de Ituiutaba, que são a 

Fazendeira, a Nestlé e a Canto de Minas e no município de Santa Vitória existe uma 

unidade receptora de leite in natura e uma unidade processadora de leite bovino, 

que são respectivamente a Piracanjuba-Bela Vista e a Laticínio Catupiry. Destaca-se 

ainda que ocorre a coleta de leite dos produtores desta MRG por outras plantas in-

dustriais dos municípios da região, tais como Agroverde, CALU, COOPRATA, Doce 

Triângulo Mineiro, Itambé, Letíssimo, entre outros.

Nesta perspectiva, o cenário produtivo de leite bovino da Microrregião estuda-

da evidencia os impactos resultantes das ações desenvolvidas (ou não) pelos órgãos 

públicos de assistência, apoio e amparo a atividade agropecuária local. Em contra-

partida têm-se ainda as medidas adotadas pelos grupos dominantes, os quais são 

amparados pelo capital, evidenciando assim as barreiras e as dificuldades para o de-

senvolvimento da pecuária leiteira e o consequente movimento de desenvolvimento 

local/regional.

A PRODUÇÃO DE LEITE BOVINO E SUA IMPORTÂNCIA PARA O                                                                   
DESENVOLVIMENTO REGIONAL

O desenvolvimento das atividades produtivas na cidade e no campo, mais especificamente, 
nos setores primário, secundário e terciário, ou seja, por meio do trabalho do homem e a relação 
que este tem no decorrer dos diferentes momentos de sua história, é responsável pela metamor-
fose espacial. Desta forma, Moreira (1982, p.88) ressalta que, “Como é o espaço produzido pelo 
trabalho, o espaço geográfico é, a um só tempo, resultado e agente impulsor do desenvolvimento 
da história dos homens”.

Desvendar a transformação do espaço pela reprodução das atividades capitalistas de pro-
dução é essencial para compreender as alterações resultantes no mesmo, como também, para ve-
rificar a história dos homens. Neste panorama, enfatiza-se que as cadeias produtivas estão sendo 
conduzidas tendo em vista atender as necessidades do mercado. As atividades desenvolvidas no 
espaço agrário são geridas de acordo com as imposições da necessidade de utilização de técnicas, 
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tecnologias e recursos que visam uma maior produtividade.
Apesar dos excelentes resultados técnicos, o crescimento exponencial de algumas produ-

ções e, da produtividade, enfatiza-se que ainda existem problemas estruturais e de nível particular 
a cada atividade e/ou região que é desenvolvida a produção. Os sucessos concebidos pela trans-
formação voraz da agricultura foram expressivos a uma parcela reduzida das produções agrícolas 
e pecuárias.

As cadeias produtivas dos mais variados setores estão passando por profundas mudanças 
para atender a demanda do complexo agroindustrial dominante, a qual é calcada pela imposição 
da modernização alicerçada pelos interesses dos grupos transnacionais produtores de insumos, 
maquinários, dispersores de técnicas e tecnologias.

Pode-se afirmar então que o produtor rural, em especial, o produtor de leite, vive um ciclo 
que é articulado e corrobora para atender a demanda e os interesses do capital. O produtor ao não 
se adequar, independentemente de ter condições técnicas e, principalmente financeiras, é alijado 
da cadeia produtiva.
 A reorganização produtiva resultante da demanda das agroindústrias favoreceu a articula-
ção do setor agropecuário e, por conseguinte, mudanças estruturais na produção, resultando im-
pactos sociais (SCHNEIDER, 2010). Enfatiza-se que o processo que articulou a reestruturação do 
setor produtivo agropecuário no país é altamente fundamentado pelas ações e interesses do capital 
internacional e dos grandes produtores rurais brasileiros amparados pelo Estado. O resultado deste 
processo foi a transformação espacial, proporcionando dinâmicas econômicas, sociais, políticas, 
ambientais e culturais do país.

Contudo, algumas atividades deste setor produtivo, como, por exemplo, a pecuária de leite 
bovino, ficaram à margem do sucesso dinamizado pela modernização da agricultura. Sobre isso, 
Vilela; Bressan e Cunha (2001, p. 9) ressaltam, que “Qualquer que seja o índice de eficiência que 
se olhe, o setor de lácteos aparece à frente de uma lista de exceções no processo de modernização 
das atividades agroindustriais”.

Surgem algumas indagações referente a produção de leite no país, como por exemplo, por 
que o governo não auxilia de forma eficaz os produtores para fomentar a modernização e o incre-
mento produtivo? Por que não existe uma regulamentação adequada de preços do valor do litro 
coletado pelos laticínios? Quais as pretensões do governo mediante as escassas políticas públicas 
voltadas para esta atividade?
 Desta forma, demonstra-se que as políticas públicas para favorecer o desenvolvimento da 
pecuária leiteira no Brasil foram comedidas em relação ao setor agrícola. Além disso, não foram 
eficazes para conduzir o incremento desta atividade para competir com as maiores nações produ-
toras.

A articulação do complexo agroindustrial, tanto de origem internacional quanto 

nacional, aliado as cooperativas, promoveram a dinamização da pecuária de leite 

bovino no cenário produtivo brasileiro. O resultado das ações idealizadas pelo setor 

privado, culminou de certa forma, no incremento produtivo. (SOUTO, 2016).

O setor produtivo leiteiro está vivenciando desde os anos de 1990 algumas 

alterações. A este respeito, Souza (2013, p. 9) enfatiza que, “As grandes transforma-
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ções que estão ocorrendo na industrialização e produção de leite no Brasil, colocam 

o país no centro da dinâmica de um dos setores mais importantes na produção de 

alimentos no mundo”.

Ao associar o panorama produtivo de leite bovino que vivemos hoje, deve-se 

levar em consideração as transformações ocasionadas em todo setor agropecuário. 

A modernização das atividades realizadas no campo, juntamente com a expansão 

dos complexos agroindustriais aliado ao interesse do capital externo, como no caso 

das multinacionais implantadas no país que ditam as regras de mercado.

Contudo, além disso, deve-se averiguar as ações e as medidas adotadas pelos 

órgãos públicos agropecuários e a opinião que os gestores e/ou responsáveis destes 

órgãos possuem em relação a produção de leite bovino e a sua importância no cená-

rio local/regional.

A ATUAÇÃO DOS ÓRGÃOS PÚBLICOS AGROPECUÁRIOS DOS                                   
MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO GEOGRÁFICA DE ITUIUTABA (MRG-
017)

A produção de informação por meio da realização da entrevista teve como ob-
jetivo entender qual a visão que os gestores e/ou responsáveis destes órgãos pos-
suem em relação a produção de leite e a importância desta atividade para o cenário 
produtivo e econômico local/regional, buscando subsídios para a interpretação da 
realidade produtiva agropecuária deste recorte espacial.

Verificou-se de forma quantificada a questão relacionada ao panorama produ-
tivo local da pecuária leiteira. Desta forma, evidenciou-se que nos 6 municípios da 
MRG-017 os gestores e/ou responsáveis pelos órgãos públicos agropecuários con-
sideram que está ocorrendo uma redução da área em hectares (ha) utilizada para 
pastagem natural e plantada, como também, para o plantio das demais culturas que 
complementam a alimentação do rebanho, e que este processo se dá, em função da 
expansão do cultivo de culturas agrícolas.

Em relação a importância do desenvolvimento da pecuária de leite, evidenciou-
-se que os entrevistados dos municípios de Capinópolis, Gurinhatã, Ipiaçu e Santa 
Vitória concordam que a pecuária leiteira é importante para a economia do município. 
Já os entrevistados de Ituiutaba, 75% responderam que esta atividade é fundamental 
para a economia local. Os entrevistados de Cachoeira Dourada discordam e respon-
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deram que esta atividade não é importante para a economia do município.
 No que tange o desenvolvimento da pecuária leiteira, averiguou-se em outra 
questão o conhecimento dos entrevistados sobre o incremento técnico e tecnológico 
da pecuária leiteira local. Desta forma, constatou-se que em todos os municípios da 
MRG-017 essa produção está sendo desenvolvida com o uso de aparatos técnicos e 
tecnológicos, destacando o manejo do pasto e sanitário, uso de ordenha mecaniza-
da, melhoramento genético do gado, entre outros.
 De acordo com a Pesquisa Pecuária Municipal do IBGE alguns municípios da 
MRG-017 produzem leite bovino com maior expressividade. Verificou-se que existem 
três laticínios instalados no município de Ituiutaba e uma planta industrial instalada 
em Santa Vitória, como também, uma unidade receptora de leite nesta unidade terri-
torial.

Por sua vez, esses municípios, segundo os dados do IBGE (2017), desde o ano 
de 1977 possuem expressividade produtiva de leite no cenário da MRG-017. Res-
salta-se que mesmo não existindo laticínios implantados em Gurinhatã, esta unidade 
territorial possui uma expressiva produção de leite (IBGE, 2017). Tal fato está ligado 
a aptidão dos produtores rurais, como também, devido à proximidade de Gurinhatã 
a Ituiutaba e Santa Vitória, facilitando a coleta deste produto pelos laticínios e pelas 
unidades receptoras de leite dos supramencionados municípios. Em relação a Ca-
choeira Dourada, Capinópolis e Ipiaçu, destaca-se que não há unidades industriais 
leiteiras instaladas. Desta forma, ocorre a coleta do leite pelos laticínios que são de 
origem de outros municípios da MRG-017, bem como, de outras unidades territoriais 
do estado e do Brasil.

No recorte espacial enfocado percebe-se uma reorganização produtiva no cam-
po. A partir da década de 1980 houve a expansão significativa da área em hectares 
(ha) plantada de soja e, a partir de 2000, ocorreu o crescimento da área (ha) plan-
tada com cana de açúcar (IBGE, 2018). Neste sentido, o desenvolvimento do setor 
produtivo agropecuário desta Microrregião promoveu a redução da área destinada à 
pastagem tanto natural quanto plantada, como também, da área utilizada para o cul-
tivo de outras culturas importantes para a alimentação do gado valorizando as mais 
solicitadas pelo capital.

Verificou-se a opinião dos gestores e/ou responsáveis dos órgãos supramen-
cionados quanto o incremento produtivo de soja e cana de açúcar frente a produção 
de leite bovino. Salienta-se que 67% dos entrevistados de Gurinhatã acreditam que a 
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expansão da soja e da cana de açúcar pressionou e poderá pressionar os produtores 
de leite. Já em relação ao município de Santa Vitória, 75% dos entrevistados respon-
deram que a expansão destas atividades atrapalhou/atrapalhará o produtor de leite. 
No que tange aos municípios de Capinópolis, Ipiaçu e Ituiutaba, enfatiza-se que 50% 
responderam que pressionou/pressionará e 50% responderam que a expansão da 
área plantada destas culturas não interferiu e/ou não interferirá na produção de leite 
bovino.
 Em relação ao panorama das usinas sucroalcooleiras, verificou-se que em Ca-
choeira Dourada, Gurinhatã e Ipiaçu não possuem unidades industriais sucroalcoo-
leiras instaladas, entretanto, há o arrendamento de terras para a produção desta 
gramínea. Já os municípios de Capinópolis e Ituiutaba, possuem uma usina sucroal-
cooleira instalada em cada uma e também há o arrendamento de terras para o cultivo 
de cana de açúcar por outras usinas da região. No município de Santa Vitória existem 
duas unidades industriais sucroalcooleiras e também ocorre o arrendamento de ter-
ras por outras usinas da região para a produção desta cultura.

Diante o número de usinas sucroalcooleiras presentes nos municípios da MRG-
017, bem como, devido a expressiva quantidade de unidades industriais sucroalcoo-
leiras da região que arrendam terras para cultivar cana de açúcar nesses municí-
pios, buscou-se entender os motivos da expansão desta cultura no cenário local. 
Deste modo, averiguou-se nesta entrevista se houve iniciativas públicas locais para 
o incremento produtivo da cana de açúcar neste recorte espacial. Os entrevistados 
de Gurinhatã destacaram que a prefeitura municipal tem trabalhado para reverter a 
expansão da cana de açúcar, apontando para um cenário de maior auxílio para o de-
senvolvimento de outras atividades, como a produção de leite, por exemplo. Em rela-
ção a Ipiaçu, salienta-se que está ocorrendo um trabalho do poder público municipal 
com o intuito de expandir a área para o cultivo de cana de açúcar, como também, a 
implantação de usinas sucroalcooleiras nesta unidade territorial.
 Outra atividade agrícola que obteve um crescimento significativo a partir da 
década de 1980 foi o cultivo de soja. Nos municípios da MRG-017 esta atividade 
agrícola se expandiu a partir do desenvolvimento técnico e tecnológico. Evidencia-se 
que a expansão desta cultura ocorreu por meio da utilização de maquinários e imple-
mentos agrícolas. Contudo, buscou-se verificar a opinião dos entrevistados quanto 
a existência de ações e iniciativas do poder público municipal para o incremento 
produtivo desta cultura. Verificou-se que no município de Ipiaçu as lideranças locais 
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estão trabalhando para aumentar a área plantada de soja e também para facilitar a 
implantação de empresas que beneficiam esta leguminosa. Em relação a Ituiutaba, 
constatou-se que o poder público local está buscando atrair grandes produtores de 
soja da região, com o intuito de aumentar a área de arrendamento para o cultivo da 
mesma.
 A reorganização produtiva no espaço rural dos municípios da microrregião es-
tudada ocorreu a partir do processo de modernização da agricultura. O resultado do 
incremento produtivo destas culturas promoveu a expansão da área utilizada para a 
produção de atividades importantes para atender a demanda além da esfera local/
regional.

Neste cenário, aponta-se que a produção de leite bovino também passou por 
modificação. Tal fato se deve à instalação da processadora de leite Nestlé no muni-
cípio de Ituiutaba no ano de 1974, como também, a instalação das demais unidades 
agroindustriais processadoras de leite bovino na região. No propósito de averiguar 
as ações que o poder público municipal desenvolveu para a instalação dos laticínios, 
como também, para o auxílio no incremento produtivo de leite, no quadro 1 apresen-
ta-se as políticas municipais para o desenvolvimento desta atividade.

Quadro 1 - Políticas públicas em nível municipal para o auxílio e incremento da               
produção de leite bovino nos municípios da MRG-017

Município Políticas municipais desenvolvidas para a pecuária                      
leiteira

Cachoeira Dourada -*

Capinópolis Não apresenta

Gurinhatã A prefeitura auxilia dando semente de milho para o trato animal; calcário 
para correção do solo para melhorar a pastagem

Ipiaçu Não apresenta

Ituiutaba Programa de desenvolvimento da bacia leiteira; Apoio ao melhoramento 
genético; manutenção das estradas; melhoramento da pastagem; ser-
viço de mecanização por um valor reduzido; disponibiliza um agrônomo

Santa Vitória Foram realizados eventos para aperfeiçoamento da produção de leite

* O entrevistado optou por não responder esta questão.

Fonte: Trabalho de campo (dezembro de 2017, janeiro, fevereiro e dezembro de 2018 e janeiro de 
2019).

Org.: Dos Autores (2019).
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 Os entrevistados dos municípios de Gurinhatã, Ituiutaba e Santa Vitória, des-

tacaram que o poder público municipal desenvolve ações e eventos no intuito de 

auxiliar os produtores de leite. Enfatiza-se que as unidades territoriais mencionadas 

possuem a maior expressividade na produção de leite da MRG-017 (IBGE 2017). 

Portanto, evidencia-se que o auxílio em nível público local é fundamental para manter 

e/ou maximizar esta atividade, a qual carece de apoio e subsídios para o incremento 

produtivo.

Entretanto, é sabido que além das ações do poder público, também há neces-

sidade das indústrias processadoras de leite bovino promover o desenvolvimento de 

projetos, assistência técnica e de organização e implementação de ações que visem 

potencializar a produção leiteira local. Tais iniciativas poderão proporcionar resulta-

dos favoráveis para o complexo agroindustrial leiteiro local/regional. (QUADRO 2).

Quadro 2 - Ações do setor privado para o auxílio e incremento da produção de                
leite bovino, cana de açúcar e soja dos municípios da MRG-017 de acordo com os                
entrevistados

Município
Ações dos laticínios para o aprimoramento e/ou apoio ao in-

cremento produtivo de leite bovino

Cachoeira Dourada -*

Capinópolis
A Nestlé possui programas que incentivam a produção, melhora-

mento do rebanho, linhas de crédito

Gurinhatã Não apresenta

Ipiaçu
Alguns laticínios oferecem facilidades com crédito bem mais baixo; 

a estabilidade na certeza da compra do produto; o recebimento   
correto do produto vendido aos laticínios

Ituiutaba
Os laticínios disponibilizam veterinários, zootecnistas, acompanha-

mento técnico e assistência técnica

Santa Vitória Não apresenta

* O entrevistado optou por não responder esta questão.

Fonte: Trabalho de campo (dezembro de 2017, janeiro, fevereiro e dezembro de 2018 e janeiro de 
2019).

Org.: Dos Autores (2019).
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 As iniciativas dos laticínios são fundamentais para auxiliar o produtor de leite, 

uma vez que a pecuária de leite bovino é uma atividade que é desenvolvida não ape-

nas por grandes produtores, mas também, por médios e pequenos produtores. Neste 

sentido, o desenvolvimento de ações não somente de instância pública por meio dos 

órgãos e instituições de fomento e assistência do setor agropecuário, como também, 

do setor privado fazem-se essenciais para garantir o atendimento da demanda por 

esta matéria prima.

 A existência de ações e iniciativas que contribuam para o alicerce e incremento 

produtivo da pecuária de leite bovino são essenciais. Desta forma, na entrevista com 

os gestores e/ou responsáveis dos órgãos públicos agropecuários dos municípios da 

MRG-017 se teve como intuito finalizar a entrevista buscando averiguar o que estes 

órgãos estão realizando para manter e/ou potencializar este setor produtivo em nível 

local.

 Ao se considerar as informações produzidas por meio da técnica da entrevis-

ta, foi possível elencar as seguintes ações promovidas pelas entidades visitadas, 

em especial para a pecuária leiteira, como: o auxílio ao produtor por meio de cursos 

de aperfeiçoamento, palestras, reuniões; realização de eventos para que o produ-

tor tenha o conhecimento do manejo adequado da pastagem, do solo e as técnicas 

corretas para a produção leiteira; a elaboração de projetos para buscar recursos e 

financiamentos; a assistência técnica e a extensão rural, envolvendo toda a cadeia 

produtiva desde o manejo da pastagem, a ordenha, o auxílio e a sensibilização ao 

manejo sanitário e ambiental; ocorre a fiscalização e ações para informar e sensibili-

zar os produtores sobre a questão sanitária; a recuperação das estradas para melhor 

escoamento da produção. Destaca-se que para os associados aos sindicatos rurais 

ocorre a disponibilidade de maquinários e de veterinário, além da participação em 

reuniões, cursos de aprimoramento e palestras para sensibilização dos mais varia-

dos temas que referem-se ao incremento produtivo.

 As ações realizadas pelo poder público municipal das unidades territoriais en-

focadas auxiliam o setor agropecuário dos municípios da microrregião analisada. 

Entretanto, vale destacar que ainda há necessidade de uma maior atenção ao setor 

pecuário leiteiro, pois o mesmo possui grande importância no cenário econômico 

e social. Destaca-se que a produção de leite é uma atividade que é realizada não 
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somente pelos grandes produtores, mas também pelos pequenos e médios. Esta 

atividade promove a geração de emprego, a manutenção do homem no campo, con-

tribuindo para a circulação de capital em nível local/regional.

A produção de informação por meio das entrevistas teve o intuito de compreen-

der a importância do desenvolvimento do setor leiteiro para a economia local, verificar 

os problemas e as barreiras para potencializar esta atividade, averiguando a atuação 

dos órgãos públicos agropecuários locais para o auxílio e a promoção da pecuária de 

leite bovino no recorte espacial analisado.

Portanto, evidencia-se que existem lacunas que devem ser melhor exploradas 

pelo poder público local para auxiliar no incremento produtivo da pecuária leiteira, 

sobretudo, relacionado ao desenvolvimento de ações para auxiliar desde o pequeno, 

médio e ao grande produtor, as quais poderão potencializar a bacia leiteira da micror-

região, gerando maior dinamismo econômico e sustentação da demanda por este 

produto bem como, de seus derivados tanto em nível local como regional.

CONSIDERAÇÕES

As ações públicas e privadas para o incremento produtivo da agricultura, histo-

ricamente, foram direcionadas para o setor agrícola. Neste contexto, os produtores, 

possuem maior subsídio, crédito e apoio público e privado, proporcionando a sua 

implementação, manutenção e expansão, deixando a margem as outras atividades.

No que tange o cenário produtivo de leite bovino, deve-se destacar as ações 

que promoveram o incremento deste setor. Dentre as medidas e aprimoramentos, 

ressaltam-se o melhoramento genético do gado e a suplementação alimentar. Enfa-

tiza-se a utilização de tecnologias para maior produtividade do leite, como a ordenha 

mecanizada, bem como, o uso de equipamentos para proporcionar maior segurança 

na qualidade e higiene de armazenamento do produto in natura, como os refrige-

radores, além das técnicas de coleta, armazenagem e higiene de todo o processo 

produtivo.

Para a manutenção desta atividade foi vital a ação do complexo agroindustrial 

leiteiro, pois o mesmo atuou/atua como fundamental dinamizador desta produção. 

Destaca-se que as maiores indústrias processadoras desta matéria prima no territó-

rio brasileiro são, em sua maioria, vinculadas ao capital internacional.
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 Embora existam grandes complexos processadores de leite bovino que pos-

suem capital de origem internacional, ressalta-se que no panorama agroindustrial 

brasileiro não se deve esquecer dos laticínios e processadores de leite que possuem 

capital de origem nacional, como também, local. Deste modo, destaca-se as unida-

des processadoras de leite implantadas nos municípios de Ituiutaba e Santa Vitória.

 A demanda por leite bovino pelas supramencionadas processadoras promove 

a necessidade da manutenção, como também, expansão da produção de leite no 

cenário local. Entretanto, sabe que, na região analisada, está ocorrendo a expansão 

de outras atividades agropecuárias e, consequentemente, para atender à necessida-

de das agroindústrias, as propriedades produtoras de leite precisam aumentar a sua 

produtividade.

 O aumento da produtividade é alicerçado pelo investimento que o produtor de 

leite é induzido a fazer em sua propriedade. Contudo, enfatiza-se que, os produtores 

de leite muitas vezes possuem pouco capital para investir na melhoria infraestrutura 

da fazenda. Neste cenário, destaca-se que o produtor com o poder de capitalização 

maior sobressairá em relação ao produtor que possui dificuldades.

 Os laticínios valorizam e pagam os produtores de acordo com o volume forne-

cido, como também, devido a qualidade do produto in natura, ou seja, há diferença 

no valor pago para o produtor que fornece maior volume e melhor qualidade (menos 

bactérias e mais gordura). Porém, sabe-se que, a diferenciação do valor pago pelo 

volume e qualidade faz com que o produtor de leite enfrente maiores problemas para 

permanecer desenvolvendo essa atividade, pois dificilmente esse produtor consegui-

rá chegar à margem adequada destes requisitos.

 Para tanto, ressalta-se que torna-se essencial o auxílio desses produtores por 

meio de ações e políticas públicas para contribuir na manutenção do desenvolvimen-

to desta atividade. De acordo com a entrevista realizada com os gestores e respon-

sáveis pelos órgãos de assistência e auxílio para a produção agropecuária, ocorre 

a instrução dos produtores por meio de palestras, reuniões e realização de eventos 

para que o produtor tenha o conhecimento do manejo adequado da pastagem, do 

solo e as técnicas corretas para a produção leiteira. Verificou-se ainda que os órgãos 

locais auxiliam os produtores por meio da recuperação das estradas para melhor es-

coamento da produção, elaboram projetos, realizam a extensão rural, a qual envolve 
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toda a cadeia produtiva desde o manejo da pastagem, a ordenha, o auxílio e sensibi-

lização ao manejo sanitário e ambiental.

 Embora os entrevistados dos órgãos públicos agropecuários que auxiliam e fa-

zem assistência ao produtor de leite tenham apontado algumas ações e projetos de-

senvolvidos para manter e/ou contribuir para uma maior produção, deve-se destacar 

que somente as ações apontadas, certamente, não estão sendo capazes de atender 

as necessidades para o crescimento da produção e, principalmente, da produtivida-

de. Justifica-se essa afirmação pois a maior planta industrial presente nos municípios 

enfocados (Nestlé) coleta apenas 30% do leite que é processado na fábrica nos mu-

nicípios da Microrregião de Ituiutaba, o restante vem de outros municípios do estado, 

como também, de outros estados do Brasil.

Frente aos apontamentos das insuficientes políticas públicas e/ou do baixo fun-

cionamento dessas para o auxílio dos produtores de leite para manter e, até mesmo, 

expandir sua produção, ficam algumas indagações a respeito da atenção ofertada 

para esse importante setor produtivo, como também, preocupações a respeito do 

futuro dos produtores de leite descapitalizados.

Portanto, a produção de leite bovino dos municípios da Microrregião Geográfica 

de Ituiutaba é uma atividade que possui importância no cenário produtivo local/regio-

nal. Todavia, as ações desenvolvidas pelos órgãos, instituições e entidades públicas 

agropecuários locais ainda precisam ser efetivadas para que atenda a necessidade 

do produtor de leite, promovendo de fato o desenvolvimento local/regional.
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INTRODUÇÃO 

O desenvolvimento tecnológico pós-revolução industrial provocou alterações 

profundas no meio ambiente, sustentado por um crescimento da taxa de ocupação 

demográfica de maneira nunca antes percebida, pelo uso de recursos naturais de 

forma predatória e amparado pelo consumo irracional de bens e serviços. 

A questão ambiental trata do uso desproporcional dos recursos naturais para o 

atendimento de necessidades humanas fundamentais, bem como da destinação dos 

resíduos provocados pela produção e consumo. É necessário debater este paradigma 

e buscar respostas adequadas a essas consequências.

O tratamento dado aos resíduos sólidos teve nova perspectiva a partir da Lei 

12.305/10 (BRASIL, 2010), a qual instituiu a Política Nacional de Resíduos Sólidos, 

onde dispõe seus princípios, objetivos e instrumentos. Este marco regulatório discute 

a regra legal com a qual orienta e direciona a devida adequação aos resíduos sólidos. 

Todavia, ela se absteve de fornecer o caminho prático para a aplicabilidade ambiental, 

social e econômica. 

O objetivo deste artigo é discutir a insustentabilidade dos atuais padrões de 

produção e consumo evidenciando os desafios na gestão dos resíduos sólidos. 

Tratamos das conjunturas da expansão do consumo no campo das conexões e dos 

paralelismos da questão, trazendo a falta de preocupação das corporações com a 

administração dos conflitos resultantes de práticas e experiências de consumo no 

âmbito global e regional. Ademais, buscamos formas de pensar a gestão dos resíduos 

como desafio e oportunidade de gestão dos conflitos e da convivência no contexto 

contemporâneo. 

Trata-se de uma pesquisa de abordagem qualitativa, cuja opção metodológica 

foi a pesquisa bibliográfica, buscando aprofundar a temática que colocamos na ribalta 

por meio de leituras, análises e reflexões da produção de autores que discutem e 

problematizam o tema à luz do “espírito” da sociedade líquida de consumo.

OS REFLEXOS DO CONSUMO NA SOCIEDADE ATUAL

Um dos primeiros relatos deste assunto foi trazido pelas análises de Carson 

(1962) que alertaram para o uso desproporcional dos recursos naturais ao apontar, 



28

principalmente, o desenvolvimento industrial dos insumos químicos. Por intermédio 

de uma fábula a autora tenta explicar as razões das árvores perderem a vitalidade, 

os animais morrerem, os rios contaminados não terem peixes e os pássaros que 

cantavam na primavera terem sumido. Todas essas transformações foram vinculadas 

ao uso indiscriminado de agrotóxicos no desenvolvimento da agricultura. Com esse 

cenário a autora promoveu então, uma discussão profunda das alterações que o 

mundo natural sofre e de suas consequências.

Somam-se às análises de Carson (1962) as de Arrighi (1996) para ampliar a 

compreensão sobre o desenvolvimento do Estado e do capital, e proporcionar melhor 

conhecimento das dimensões sociais e políticas deste empreendimento do ponto 

de vista histórico e estrutural. É neste contexto que a insustentabilidade dos atuais 

padrões de produção e consumo está submetida. Um olhar sistêmico propicia melhor 

entendimento ao sobrepor as abordagens químicas, biológicas e humanas como 

fez Carson (1962) e aquelas desenvolvidas por Arrighi ao interconectar os aspectos 

econômicos com os políticos, sociais, culturais e jurídicos.

As análises de Arrighi (1996) demonstram que o grupo dominante se diz 

representar o interesse geral, mas em verdade, representa seus interesses ou do 

grupo por ele representado, assim a hegemonia mundial é ratificada pela capacidade 

deste Estado de exercer liderança e governo sobre nações soberanas pela dominação 

intelectual e moral, sendo as forças contrárias eliminadas pela corrupção ou fraude. 

Araújo; Nascimento; Vianna (2014) defendem a tese segundo a qual o modelo 

econômico hegemônico engendrado pelo sistema capitalista é insustentável por 

entender que a escassez dos recursos naturais constitui bom argumento discursivo. 

Por intermédio da necessária revisão bibliográfica esses autores refletem sobre o 

modelo de produção e consumo existente e procuram demonstrar a insuficiência 

deste modelo em assegurar condições dignas e igualitárias para toda a humanidade.

Vale questionar, portanto, prosperidade e bem-estar. Esta discussão questiona 

até onde a prosperidade e o desenvolvimento econômico significam, apenas e tão 

somente, consumismo e acumulação de bens cindindo a humanidade em duas partes 

bem definidas: a humanidade da opulência e a humanidade da miséria. 

Featherstone (1995) defende que o mundo é mais complexo e que não há 

modelo de uma teoria única que o explique completamente, pois a tecnologia permite 
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que a informação corra livremente ao redor do mundo e faça as pessoas participarem 

com facilidade do diálogo global. O autor também defende que a globalização oferece 

efeitos bons e maus para a sociedade e dentro dessa complexidade é fundamental a 

desintegração de um eixo cultural único. Assim o autor coloca o consumo e a cultura 

em oposição à economia e a produção e apresenta três perspectivas da cultura de 

consumo. 

Baudrillard (2008) soma a esta discussão o conceito da “Revolução do Bem 

Estar”, como herdeira, da revolução burguesa que prega em princípio a igualdade 

dos homens sem poder (sem a conseguir) a realizar a fundo. O princípio democrático 

acha-se então transferido de uma igualdade real das capacidades, responsabilidades 

e possibilidades sociais, da felicidade (no sentido pleno da palavra) para a igualdade 

diante do objeto e outros signos evidentes do êxito social e da felicidade. 

Baudrillard (2008) quanto Bauman (2010) assinalam que uma sociedade de 

consumo não concentra seus esforços na falta de produtos para se consumir; o 

mais relevante é a fugacidade e a efemeridade dos objetos que os sujeitos têm para 

desfrute.

O consumo, nesse contexto, possui vários sentidos, já que se estrutura como 

atividade sistematizada a partir da manipulação de signos; a lógica do consumo 

transcende os objetos, à medida que se constitui como prática idealista, não como 

simples troca material (SILVA, ARANA, 2017)

Assim, cabe ao Estado papel fundamental no que diz respeito ao estabelecimento 

da harmonia nessa relação, ou seja, garantir a sustentabilidade do meio ambiente, 

mas sem inibir o crescimento mercadológico.

OS DESAFIOS DO PADRÃO DE INSUSTENTABILIDADE

O paradigma da prosperidade e os desafios para a vida humana no planeta se 
deparam com o questionamento de qual modelo seria mais eficiente para atender 
ás necessidades humana sem distinção, de forma abrangente e ambientalmente 
correta, uma vez que “se ainda é possível a sobrevivência humana no planeta, isso 
se deve às imensas desigualdades sociais que privam de condições de vida decente 
uma grande parcela da população” (ARAUJO; NASCIMENTO; VIANNA, 2014, p.11).

Para Araujo, Nascimento; Viana (2014) a preocupação relacionada com a 



30

escassez de recursos naturais e consequente impacto nos ecossistemas será 
agravada caso países emergentes, em especial os asiáticos, que possuem grande 
parcela da população mundial, tenham a mesma oportunidade de consumo dos 
países considerados desenvolvidos, que representam hoje uma pequena parcela da 
população mundial.

Esses autores ainda argumentam que o desenvolvimento constante de uma 
gama cada vez maior de mercadorias, para que satisfaçam as necessidades humanas 
e incitem os desejos artificiais, são trabalhados continuamente pelas indústrias 
capitalistas para promoverem o consumo, gerando ganhos de capital, sem uma 
preocupação com os limites de resiliência do planeta.

Baudrillard (2008) apresenta que a comunicação de massa instituiu uma nova 
forma de viver que não oferece a realidade, mas sim uma indução aos signos do 
consumo, que ilusoriamente representa o bem-estar, segurança, status e demais 
desejos de qualquer humano. Raros são os objetos que hoje se oferecem isolados, 
sem o contexto de objetos que os exprimam. Transformou-se a relação do consumidor 
ao objeto: já não se refere a tal objeto na sua utilidade específica, mas ao conjunto de 
objetos na sua significação total. 

Todas as sociedades desperdiçaram, dilapidaram, gastaram e consumiram 
sempre além do estriti necessário, pela simples razão de que é no consumo do 
excedente e do supérfluo que tanto o indivíduo como a sociedade, se sentem não só 
existir, mas viver (BAUDRILLARD, 2008, p 40).

A melhora do trabalho produtivo é comumente chamada de tecnologia, e nela 
é depositada a esperança como alternativa para mitigar ou, se possível, diminuir 
o impacto ambiental pelo aumento de eficiência produtiva. Entretanto, Araujo; 
Nascimento; Vianna (2014) afirmam que o processo produtivo utilizado, levará 
inevitavelmente a uma condição de produção inviável, pelo aumento de energia 
e capital despendido para manutenção do fluxo de materiais requeridos para a 
acumulação econômica.

A capacidade de resiliência do planeta não tem sido respeitada, e há estudos 
que já demonstram o estado de overshoot (termo em inglês utilizado para indicar 
o avanço além das fronteiras naturais permitidas) que preserva a capacidade de 
regeneração da natureza. Os mecanismos necessários ao desenvolvimento 
sustentável estão longe de serem conseguidos em um sistema que não possui uma 
política de desenvolvimento global comprometida com o futuro como entendem 
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Araujo; Nascimento; Vianna (2014). 
O modelo de produção capitalista é extremamente perfeito e competente, 

todavia, o resultado da evolução deste modelo provoca exclusão de toda ordem e 
impacta os recursos naturais até a sua exaustão. Altera não só os recursos naturais 
como o equilíbrio social. Para Araujo; Nascimento; Vianna (2014) trata-se do modelo 
econômico hegemônico que consolida suas bases no processo de urbanização e 
industrialização sem admitir que se coloquem limites à sua expansão. 

Diante da expansão do modelo hegemônico de economia mundializada 
profundamente desigual e insustentável com sinais de esgotamento nos recursos 
e serviços ambientais torna-se imprescindível desenvolver alternativa as quais 
façam frente a esta expansão e indique sinais de superação deste modelo. Dentre 
os diversos pesquisadores interessados em desenvolver uma nova concepção de 
desenvolvimento destaca se Löwy (2012) e sua alternativa ao modelo produtivista-
consumista denominado de ecossocialismo.

Löwy (2012) aborda o lado negativo que o modelo de desenvolvimento do 
capitalismo industrial moderno se baseia, ou seja, no produtivismo e no consumismo. 
Para Löwy (2012, p.8) esse modelo “está conduzindo a humanidade - e não o planeta 
- a uma catástrofe ecológica ou ambiental sem precedentes em sua história”, uma 
vez que o planeta continuará existindo, já a humanidade será afetada radicalmente 
pela destruição do meio ambiente e pelo seu legado. 

Para o autor, é necessário reduzir significativamente o consumo de energia, 
mas também é fundamental reduzir a produção econômica e o consumo. O autor 
explica que na tentativa de equacionar este problema foi proposto o acordo de Kyoto 
(1998), porém os resultados aguardados não foram conhecidos. De Kyoto restou à 
lembrança e os documentos assinados, mas suas resoluções não saíram do papel, 
por não terem o apoio dos países mais poluentes e consumistas. 

Ao abordar o otimismo da vontade, Löwy (2012) propõe que a raiz do problema 
é o sistema industrial moderno globalizado e neoliberal, e sugere que a esperança 
está na luta pela transformação sistêmica. Do ponto de vista ecológico até mesmo a 
antiga União Soviética copiou fielmente o modelo produtivo capitalista.

É importante pensar em um novo modelo social, baseado em outras formas 
de produzir, consumir e descartar. Esta nova proposta deve ser difundida, discutida, 
politizada, aprimorada, implementada e acompanhada, não só como um revanchismo 
e crítica ao atual modelo capitalista ou exaltação do socialismo e outras paixões 
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pessoais e políticas, mas como uma alternativa de correção de um erro passado e 
proposta de uma alternativa de vida futura. 

Canclini (2006) é tido como um dos pesquisadores que mais estuda a relação 
entre identidade, globalização e cultura. O autor observa que os consumidores 
passaram a pensar de forma cada vez mais transnacional, lembrando que se há 
algo de simbólico no ato de consumir, é a partir disso que se constroem os signos de 
status, uma vez que o mercado é um espaço de interações socioculturais complexas, 
e consumir significa participar de um cenário de disputas por aquilo que a sociedade 
produz e pelos modos de usá-lo.

Com a publicação da Lei 12.305/10 (BRASIL, 2010), coube à administração 
pública a responsabilidade de gerenciar e desenvolver a gestão ambiental dos 
resíduos sólidos de forma ambientalmente segura, mesmo a Lei não explicitando as 
ferramentas e caminhos para sua fiel execução. Sua incapacidade ou mesmo omissão 
na gestão dos resíduos sólidos, causam impactos socioambientais de toda ordem, 
que são expressos pela proliferação de doenças, fortalecimento de subempregos, 
poluição e degradação do meio ambiente entre outros fatores. 

O que hoje se produz não se fabrica em função do respectivo valor de uso ou 
da possível duração. Baudrillard (2008, p.45) diz que “a publicidade realiza o prodígio 
de um orçamento considerável gasto como o único fim, de diminuir o seu valor/tempo, 
sujeitando-se ao valor/moda e à renovação acelerada”.

O consumo massivo de tecnologia e a obsolescência programada são atualmente 
uma combinação explosiva em termos de geração de lixo tecnológico e poluição 
ambiental. Nesta equação, temos de acrescentar outra obsolescência que atua em 
sinergia com o primeiro e é percebido obsolescência, que leva os consumidores a 
sentir a necessidade de mudar algo que você comprou algo mais recente antes que 
você realmente precisa (MIRAGEM ,2013) 

Desta forma Bauman (2008, p. 31), enfatiza que “a sociedade de consumidores 
desvaloriza a durabilidade, igualando “velho” a “defasado” impróprio para continuar 
sendo utilizado e destinado à lata de lixo”.

Rey (2014) alerta que o consumo massivo de tecnologia e a obsolescência 
programada são uma combinação catastrófica em termos de geração de resíduos, 
pois leva os consumidores a sentirem a necessidade de consumir produtos mesmo que 
estes ainda estejam atendendo suas necessidades operacionais. A descartabilidade 
de produtos do cotidiano incentivada por uma facilidade de consumo entre outros 
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fatores tem gerado resíduos acima do suportado pelo meio ambiente. 
A descartabilidade é abordada por Waldman (2010) ao questionar alguns dados 

apresentados sobre a atual situação dos descartes mundial, tratando-a como um 
dilema civilizatório. Ele defende que muitas amostragens são contestadas por serem 
extremamente conservadoras, pois há sinalizações que este valor pode ultra a ordem 
de 38 bilhões de toneladas de resíduos/ano. 

Waldman (2010) explica que entre 1901 e 2000 a população humana cresceu 
quatro vezes o que provocou um crescimento vertiginoso da exploração de matérias-
primas e da produção econômica global. O autor mostra que neste período a produção 
de carvão aumentou em seis vezes e a de cobre em 25 vezes. Mostra ainda que 
entre 1950 e 2008 a produção de metais aumentou em sete vezes e a de alumínio 
em 20 vezes e que no período de 1970 e 2010 a produção de plástico ampliou em 41 
vezes (Figura 1).

Figura 1 – A evolução do aumento populacional e da produção de carvão, metais, 
alumínio, cobre e plástico.

Fonte: Waldman (2010).Elaborado pelo autor.
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O Ministério de Minas e Energia exibe em sua página o Anuário Mineral Bra-

sileiro, e segundo este informativo a produção de alumínio no Brasil cresceu 189,45% 

entre 2000-2016, passou de 17.925.421 ton. para 51.885.443 ton. Neste mesmo pe-

ríodo a população brasileira, segundo o censo demográfico do Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE), teve um aumento de 22,3% de 169.799.170 hab. para 

207.660.929 hab. 

Assadourian (2010) apresenta que o consumo mundial aumentou 28% em 

relação aos US$23,9 trilhões gastos em 1996 e seis vezes mais do que os US$4,9 

trilhões gastos em 1960. Lima (2010) alerta para a necessidade de que vários costu-

mes aprendidos sejam modificados para que sejam amenizados os problemas am-

bientais, devendo ser priorizado práticas de sustentabilidade, pois com o crescimento 

do consumo e novos hábitos, o gozo de comprar deve ser vinculado ao prazer de 

manter um ambiente saudável.

Desta forma, percebe-se a necessidade de que seja estabelecido um equi-

líbrio entre consumo e a preservação do meio ambiente através de uma mudança 

paradigmática, que envolve a coleta seletiva, o consumo sustentável e a promoção 

da educação ambiental em direção à sustentabilidade.

DILEMAS DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS NO BRASIL

O tratamento dado aos resíduos sólidos urbanos teve nova perspectiva a 

partir da Lei 12.305/10 (BRASIL, 2010), a qual instituiu a Política Nacional de Re-

síduos Sólidos onde dispõe suas diretrizes gerais sobre gestão integrada e sobre 

o necessário gerenciamento integrado de resíduos sólidos. Este marco regulatório 

legal dispõe da regra para orientar e direcionar a devida adequação aos tratamentos 

dados aos resíduos sólidos. Todavia, ela se absteve de fornecer o caminho prático 

para a aplicabilidade ambiental, social e econômica. 

Na data da publicação da lei foi estipulado ao poder público municipal um 

prazo de quatro anos (2014) para adequar suas ações e estruturas à Política Nacio-

nal de Resíduos Sólidos, que previa a extinção dos lixões ao substituí-los por aterros 

sanitários com a implementação de serviços de reciclagem, compostagem e trata-

mento devidamente adequado aos resíduos visando à proteção da saúde pública, 

como também da qualidade ambiental. 
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Todavia, o governo federal ao perceber o desafio criado entre a Lei 12.305/10 

e sua execução, prorrogou para mais quatro anos o prazo legal que previa até agosto 

de 2018 a extinção de todos os lixões nos municípios brasileiros. Porém, verificamos 

na prática o atraso na aplicação desta política nacional colocando em dúvida exequi-

bilidade dos prazos legais e suas adequações necessárias. Fica evidente a ruptura 

de paradigma proporcionado pela PNRS ao inserir na definição técnica de resíduo 

sólido a valorização do material descartado, extraindo a concepção negativa atribuí-

da tanto aos materiais descartados quanto a sua cadeia de operacionalização. 

A partir do Quadro 1 podemos verificar que a Lei 12.305/10 (Brasil, 2010) 

chama a atenção à diversidade e complexidade apresentadas pelos resíduos sóli-

dos, tornando-se importante distinguir resíduo sólido de rejeito. 

Quadro 1: Visão geral da Política Nacional dos Resíduos Sólidos.

Política Nacional dos Resíduos Sólidos – Lei 12.305/10

Diretrizes Localização Principais destaques

Definições Art. 3 Rejeitos (XV) Resíduos sólidos (XVI)

Princípios Art. 6 Visão Sistêmica (III) Reutilizável (VIII)

Objetivos Art. 7 Não geração (II) Gestão integrada (VII)

Instrumentos Art. 8 Coleta seletiva (III) Órgãos colegiados (XIV)

Fonte: Lei 12.305/10. Organizador: autor.

Da distinção entre rejeito e resíduo sólido advém o “reconhecimento do resí-

duo sólido reutilizável e reciclável como um bem econômico e de valor social, gerador 

de trabalho e renda e promotor de cidadania” (Lei 12.305, art. 6, inciso VIII, BRASIL, 

2010).

Conceituar rejeito e resíduos é uma necessidade, conforme Bezerra (2015), 

para pensar outros aspectos como a noção de ciclo de vida do produto e agregar 

valor social ao termo resíduo. Assim esta distinção dá ao resíduo sua importância 

na cadeia produtiva, pois os materiais recicláveis integraram novos hábitos ao criar 

o mercado dos resíduos.

A gestão de resíduos é um processo e, como tal, composto de sistemas co-
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nectados, que só funcionam adequadamente quando considerados importantes e 

necessários. Após o entendimento do objeto de discussão e os princípios norteado-

res da PNRS, os objetivos de não geração, redução, reutilização, reciclagem e tra-

tamento dos resíduos sólidos, bem como disposição final ambientalmente adequada 

dos rejeitos, conforme art. 7, inciso II da Lei 12.305/10, levam a uma reflexão e dire-

cionamento de possibilidade de consumo e da gestão e gerenciamento dos resíduos 

sólidos. 

Para Bezerra (2015) o modo de vida urbana inevitavelmente leva a geração 

de resíduos sólidos uma vez que felicidade e consumo culturalmente andam inter-

ligados, além da abordagem mais comum para a questão da geração de resíduos 

urbanos, estar na quantificação da geração, sendo sempre associada à questão de-

mográfica.

A reflexão sobre os atos de consumo gerando resíduos e seus impactos pro-

vocados sistematicamente também são discutidos por Waldman (2010) ao debater 

que poucos temas atuais suscitam tantas polêmicas quanto o lixo. Segundo ele é 

preciso repensar criativamente e propor alternativas sustentáveis de modo transpa-

rente e interdisciplinar, que repense a geração do lixo e os desafios de sua gestão. 

Ao discutir o que chama de quarteto formado por 4 “R” (repensar, reduzir, 

reutilizar e reciclar), Waldman (2010) propõe uma reflexão dos atos do consumo e 

seus impactos, somados a um repensar que busque minimizar o consumismo, dando 

preferência a um consumo que ofereça menor geração de resíduos e maior durabili-

dade. 

Waldman (2010) acrescenta a esta discussão o termo reutilizar, desafiando 

a criatividade de utilização de itens que seriam descartados para outras aplicações 

e para aqueles que não são ou podem ser reaproveitados em um segundo uso, que 

sejam destinados a reciclagem, voltando ao ciclo produtivo como matéria prima a ser 

reaproveitada.

A gestão integrada de resíduos sólidos, definida na Lei 12.305/10 (BRASIL, 

2010) como um conjunto de ações voltadas para a busca de soluções para os resí-

duos sólidos, de forma a considerar as dimensões política, econômica, ambiental, 

cultural e social, com controle social e sob a premissa do desenvolvimento sustentá-

vel, é instituída na PNRS, pelo art. 7, inciso VIII. 
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Quanto à gestão integrada dos resíduos sólidos, a Lei 12305/10 (BRASIL) 

ainda estabelece no seu art. 10 que cabe ao Distrito Federal e aos Municípios a ges-

tão integrada dos resíduos sólidos gerados nos respectivos territórios, sem prejuízo 

das competências de controle e fiscalização dos órgãos federais e estaduais, bem 

como da responsabilidade do gerador pelo gerenciamento de resíduos. 

Estabelece ainda que o acesso aos recursos da União ou por ela controlado, 

destinados a empreendimentos e serviços relacionados à limpeza urbana e mane-

jo de resíduos sólidos é garantido aos municípios, conforme previsto no art. 18 da 

Lei, pela elaboração de um plano municipal de gestão integrada de resíduos sólidos 

(BRASIL, 2010).

Para sua aplicabilidade, a Lei 12.305/10 no seu art. 8, inciso III, propõe como 

instrumentos a coleta seletiva, os sistemas de logística reversa e outras ferramentas 

relacionadas à implementação da responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida 

dos produtos (BRASIL, 2010). 

A coleta seletiva caracteriza o gerenciamento integrado dos resíduos sólidos 

e contribui diretamente para a redução de seus impactos, por conduzir a um ambien-

te mais seguro, entretanto é importante salientar que muitas vezes esta ação fica res-

trita somente a disponibilização de pontos de entrega voluntária ou convênios com 

cooperativas ou associação de catadores. Sendo assim, é necessário não somente 

o envolvimento da comunidade, mas também que o município faça a implementação 

de um programa de coleta seletiva com uma infraestrutura aceitável para processa-

mento dos materiais potencialmente recicláveis (BRASIL. 2010).

Está previsto no inciso II do art. 18 (BRASIL. 2010), que os municípios que 

implantarem a coleta seletiva com a participação de cooperativas ou outras formas 

de associação de catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis formadas por pes-

soas físicas de baixa renda, serão priorizados no acesso aos recursos da União. A 

Lei no art. 8, inciso, XIV (BRASIL. 2010), introduz como instrumento da PNRS os 

órgãos colegiados municipais destinados ao controle social dos serviços de resíduos 

sólidos urbanos, permitindo assim uma visão nova sobre um antigo problema, uma 

vez que os resíduos agora legalmente equiparados a um bem econômico se transfor-

maram num valor social e opção para gerar renda e trabalho, promovendo cidadania 

a um exército de catadores que atuavam à margem da sociedade. 
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O AVANÇO DA GERAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS

Kawai e Tasaki (2016) explicam que nas comparações internacionais a ge-

ração de RSU per capita, os indicadores socioeconômicos correspondentes são 

frequentemente citados para ilustrar que valores mais altos são gerados em locais 

com indicadores socioeconômicos maiores. 

Segundo relatório do Banco Mundial What a Waste: A Global Review of Solid 

Waste Management (2012), a quantidade de RSU mundial produzida está crescendo 

rapidamente. Em 2002 os residentes urbanos geravam cerca de 0,64 kg / hab / dia. 

Em 2012 esses valores aumentaram para cerca 1,2 kg / hab / dia e a previsão é que 

a população em 2025 será de 4,3 bilhões de residentes urbanos, gerando cerca de 

1,42 kg / hab / dia de resíduos sólidos urbanos (2,2 bilhões de toneladas por ano) 

(HOOMWEG; BHADA-TATA, 2012).

Kawai e Tasaki (2016) explicam que à medida que uma economia ama-

durece e políticas do ambiente são aplicadas, a geração de RSU per capita nem 

sempre aumenta proporcionalmente ao crescimento econômico. Segundo a Asso-

ciação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais (ABREL-

PE), a quantidade de RSU gerado no Brasil em 2007 foi de 168.653 ton./dia. Em 

2017 esses dados cresceram 27,4%, subindo para 214.868 ton./dia. Neste mesmo 

período, segundo o IBGE, entre 2007 e 2017 a população cresceu 12,8%, passando 

de 183.987.217 para 207.660.929 habitantes.

A ABRELPE traz ainda que do total de RSU produzido no Brasil, somente 

196.050 ton/dia foram coletados, portanto 9,6% dos RSU produzidos tem destino in-

certo. Do total coletado em 2017 a pesquisa apresenta que 59,1% (115.801 ton/dia) 

foram para aterros sanitários e que os demais 40,9% (80.249 ton./dia) foram descar-

tados em lixões (18%) e aterros controlados (22,9%), afrontando o preconizado na 

Lei 12.305/10 e podendo gerar poluição ambiental e impactos negativos à saúde. O 

Quadro 2 traz detalhes sobre esta situação.
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Quadro 2 – Geração de RSU por região e disposição final adotada.

DISPOSIÇÃO 
FINAL REGIÕES DO BRASIL Brasil

NORTE NORDESTE CENTRO-OESTE SUDESTE SUL

Aterro sanitário 20,0% 25,0% 34,0% 49,0% 59,0% 40,2%

Aterro 
Controlado 24,0% 27,0% 34,0% 38,0% 30,0% 31,8%

Lixão 56,0% 48,0% 32,0% 13,0% 11,0% 28%

8,1% 32,2% 8,4% 29,9% 21,4% 100%

Fonte: ABRELPE (2017). Elaborado pelo autor.

O Quadro 2 permite visualizar que a maioria dos municípios da região Norte 

(56%) e região Nordeste (48%) ainda utilizam como disposição final de resíduos os 

lixões. Os melhores índices de disposição final adotada são encontrados nos mu-

nicípios da região Sul (59%) e Sudeste (49%). A ABRELPE (2017) relata que 3.923 

municípios (70,4%) apresentam alguma iniciativa de coleta seletiva, mesmo que esta 

iniciativa não abranja a totalidade da área urbana.

Fica evidente que a meta inicialmente prevista para 2014 era totalmente 

inalcançável e que mesmo com a prorrogação do prazo legal para 2018, o cumprimento 

da meta proposta provavelmente não será alcançado, em 2017 59,8% dos municípios 

ainda não estão adequados ao aterro sanitário (Quadro 2) e 29,6% dos municípios 

(Figura 3) estão em desacordo com a Lei 12.305/10 que prevê a coleta seletiva em 

todo território nacional para 2018. 

Esta entidade, a cada dois anos vêm apresentando pesquisas que consistem 

no levantamento de dados através do envio de questionário às prefeituras e visitas 

técnicas para acompanhar os municípios que contam com programas estruturados 

de coleta seletiva (CEMPRE, 2016). 

Em 2010, segundo o CEMPRE (2016), ano em que foi instituída a Política 

Nacional de Resíduos Sólidos pela Lei 12.305/10, apenas 443 municípios, ou seja, 

7,9% dos municípios possuíam um programa estruturado de coleta seletiva. O 

CEMPRE em sua última publicação (2016) constatou que somente 1055 municípios, 

18,9% do total de municípios brasileiros, estavam operando dentro do previsto na 

Lei. Este baixo índice de adequação reforça a suspeita de que a Lei não traz as 
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ferramentas e caminhos para sua fiel execução.

Com a data da implantação da Lei (2010) somente 7,9% dos municípios 

possuíam coleta seletiva estruturada e que em 2016 este número subiu para 18,9%, 

mas mesmo assim o desafio para alcançar os 81,1% de municípios que ainda não 

praticam esta ação estruturada é muito grande.  Já segundo CEMPRE (2016) cerca 

de 81% dos municípios que desenvolvem programas de coleta seletiva concentram-

-se nas regiões Sudeste (41%) e Sul (40%) do país (figura 2). Este índice está dire-

tamente ligado aos dados anteriormente apresentados no Quadro 2, que apresenta 

nessas mesmas regiões os melhores índices de disposição final em aterro sanitário.

Figura 2 - Distribuição dos programas de coleta seletiva por região no Brasil.

Fonte: CEMPRE (2016). Elaborado pelo autor.

O CEMPRE levantou também que o custo médio da coleta seletiva em 2016, 

por tonelada, nas cidades pesquisadas, foi de US$ 102,49 e que o valor médio da 

coleta regular de lixo foi de US$ 25,00, ou seja, o custo da coleta seletiva estava 4,1 

vezes maior que o custo da coleta convencional. Entretanto este custo tem apresen-

tado uma redução considerável, comparado aos anos anteriores (Figura 5), onde em 

1994 o custo era 10 vezes maior (CEMPRE,2016).

A ABRELPE relata que foram identificados em 2017 no Brasil, cerca de 3.000 

lixões que afetam a vida de 76,5 milhões de pessoas e trazem um prejuízo anual para 

os cofres públicos de mais de R$3,6 bilhões, gastos para cuidar do meio ambiente e 
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para tratar dos problemas de saúde causados pelos impactos negativos desta prática 

proibida pela Lei 12.305/10 (ABRELPE, 2017). 

A ABRELPE estima que os investimentos necessários para dar destinação 

adequada aos resíduos no Brasil, em atendimento às disposições da Política Nacio-

nal de Resíduos Sólidos, demandariam cerca de um terço do total gasto para cuidar 

do meio ambiente e tratar dos problemas de saúde.

Na esteira desse pensamento, Bauman (1999, p. 249) assevera que “ser res-

ponsável pelo outro e ser responsável por si mesmo vem a ser a mesma coisa”, ou 

seja, o cuidado com o outro redunda no cuidado que as corporações devem ter com 

elas, com seus patrimônios físicos, culturais, humanos e financeiros.

A existência do consumidor/cidadão pode gerar um convívio humano tão ne-

cessário quanto à existência da água sem a presença do hidrogênio e do oxigênio. 

Um depende do outro para a permanência de condições viáveis e sadias de vida 

coletiva.

CONCLUSÕES

A preocupação que perpassa desde a geração até a destinação final dos 

resíduos sólidos gerados nas cidades e seu entorno tem reforçado a necessidade da 

gestão ambiental sistêmica, pois apresenta os desafios da sustentabilidade urbana 

por sua especificidade e complexidade na superação de abordagens interdisciplina-

res.

Assim, na gestão ambiental oferecida pelo Estado são esperadas ações sis-

têmicas que assegurem a qualidade ambiental, a qualidade de vida dos cidadãos e 

desenvolvimento sustentável. Esta expectativa é aguardada tanto na exploração dos 

recursos disponíveis, na produção, comercialização de bens e nos descartes dos 

resíduos produzidos ou mesmo no correto investimento que ofereça uma educação 

ambiental, buscando a conscientização dos munícipes que compõem as ações de-

sejáveis da gestão ambiental municipal.

Nesse cenário, percebe-se a necessidade de se harmonizar consumo e meio 

ambiente, minimizando os efeitos da produção desenfreada de bens supérfluos e 

buscando alternativas para o descarte de produtos após o consumo, o que é possível 

através do desenvolvimento e do consumo sustentável.
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INTRODUÇÃO

Em 03 de novembro de 2020, um incêndio na subestação de energia na capital 

do Estado do Amapá, Macapá, desencadeou uma das mais graves e longas crises 

energéticas no Brasil. O Amapá vivenciou um “apagão”. Durante 4 dias, cerca de 

630 mil habitantes de 13 dos 16 municípios amapaenses ficaram no escuro. O 

restabelecimento parcial com rodízio entre bairros e zonas dos municípios afetados 

foi a resposta seguinte. Um segundo “apagão” geral de aproximadamente 2h voltou 

a ocorrer no dia 17 de novembro de 2020 e apenas no dia 24 de novembro de 2020 

a situação de fornecimento de energia foi reestabelecida, mas ainda com uma série 

de instabilidades e interrupções provenientes dos prejuízos estruturais do apagão. 

Durante 21 dias a população sofreu com a falta de energia que também afetou o 

abastecimento de água, uso do sistema bancário, compra e armazenamento de 

alimentos, serviços de telefonia e internet, entre outros. Este texto, apresenta uma 

reflexão sobre os elementos políticos e econômicos que formam o pano de fundo 

para a compreensão dessa crise.

A questão que nos propomos a debater é: como se configura os (des)usos da 

inserção do Amapá ao Sistema Integrado Nacional do setor elétrico brasileiro? Tendo 

clareza de que a discussão não pode ser pontual mas exige a recuperação do histórico 

dos usos do território amapaense e sua forma de inserção no contexto energético 

nacional. 

A estrutura do artigo está composta de três partes, além dessa introdução. Um 

breve resgate sobre a formação do Amapá a partir do Território Federal (TF) até as 

estratégias adotadas para a busca pela integração nacional e internacional do territó-

rio; a análise sobre a inserção do Amapá ao sistema elétrico brasileiro até o apagão; 

e as considerações finais.
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DE TERRITÓRIO FEDERAL AO ESTADO: A FORMAÇÃO DO AMAPÁ

A formação socioeconômica do Amapá traz as marcas da sua organização como 

território federal (TF) (1943-1988). Os TF criados em 194310 foram impostos pelo 

Governo Federal, comandado pela ditadura vargista e no contexto da segunda guerra 

mundial. Nem a população ou às Assembleias Legislativas dos estados a que se 

vinculavam foram consultados. A decisão de criá-los estava relacionada à garantia 

da soberania nacional e de defesa das regiões de fronteira. A proposta era permitir 

ao governo central ocupar mais diretamente regiões fronteiriças de baixa densidade 

demográfica, pequena rede urbana e reduzida presença do poder público. 

Figura 1 – Localização do Estado do Amapá.

10  A primeira experiência brasileira com o ente administrativo “território federal” foi consequên-
cia da expansão da indústria gomífera na fronteira com a Bolívia e do conflito ocorrido entre brasi-
leiros e bolivianos que resultou em 1904 na anexação e criação do Território Federal do Acre. Em 
1943 foram criados os outros 7 TF, foram eles: Fernando de Noronha, arquipélago desmembrado 
do Estado de Pernambuco (atualmente reincorporado ao Estado de origem); Amapá, desmembra-
do do Estado do Pará (atualmente Estado do Amapá); o Rio Branco, desmembrado do Estado do 
Amazonas (atualmente Estado de Roraima), Guaporé, desmembrado dos Estados de Amazonas 
e Mato Grosso (atualmente Estado de Rondônia); Ponta Porã desmembrado do Estado de Mato 
Grosso (atualmente incorporado ao Estado de Mato Grosso do Sul); o Iguaçu desmembramento 
dos Estados de Paraná e Santa Catarina (reincorporado aos Estados de origem).
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A ideia de preencher os “vazios demográficos” era fortemente presente e 

desconsiderava-se as populações locais e sua organização. A fronteira amazônica, a 

partir dos territórios federais, passou a ser encarada como um espaço a ser ocupado e 

usado. Infraestruturas econômicas, políticas-administrativas e institucionais elaboradas 

externamente são implantadas caracterizando-se como “próteses” capazes de garantir 

a construção de novas estruturas de poder, de atividades e dinâmicas econômicas. O 

espaço passou a ser reconfigurado para atender demandas externas.

Entre essas próteses, a implantação de técnicas e tecnologias de exploração 

mineral ganhou destaque no Amapá. E, associada a medidas administrativas e 

políticas, inaugurou na Amazônia a exploração de recursos minerais em larga escala 

com forte participação do capital internacional através da extração de manganês 

pela Indústria e Comércio de Minérios S/A (ICOMI). A ICOMI conectou o Território do 

Amapá ao circuito internacional. O Amapá de 1957 a 1961, enviou para o mercado 

internacional o equivalente a 87,72% da produção total de manganês do Brasil. 

Para viabilizar a implantação das próteses, ajustes espaciais foram necessários e a 

construção de uma infraestrutura básica e de uma rede de sistemas de engenharia (rodovias, 

ferrovias, porto, hidrelétrica e saneamento) no limite do necessário para que o capital se 

fixasse e ganhasse movimento. O fixo e o fluxo do capital eram o foco dos investimentos 

públicos no Amapá e as dinâmicas que se adensavam no entorno como aumento 

populacional, crescimento de núcleos urbanos sem infraestrutura básica e intensificação 

de arranjos econômicos locais, principalmente comerciais, eram secundários. A máquina 

administrativa pública também crescia e formava uma classe dirigente de burocratas sem 

perspectivas empreendedoras ou vinculação ao setor privado.

O Território Federal outrora distante, desorganizado, desarticulado passa a ser 

conectado e uma vez estabelecida as conexões, garantiu-se a densidade de fluidez. Feito 

isso, este espaço estaria apto a ser acionado, desacionado e reacionado pelo capital na 

medida em que houvesse interesse. Novas elites foram também se inserindo alocadas 

principalmente no serviço público e relações político-administrativas consolidavam-se 

sem o foco no fomento nas forças econômicas locais, mas, principalmente, objetivavam 

potencializar ganhos com a fluidez do capital externo. Surgiram municípios cuja 

capacidade de sustentação sempre foi muito frágil, mas, que organizava e dava vazão 
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a toda a uma rede de relações de poder das novas elites. Definia-se, assim, novos 

usos do território. Esse cenário propício à exploração do Amapá, não garantiu seu 

desenvolvimento socioeconômico mas permitiu que o Território Federal do Amapá se 

configurasse como “um grande negócio” (PORTO, 2003).

Com a estadualização amapaense, institucionalizada pela Constituição Federal 

de 1988 e ratificada pela Constituição estadual de 1991, buscou-se alternativas de 

desenvolvimento para este ente federativo, tais como: exportação de matérias primas 

(exploração mineral, madeireira, óleos vegetais); instalação de Regimes Aduaneiros 

Especiais (Área de Livre Comércio, Zona Franca Verde); inserção nas atividades do 

agronegócio (soja, açaí); financeirização do meio ambiente (serviços ambientais, crédito 

de carbono) e; a instalação de usinas hidrelétricas para fornecimento energético à 

industrialização e urbanização nacional.

Aquele espaço que outrora se articulava (inter)nacionalmente somente pelo rio em 

suas relações econômicas, se conectou com o Brasil através de uma adaptação do 

projeto de engenharia do linhão de Tucuruí inicialmente projetado para atender Manaus. 

O potencial hidrico do Rio Araguari viabilizou a modificação do projeto na direção do 

Amapá como forma de fornecer ao Sistema Nacional o potencial energético de 3 novas 

hidrelétricas previstas para a região. Entretanto, por mais que a estadualização tenha 

proporcionado diversificações nas atividades econômicas no Amapá, sua elite continua 

tecnificada11.

A partir dos anos 1990, o planejamento macroeconômico de integração nacional 

e internacional Sul-Sul estimulada e executada pelo governo brasileiro e o objetivo de 

reduzir “custo Brasil12” colocou a Amazônia no centro da estratégia macroeconômica 

nacional. A necessidade de reinserção competitiva do Brasil e seu reposicionamento 

no contexto regional e mundial induziram a políticas públicas de integração nacional 

e à América do Sul. Baseadas nos Eixos Nacionais de Desenvolvimento e Integração 

(ENID) e na Iniciativa para a Integração da Infraestrutura Regional Sul-Americana 

(IIRSA), essas políticas tinham como proposta de abertura de mercados do Atlântico 

11  Porto (2020) apresenta 3 tipos de elites: Tecnificantes (aquelas que criam técnicas e 
tecnologias); Tecnificadoras (aquelas que constroem técnicas e tecnologias) e; Tecnificadas 
(aquelas que consomem técnicas e tecnologias).
12  Custo Brasil é um termo genérico, usado para descrever o conjunto de dificuldades estrutu-
rais, burocráticas e econômicas que encarecem o processo produtivo no Brasil.
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ao Pacífico, criando canais de fluidez do capital nas direções leste-oeste. 

De acordo com Superti (2011), a Amazônia passou a protagonizar papel relevan-

te no centro dessa dinâmica que se estende do governo Fernando Henrique Cardoso 

até o segundo governo Dilma Rousseff. Primeiro, porque é através da região amazô-

nica que o Brasil tem conexão física com seis13 outros Estados sul-americanos e com 

a Guiana Francesa. Isso tornou suas fronteiras internacionais importantes espaços 

estratégicos diante na política de integração. 

Segundo, a produção agrícola interna avançou rumo ao centro-oeste e norte, 

mas a infraestrutura para escoamento do excedente se manteve no sul (porto de 

Paranaguá/PR) e sudeste (portos de Santos/SP e Vitória/ES). Isso tornou o custo 

de transporte muito alto e o tempo longo. A criação dos corredores de exportação 

através da construção e ampliação de meios de transporte multimodais na Amazônia 

permitiu ao país equiparar seus custos ao de seus concorrentes e reduzir o tempo do 

transporte até importantes portos do comércio mundial. Permitiu, ainda, abrir novas 

rotas de mercado no contexto sul-americano. 

Terceiro, a expansão da fronteira agrícola na Amazônia e o aumento de sua pro-

dução de commodities incrementou a participação do país em importantes cadeias 

globais de valor (soja e açaí, por exemplo). E, por último a resposta à sérios gargalos 

de infraestrutura nacional com a questão energética colocavam como fundamental a 

exploração do potencial hídrico amazônico.

Nesse contexto, o espaço do Amapá mais uma vez é acionado para atender 

demandas de crescimento econômico com a implantação de sofisticadas redes logís-

ticas e estruturais com a implantação de três hidrelétricas, o linhão de Tucuri para re-

ceber e distribuir fora do Estado a energia gerada, a ponte binacional - fruto também 

da aproximação do Brasil com a França pelo Acordo Quadro de 1996 – a construção 

do novo aeroporto e a construção dos silos para armazenamento de grãos (soja) e 

modernização do porto.

Tais políticas movimentaram volumosos recursos, contudo, a integração propos-

ta tinha limites claros definidos pela vinculação comercial. Ou seja, a construção 

de redes infraestruturais que permitiam o escoamento da produção para o mercado 
13  As fronteiras internacionais da Amazônia brasileira conectam o país a: Bolívia, Peru Colôm-
bia, Venezuela, Guiana, Suriname, além do Departamento Ultramarino Frances.
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nacional e internacional, principalmente do agronegócio e a acessibilidade do capi-

tal a espaços específicos de interesse de acumulação sem garantias de que esse 

movimento fosse capaz exercer efeito multiplicador de desenvolvimento interno no 

estado. 

As políticas implantadas ao não considerar as estruturas econômico–produtivas 

locais e não promover articulações para fomentar estratégias internas de aproveita-

mento desse movimento intraestadual do capital se perdem como oportunidades de 

impactar o cenário de subdesenvolvimento do Estado. O resultado dessa lógica de 

(des)uso do território é promover internamente um triste cenário em que do ponto 

de vista do capital, o Amapá é um espaço estratégico, mas, quando considerado as 

condições de vida da população, ele é periférico.

Isso se reflete em uma economia incipiente, caracterizada pelo predomínio do 

setor terciário, sendo o setor de serviços correspondente a 87,2% da participação 

das atividades econômicas do Valor Bruto Adicionado (VA). Deste percentual a Admi-

nistração Pública representa 46,2%. No setor secundário (10,7% do VA), a predomi-

nância é referente a produção de energia elétrica, serviços de gás, água e constru-

ção civil (SEPLAN, 2019). 

O Estado que já foi destaque na exportação mineral ao longo dos anos 80, através 

da exportação de minérios pela ICOMI, atualmente, apresenta um incipiente percentual 

de 0,2% do VA sobre esta atividade. O esgotamento do manganesífero e a saída de 

grandes empresas de mineração (Yukio Yoshidone em 1992, Novo Astro em 1995 e 

ICOMI em 1997), somado ao despreparo governamental, representado pela ausência 

de planejamento quanto à drástica transformação socioeconômica na região, tornou o 

Estado refém dos impactos provenientes de uma dívida social com a população e sujei-

to à condição de um claro subdesenvolvimento econômico, com o predomínio das ativi-

dades do setor terciário. Isso torna a economia amapaense conhecida como “economia 

de contra-cheque” (PORTO, 2003; SEPLAN, 2019)  

O subdesenvolvimento se reflete também na dimensão social. Os indicadores 

do Sistema de Indicadores Sociais (SIS) do IBGE demonstram os altos índices da 

desigualdade no Estado. O Amapá apresenta 45,8% de sua população sobrevivendo 

em situação de pobreza (renda inferior a R$ 406,00 por mês), 9,8% em situação de 
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extrema pobreza (renda inferior a R$ 140,00 por mês), além de um índice de Gini 

na ordem de 0,547. Contudo, esse mesmo Estado dispõe de um PIB per capita de 

R$ 19.405,00. 

A situação econômica é, também, agravada por altos percentuais de restrições 

de acesso da população a direitos sociais, como, por exemplo, 20,9% não têm aces-

so à educação (crianças sem frequentar a escola, jovens ou adultos analfabetos, ou 

adultos sem ensino fundamental completo), 26,4% não têm adequadas condições de 

moradias (moradores em áreas de ressaca, sem banheiro no domicilio ou com ônus 

excessivo de aluguel), 7,2% não tem proteção social (contribuição previdenciária ou 

auxilio social) e 86,4% não têm acesso, pelo menos, a três dos quatro eixos dos 

serviços básicos de saneamento básico (água, esgoto, coleta de lixo e drenagem 

pluvial) (IBGE, 2019).

É no contexto desse Amapá, estratégico – periférico, que se pode compreender 

porque apesar de contar com quatro hidrelétricas em seu território e a presença do 

linhão de Tucuruí a população vivenciou 21 dias de apagão energético. Sem que isso 

significasse, no entanto, interrupção significativa da exportação de energia para as 

outras regiões brasileiras.  

A INSERÇÃO DA AMAZÔNIA E DO AMAPÁ AO SISTEMA ELÉTRICO 
BRASILEIRO

Segundo Porto (2002) as primeiras ações voltadas para o setor energético, ocor-

reu com a instalação de termoelétricas no então Território Federal do Amapá, na dé-

cada de 1950, a fim de atender o processo de extração manganesífero. Na década de 

1970, o sistema energético amapaense obteve um reforço com a produção da Usina 

Hidrelétrica (UHE) de Coaracy Nunes, inicialmente denominada de UHE do Paredão, 

no Rio Araguari. Institucionalmente, em 2 de maio de 1956 foi criada a Companhia de 

Eletricidade do Amapá – CEA, pela Lei no 2.740. O sistema amapaense de energia 

era, então, isolado e assim permaneceu até 2015, quando foi inserido ao Sistema In-

tegrado Nacional (SIN) energético brasileiro.

O sistema elétrico presente na Amazônia brasileira é composto por dois grupos: 

os Sistemas Isolados - como era o Amapá - e o Sistema Interligado. O Sistema Interli-
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gado é formado, basicamente, pelos subsistemas elétricos regionais, que representam 

elementos-chave na interligação nacional. Domingues (2003) aponta que, geografica-

mente, esses subsistemas dividem-se em: Subsistema Norte-Interligado e Subsistema 

Interligado Mato Grosso14. Com a consolidação do SIN, a região amazônica passou a 

exportar energia elétrica para outros subsistemas regionais, inserindo esta região em 

um novo panorama, como a região que oferta um alto potencial hidrelétrico e que a torna 

exportadora de megawatts por meio da implantação de 31 usinas hidrelétricas (Figura 

2), embora esta região também seja suprida por diversos sistemas isolados materializa-

dos, principalmente, por termelétricas.

Figura 2 – Hidrelétricas na Amazônia brasileira.

Fonte: Aneel (2019) e Castilho (2019).

14  O subsistema Norte-Interligado passou a operar em 1981 cobrindo a região Norte e o Esta-
do do Maranhão. Este subsistema foi ampliado em 1998 e é, em sua grande maioria, mantido pela 
energia gerada da UHE Tucuruí. Com relação ao Subsistema Interligado Mato Grosso, ele representa 
uma extensão do subsistema Sudeste/Centro-Oeste, sendo este o responsável pelo atendimento do 
sul do Estado do Mato Grosso.
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Com o impulso para se consolidar o SIN, aceleraram-se implantações de UHE’s 

na Amazônia, fortalecendo o entendimento desta região como a nova fronteira elétri-

ca brasileira. Correa, Porto e Lomba (2020) ressaltam que este comportamento não é 

recente, mas tem sido abordado desde 1987. Esses autores resgatam o “Plano 2010” 

o qual enumerou que mais de 79 barragens seriam implantadas na região ao longo de 

trechos com potencial hídrico significativo. 

Siffert, et al. (2014, p. 118) apresentam um elemento fundamental para se 

perceber a importância estratégica da Amazônia no que diz respeito a integração 

energética regional e nacional: a complementaridade entre o regime hidrológico dos 

rios situados na margem esquerda e da direita do rio Amazonas (Gráfico 2). 

Gráfico 2 – Complementaridade energética da Região Amazônica.

Fonte: Siffert, et al. (2014, p. 119).

Segundo esses autores, o 
aproveitamento da complementaridade existente entre o regime hidrológico 
dos rios situados na margem esquerda do rio Amazonas, no Brasil, dos rios 
da Venezuela, da Colômbia e das Guianas e dos rios em que se encontram as 
principais usinas dos subsistemas Norte, Nordeste e Sudeste-Centro-Oeste 
do Brasil. Essa complementaridade possibilitaria ao Brasil reduzir a neces-
sidade de acionamento das usinas termelétricas no período seco (entre os 
meses de abril e novembro), com a maior importação de energia de origem 
hidrelétrica desses países, e exportar os excedentes de energia no período 
húmido, reduzindo o custo total de produção de energia na região e também 
as emissões de gases de efeito estufa. 



54

É o reconhecimento das dinâmicas hídricas regionais para geração de energia 

sendo utilizado na construção de estratégias que permitam a maximização do 

aproveitamento. Para, Correa, Porto e Lomba (2020), o grande potencial hidro-ener-

gético amazônico identificado pelo Plano 2010 passa a ser aproveitado na medida 

em que as ações de integração energética dos sistemas isolados se consolidam na 

região, ou seja, a potencialidade regional já foi identificada e passou-se a executar 

políticas para explorar o potencial. 

O grande diferencial da proposta efetuada na década de 1980, para as intenções 

mais recentes, diz respeito aos investimentos para interligação da Amazônia ao SIN via 

linhão de Tucuruí (Figura 3), gerando uma nova lógica de uso do potencial energético 

amazônico: o de fornecedor de energia integrado ao sistema nacional.

Figura 3 – Integração energética do Sistema Interligado Nacional                              
(existente e futura).

Fonte: ONS (2017).
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Sobre os investimentos vinculados ao fornecimento de energia no Amapá, 
Porto (2003) identifica duas fases da evolução do setor no Estado: a primeira de-
nominada fase CEA (1947-1976) e a segunda fase entre CEA/ELETRONORTE 
(1976-2000). A primeira fase diz respeito à origem do investimento no setor elétri-
co pela criação a Companhia de Eletricidade do Amapá (CEA) para gestão da sua 
demanda, bem como à implantação de termoelétricas visando atender a extração 
manganesífera. A fase está vinculada ao primeiro levantamento do potencial hi-
drelétrico da Amazônia, no Rio Araguari, além do início das obras de uma usina 
hidrelétrica neste rio.

Para o autor, o intuito da criação da CEA seria justamente para gerir a im-
plantação de termelétricas no Estado, dando suporte à extração de manganês 
pela ICOMI. Além disso, outro objetivo seria iniciar o levantamento do potencial 
hidrelétrico do Rio Araguari, especificamente no trecho pertencente ao município 
de Ferreira Gomes, para construção de uma usina hidrelétrica neste rio, a UHE 
Coaracy Nunes15 (Paredão) iniciada em 1960.

A segunda fase do desenvolvimento do setor energético no Estado do Amapá 
(1976-2012) está relacionada à produção energética da UHE do Paredão, ampliando 
sua demanda e sua distribuição elétrica (direcionados principalmente ao Município 
de Macapá) e à instalação de novas usinas termoelétricas no Estado (op. cit.). Nesta 
fase a ELETRONORTE, criada em 1973 em substituição à ELETROBRÁS e insta-
lada no Amapá em 1974, assumiu a gerência da produção e distribuição de energia 
(que anteriormente era feita pela CEA) ficando, assim, designada na conclusão das 
obras e na operação da UHE Coaracy Nunes (Paredão) (op. cit.). 

Correa (2018), por sua vez, atualiza a leitura efetuada por Porto (2002) e apresen-
ta uma terceira fase: a fase de integração energética (após 2012). Esta fase compreen-
de aos investimentos aplicados no Estado por grupos externos e privados concedidos 
através de leilões, fixados ao longo do Rio Araguari, visando inserir o Amapá no SIN, a 
partir da conexão do Linhão de Tucuruí ao sistema isolado amapaense, cuja transmis-

são energética deu-se em 2015. 
Sob as novas diretrizes, grupos privados implantaram mais três hidrelétricas 

no Amapá, sendo duas delas no município de Ferreira Gomes: UHE Ferreira Gomes 

15  Financiada pelos recursos da Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia-SUDAM 
(20%), Ministério de Minas e Energia (25%), ELETROBRAS (atualmente ELETRONORTE) (25%), 
royalties provenientes da exportação do minério de manganês (20%) e da poupança privada (10%) 
(PORTO, 2003). A hidrelétrica somente entrou em operação a partir de 1976.
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(Ferreira Gomes Energia - Grupo Alupar Investimento S/A), UHE Cachoeira Caldei-
rão (Empresa de Energia Cachoeira Caldeirão S.A.) e outra em Laranjal do Jari, a 
UHE Santo Antônio (Energias do Brasil/ Energias de Portugal S.A-EDP) (Figura 4). 

Figura 4 – Integração das UHES do Amapá ao SIN (Via Linhão de Tucuruí).

Fonte: Elaborado por Correa, Porto, Lomba (2020). Base cartográfica SIGEL/Aneel (2017).

Correa, Porto e Lomba (2020), demostram a geração elétrica dos Estados ama-
zônicos assim apresentados na Tabela 1, sendo que a região Norte gerou em 2018 
um quantitativo de 112.593 GWh, ficando à frente das regiões Nordeste (96.389 Gwh) e 
Centro-oeste (73.878 GWh). O Sudeste gerou 171.702 GWh, e o Sul 146.834. 

Tabela 1 – Geração de energia elétrica nos Estados da região Norte do Brasil.

ESTADO
GERAÇÃO ELÉTRICA (GWh)

2016 2017 2018 %2018/2017
BRASIL 578.898 589.327 601.396 2,0%
NORTE 72.206 94.763 112.593 18,8%

Pará 31.774 43.002 54.142 25,9%
Rondônia 23.163 34.239 36.625 7,0%
Tocantins 8.282 7.484 9.308 24,4%
Amazonas 6.699 7.070 8.813 24,7%

Amapá 1.891 2.660 3.161 18,8%
Roraima 156 120 302 152,4%

Acre 241 189 242 28,3%
Fonte: Adaptado Correa, Porto, Lomba (2020) de EPE (2019).
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No que concerne à geração de energia elétrica especificamente à do Amapá, 

este Estado gerou em 2018 cerca de 3.161 GWh, apresentando uma variação posi-

tiva de 18,8% em relação à geração computada no ano de 2017, conforme ilustra a 

Tabela 1. Por outro lado, o Amapá é penúltimo estado que menos consome energia 

elétrica no contexto brasileiro do ano de 2019 (EPE, 2020).

Desde o início da geração energética amapaense pela UHE de Coaracy Nunes 

(1976), à sua integração ao sistema nacional 2015, foram necessários 40 anos e con-

tou com a participação da construção de mais três UHE’s no Amapá no segundo decênio 

do século XXI. A integração física entre as margens do rio Amazonas não ocorreu pela 

via rodoviária, mas pela conexão elétrica pelo linhão oriundo da UHE de Tucuruí e, apro-

veitando essa estrutura, a conexão da banda larga ao território brasileiro. O linhão é um 

grande projeto de integração regional ao contexto nacional, porém com uma configura-

ção diferente. A conexão das margens do rio Amazonas ocorreu pela busca de energia, 

não pela conexão espacial de fluxo e fluidez de pessoas e mercadorias por um sistema 

de engenharia rodoviária (CORREA; PORTO; LOMBA, 2020). 

Com a integração daquelas quatro UHE’s amapaenses, abandonou-se a condição 

de sistema isolado. Assim, além da necessidade de se adaptar às políticas energéticas 

integradas do sistema brasileiro, o estado do Amapá tornou-se um exportador de energia 

ao centro-sul brasileiro, pois, as hidrelétricas de Santo Antônio, Cachoeira Caldeirão e 

Ferreira Gomes16  são de responsabilidade do capital privado, que vendem sua produção. 

Elas não atendem as necessidades internas, contudo, os custos ambientais e socias 

(sendo os mais visíveis; enchentes, impacto no potencial pesqueiro e inundações das 

terras rurais) de suas instalações são suportadas pelas populações local.

Em síntese, a nova função do Amapá na economia brasileira não visa apenas 

a tradicional exportação de commodities, mas o fornecimento de energia elétrica 

direcionado ao setor industrial, principalmente, àquele fixado no centro-sul brasileiro. 

Essa função não foi atingida pela negligência das instituições públicas e empresas 

privadas que assistiram a progressiva perda de confiabilidade do sistema ao ponto 

de alcançar a total interrupção do fornecimento de energia elétrica para a população 

amapense.

16 Sobre as UHE’s de Santo Antônio no rio Jari, vide Siqueira Campos (2016). Sobre A UHE de
Ferreira Gomes, vide Thalez (2014) e Corrêa (2018).
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O apagão energético de 03 de novembro de 2020, às 20h47, revelou que a relação 

desigual e de exploração entre centro – periferia se mantém. Na ocorrência do sinistro, 

inicialmente, duas hipóteses foram indicadas como causas do incêndio: uma possível 

descarga elétrica decorrente de uma intensa chuva ou a sobrecarga do sistema. Após 

perícia descobriu-se que dos 4 transformadores projetados para garantir a confiabilidade 

do sistema - por falta de cumprimento do contrato junto ao poder público - constavam 

apenas 3 na subestação Macapá. 

Destes 3 que deveriam estar em funcionamento, por falta de fiscalização da agência 

reguladora nacional (ANEEL), omissão do Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) 

e falta de ação da concessionária responsável pela subestação (Linhas de Macapá 

Transmissora de Energia - LMTE), apenas 2 transformadores (TR 1 e TR 3) estavam 

em funcionamento no dia 03/11/2020. O terceiro transformador (TR 2) estava inoperante 

e precisando de manutenção desde dezembro de 2019. Dos únicos 2 transformadores 

que estavam em funcionamento ininterrupto - sem nenhuma opção para revezamento de 

carga ou para viabilizar a manutenção da subestação - um explodiu (TR1) e o segundo 

posicionado ao lado foi parcialmente atingido pelo incêndio proveniente da explosão. 

O sinistro causou o desligamento automático das linhas de transmissão no trecho 

Laranjal/Macapá, assim como das UHE’s Coaracy Nunes, Cachoeira Caldeirão e 

Ferreira Gomes. As ações para o reestabelecimento da transmissão de energia eletrica 

para o SIN foi praticamente imediata, mas para o Estado do Amapá demandou 21 dias, 

conforme histórico de ocorrências na Tabela 2. Isso porque o sistema não dispunha 

de nenhuma outra infraestrutura que permitisse a conexão da distribuição de energia 

elétrica ao Amapá pelo linhão de Tucuruí.
O apagão no dia 03 de novembro de 2020 causou a total interrupção da demanda 

de carga de 250 MW. A entrada de carga da UHE de Coaracy Nunes serviu para 
atender apenas os circuitos prioritários nas regiões centrais da cidade de Macapá que 
prestam serviços essenciais como hospitais, Unidades Básicas de Saúde (UBS’s), 
Unidades de Pronto Atendimento (UPA’s), sistemas públicos de captação e distribuição 
de água, unidades de segurança pública, unidades de unidades de distribuição de 
energia elétrica, rede bancária e empresas de telecomunicação. Por questões técnicas 
de complexidade de isolamento das manobras para atendimento exclusivo das 
repartições públicas, unidades consumidoras particulares no entorno dessas regiões 

também foram atendidas em 24h.
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Tabela 2 – Histórico de eventos do apagão no Estado do Amapá em 2020.

HISTÓRICO DE EVENTOS

DATA OCORRÊNCIA
3/11 Ocorrência na SE Macapá às 20h47- Apagão ( 250 MW).

4/11 Entrada de Coaracy Nunes (15 MW) - Recomposição com Cargas Prioritárias.

5/11 Aumento na Geração de Coaracy Nunes (25 MW) - Adição de Cargas Prioritárias.

6/11 Aumento na Geração de Coaracy Nunes (30 MW) - Adição de Cargas Prioritárias.

7/11
Recuperação do Trafo (TR3) e adição de 120MW. Aumento na geração de Coaracy 
Nunes (44MW). Total de 164 MW - Início do Rodízio nos alimentadores em 6h em 6h.

8/11
Mantido os 120MW do TR3. Aumento na geração de Coaracy Nunes (50MW) . Total 

de 170 MW - Mantido o Rodízio nos alimentadores em 6h em 6h.

12/11
Aumento no TR3 para 125MW. Aumento na geração de Coaracy Nunes (60MW). 
Total de 185 MW. Alteração do Rodízio nos alimentadores, 4h em 4h durante o dia 

e 3h em 3h durante a noite. 

14/11
Mantido os 125MW do TR3. Aumento na geração de Coaracy Nunes (70MW). Total 
de 195 MW. Energia 24h para as cargas prioritárias e demais municípios (exceto 

Macapá). 

15/11
Mantida as disponibilidades do TR3 e Coaracy Nunes 195 MW. Energia 24h para o 
municípios, Macapá 24hrs das 00hrs às 12hrs. Retorno do Rodízio as 19hrs. Obs: 

Dia de eleições ocorrida nos municipios amaenses, exceto em Macapá. 

17/11
Chegada em Macapá do transformador vindo da Subestação de Laranjal do Jari 
(AP) de propriedade da Eletronorte. Segundo Apagão de 2h às 20h30 (causa ainda 

em apuração). Total de 190 MW. 

21/11
Visita do Presidente da República às Instalações de Unidades Geradoras nas         

subestações Santana e Santa Rita. 

21/11
Entrada em operação da Geração Termelétrica emergencial contratada pela          

Eletronorte (5MW) .
22/11 Aumento na Geração instalada em Santa Rita (10 MW) e em Santana (4 MW).  

23/11 Aumento na Geração instalada em Santana (10 MW)

24/11
Recuperação do segundo transformador da SE Macapá e adição de 100 MW, 

(Atendimento de 100% da carga). 
Fonte: pesquisa de campo (autores).

Apesar do local do sinistro ser administrado pela iniciativa privada, as ações 
emergenciais para o reestabelecimento de 100% da energia elétrica no Estado do 
Amapá, foram coordenadas e predominanemente realizadas pelo poder público. 
Essas ações tiveram intervenção direta do Ministério de Minas e Energia (MME), 
ANEEL, ONS, Eletronorte, CEA e LMTE. Várias outras instituições públicas dos três 
níveis federativos foram acionadas para intervenção nas ações humanitárias de 
assistência à população.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

As novas funções e do uso território amazônico, dizem respeito à geração e oferta 

de energia elétrica ao Brasil. Ao observar o caso do Amapá (como o menor consumidor 

energético; com três UHE’s novas construídas entre 2010-2020 e; recém integrado 

ao SIN), este Estado brasileiro também se insere como um espaço geoestratégico 

para a indústria nacional e os centros urbanos extra - regionais, mas mantem-se 

internamente como periferia. 

A infraestrutura desenvolvida para a conexão do Estado do Amapá ao linhão de 

Tucuruí, para transmitir a energia elétrica gerada por três modernas Hidrelétricas que 

se valem dos recursos naturais do Estado, não atende as necessidades básicas e 

de segurança da população. Os custos sociais e ambientais dessas obras, contudo, 

são arcados pelo Estado e sacrificam parte da população. Dessa forma, o Estado do 

Amapá continua a ser basicamente abastecido pela mesma infraestrutura criada no 

período do território federal. O linhão de Tucuruí vinculou o Amapá ao sistema nacio-

nal não para produzir condições de desenvolvimento socioeconômico para a região 

amazônica, mas para alimentar o sistema energético brasileiro. Ou seja, não foi um 

apagão. O Amapá foi apagado.

Enfim, a nova função do Amapá na economia brasileira, não visa mais somente 

a exportação de commodities, mas para fornecer energia para as indústrias no centro-

-sul brasileiro. Não é para a matéria prima ser transformada, mas para fazer a indústria 

funcionar. Indústria que não está localizada em seu território.
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INTRODUÇÃO

O processo de desenvolvimento econômico não ocorre de maneira igual e si-

multânea em todas as regiões, contrariamente, são processos com bastante irregu-

laridades, onde devem ser levados em considerações todas as características regio-

nais em todos os seus aspectos, sociais, culturais, econômicos e ambientais. 

 Não existe um modelo adequado ao desenvolvimento da região amazônica, 

sendo assim faz-se necessário a concepção de vários projetos de desenvolvimento 

regional adaptados às particularidades de cada microrregião para o desenvolvimento 

dos projetos regionais, onde os aspectos políticos, sociais, culturais, econômicos, 

financeiros e ambientais, são variáveis que devem ser analisadas para que estes uti-

lizem-se dessas variáveis e produzam resultados positivos para a região em estudo.

 A preservação da identidade regional levando-se em consideração os aspectos 

sociais e culturais requerem um processo de sensibilização mais apurado por parte 

dos coordenadores dos projetos ora dimensionados, em função das necessidades 

urgentes e responsáveis pelos possíveis resultados no sentido social e ambiental.

 Quando se observa as políticas de desenvolvimento regional implementadas 

no Brasil, bem como na Região Amazônica, tem-se em mente que tais políticas por 

vezes não levam em consideração as potencialidades regionais, configurando-se as-

sim em programas exógenos e estão sujeitos a atenderem parcialmente as necessi-

dades socioeconômicas da população regional.

 Tais características podem ser observadas nos modelos da Monocultura da 

Borracha e o atual modelo Zona Franca de Manaus (ZFM). Este último, considerado 

de elevada relevância para a economia estadual e regional, mas que não atende 

a totalidade das necessidades sociais, econômicas e ambientais e apresenta uma 

estrutura que favorece a concentração de renda, riqueza e eleva a vulnerabilidade 

socioeconômica.

 Ademais, em relação ao modelo de desenvolvimento do Polo Industrial de 

Manaus, sabemos que este tem prazo de validade e para tanto, observa-se a ne-

cessidade de buscar alternativas complementarem ao atual modelo. Dessa forma, 

apontamos os eixos da Bioeconomia, Ecoturismo, Piscicultura bem como o Polo de 

Transformação Digital como potenciais modelos de desenvolvimento complementa-
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res endógeno com base nas potencialidades regionais e na rica biodiversidade ama-

zônica. 

Para tanto, temos como objetivo de discutir o Modelo Zona Franca de Ma-

naus (ZFM) e analisar os eixos da Bioeconomia, Piscicultura, Ecoturismo e o Polo 

de Transformação Digital como potenciais modelos complementares endógenos ao 

modelo ZFM. 

Assim, este artigo está organizado da seguinte forma: Introdução, Desenvolvi-

mento, onde abordamos: A Política de Desenvolvimento Regional no Contexto Ama-

zônico, Histórico das Teorias do Desenvolvimento Regional, A Zona Franca de Ma-

naus como Modelo de Desenvolvimento Regional e as Propostas Complementares 

ao Modelo de Desenvolvimento Regional do Estado do Amazonas (Bioeconomia, 

Piscicultura, Ecoturismo e Polo de Transformação Digital). Posteriormente temos os 

Aspectos Metodológicos, as Considerações Finais e por fim, as Referências utiliza-

das para a construção deste trabalho.

DESENVOLVIMENTO

A POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL NO CONTEXTO AMAZÔNICO

Ab’Saber, (1989), comenta que “a visão geopolítica tradicional da Amazônia 

como um vasto espaço vazio e uma reserva inesgotável de recursos naturais, refle-

tida no planejamento regional das décadas passadas, foi um erro fundamental. Se-

gundo conhecimentos adquiridos nos últimos 30 anos, o planejamento regional para 

a Amazônia Brasileira era, em certos casos, mais “pseudoplanejamento”.  

 François Perroux (1967), foi um dos primeiros teóricos a contestar, em uma 

série de trabalhos desenvolvidos na década de 1950, a noção vulgar e inexata de 

espaço utilizada nas análises econômicas realizadas até então, pois a mesma resul-

tava na coincidência entre espaços econômicos e humanos e, consequentemente, 

em recomendações imprecisas de políticas econômicas. 

 A Amazônia na sua fronteira oriental já desmatada é um fato consolidado e, 

segundo Unger (2012), a melhor solução não é tentar reverter o desmatamento e res-

tringir às cidades toda a atividade não florestal, porém também não é para simples-

mente entregar essas áreas para a pecuária extensiva, depredatória e ineficiente.
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HISTÓRICO DAS TEORIAS DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL

Segundo Silva e Lucas (2019), foi a partir da Segunda Guerra Mundial que a 

dinâmica regional ganhou prestígio. Apesar das compreensões de Rostow, já se ha-

via a noção de que ao tratar sobre o desenvolvimento de um país era preciso ter em 

mente que isto não aconteceria de forma integral e nem simultânea, concepção esta 

ministrada por Perroux. 

Como discorrem Oliveira e Lima (2003), sinteticamente, conceituar desenvol-

vimento regional é partir da ideia do desenvolvimento de uma região particular, pro-

porcionada por uma força matriz exógena – a industrialização. Como ilustra Costa 

(2007) apud Fochezatto (2010), “[...], desenvolvimento e desenvolvimento regional 

são apenas uma e a mesma coisa: todo desenvolvimento tem de ser desenvolvimen-

to regional”.

As constantes modificações na sociedade e na estrutura econômica fizeram 

com que as teorias do desenvolvimento regional também se transformassem, for-

mando assim três grupos com períodos e características distintas. 

Figura 1 – Evolução das Teorias do Desenvolvimento Regional

GRUPOS
TEMAS 

CARACTERÍSTICOS
AUTORES E CONTRIBUIÇÕES

PRIMEIRO 
GRUPO

Distância e Área 
Custos de 
Transporte

•Von Thünen: O Estado Isolado
•Weber: Teoria da Localização de Indústrias
•Chirstaller: Os Lugares Centrais
•Lösch: A Ordem Espacial da Economia
•Isard:Localização e Economia Espacial

SEGUNDO 
GRUPO

Interligações Setoriais 
Economias de
 Aglomeração

•Perroux: Polos de Crescimento
•Myrdal: Causação Circular Cumulativa
•Hirschaman: Efeitos para frente e para trás
•North: Teoria da Base Exportadora

TERCEIRO
 GRUPO

Externalidades Dinâmi-
cas Tecnologia e

 Inovação de 
Competitividade

•Piore e Sabel: Distritos Industriais
•Storper e Scott: Organização Industrial
•Krugman: Retornos Crescentes
•Porter: Diamante de Porter
•Gremi: Ambientes Inovadores

Fonte: Silva, 2019 apud Fochezatto, 2010
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O modelo de Von Thünen (1826), refere-se à localização das atividades agro-

pecuárias considerado um primeiro aprendizado metodológico onde ocorre a incor-

poração do conceito de espaço em uma determinada atividades, buscando o orde-

namento das atividades econômicas em função da localização das culturas ligadas 

ao setor agropecuário, inferindo-se uma conexão ao centro urbano. Em linhas gerais, 

o modelo referencia-se no pressuposto de que a produção agrícola é quem vai de-

terminar a constituição do ordenamento do espaço, e que cada atividade deve estar 

situada a uma determinada distância do centro urbano.

 O modelo de Alfred Weber (1909), investiga elucidar as causas da localização 

industrial, evidenciando-se atribuição dos custos referentes a transporte de insumos 

e produtos acabados, consoante as localizações dos mercados consumidores e ain-

da na posição geográfica da mão-de-obra que desenvolvem suas atividades laborais 

nas empresas. 

 Christaller (1993), e sua Teoria dos Lugares Centrais, justifica seus estudos 

com o espaço geográfico observado por suas atribuições econômicas e as suas rela-

ções com a organização da população. Essa teoria trata de modelo em rede espacial 

dando ênfase aos espaços urbanos e suas dinâmicas. 

 Duarte (1976, p.67), cita que Christaller (1993), procurando mostrar que a dis-

tribuição da população poderia afetar o desenvolvimento das localidades centrais, 

tornando o ponto fundamental da teoria as análises das relações entre o espaço 

urbano e rural que posiciona se na elaboração de um modelo de planejamento onde 

estabelece que a cidade torna se o centro de controle de toda essa relação, subordi-

nando o campo as suas decisões sociais e econômicas.

 Lösch (1957), procurou descrever como uma empresa produz um bem indus-

trial a um determinado custo médio, atingindo o consumidor mais distante, até que o 

custo de transporte e o custo de produção sejam iguais ao preço do produto. 

 Para Benko (1999, p.58) “o seu esquema inicial baseia-se em três fatores: dis-

tância, produção em grande escala e concorrência. Os produtores (industriais) de um 

dado ramo delimitam os seus raios de ação comercial em função de considerações 

de racionalidade econômica”.

 Isard, (1973) em sua teoria do Equilíbrio Geral da Economia, oferece novos 

aportes conceituais as teorias de economia regional, onde prevalece o melhora-
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mento dos pontos ideais para a determinação dos locais ideais para instalação das 

indústrias. Sua teoria tem pilares 4 áreas de investigação regional; as atividades 

econômicas; a organização e estruturação do espaço; as interações espaciais e de-

senvolvimento regional. 

 Perroux (1967), comenta que os polos industriais de crescimento podem surgir 

em torno de uma aglomeração urbana importante ou ao longo das grandes fontes de 

matérias-primas, assim como nos locais de passagem e fluxos comerciais significati-

vos ou ainda em torno de uma grande área agrícola dependente.

 A lógica de Myrdal (1957), discorre sobre o desenvolvimento Econômico e o 

Processo de Causação Circular Cumulativa: as disparidades econômicas existentes 

em 2 grupos de países; um classificado em “desenvolvidos” e “subdesenvolvidos”, 

onde esse primeiro tem altos níveis de renda, existe a integração regional e altas 

somas em investimentos, e o segundo grupo onde a baixa renda e renda per capita 

reduzida e baixos índices de crescimento.

 Lima (2009), ainda cita que Myrdal (1957) destaca a existência de disparidades 

de crescimento dentro dos próprios países, visto que nos países desenvolvidos exis-

tem regiões estagnadas e nos países subdesenvolvidos existem regiões prósperas. 

 Myrdal (1957), portanto, oferece a teoria explicativa da dinâmica econômica re-

gional, analisando as questões dos países de forma interna e externa, baseando-se 

em um modelo de economia circular cumulativa, que é caracterizada por um sistema 

econômico instável e sem equilíbrio.

 O desenvolvimento desigual e transmissão inter-regional do crescimento sob 

a ótica de Hirschman (1958), define como objetivo o estudo das análises o processo 

de desenvolvimento econômico e de que forma podem ser transmitidas de uma de-

terminada região geoeconômica como outras.

 Dessa forma, para o autor (1958), discorre sobre a função dos governos e do 

capital estrangeiro no processo de desenvolvimento econômico; comentando que 

esses devem oferecer a infraestrutura social suficiente para conduzir as atividades 

produtivas através da confecção de estratégias para um desenvolvimento em áreas 

prioritárias e, o capital externo interage no sentido de oferecer condições para a con-

tinuidade ao processo de crescimento.

 A dinâmica institucional de Douglass North (1920) é uma teoria define que o 
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grau de desenvolvimento de uma economia dependerá da forma como as instituições 

vigoram em cada sociedade, ou seja, se existem regras formais e informais, conce-

bidas pelas pessoas no sentido de garantir interação entre elas. 

 Piore e Sabel, (1984), em sua obra denominada “The second industrial divide”, 

publicada em 1984 é sempre citada como referência por aqueles que tratam do mo-

delo da especialização flexível, defenderá que, na essência, o modelo de especiali-

zação flexível não rompe com a lógica do modelo de produção em massa, tanto no 

que se refere à organização do trabalho quanto às relações entre países

 Identifica-se portanto, que na teoria de Piore e Sabel (1984), busca-se ofere-

cer um caráter particular para o processo de especialização flexível na produção em 

massa, evidenciando-se a necessidade da divisão do trabalho, assim, os trabalhado-

res não se limitam a realização de uma simples tarefa e sim oferecer uma flexibilida-

de da realização das tarefas, pois não aconteceria a divisão rígida do trabalho. 

Stopper e Scott (2009), afirmam que ambas as teses deixam em aberto a maior 

questão sobre o progresso das cidades: a identificação das forças que levam ao pro-

cesso de crescimento e desenvolvimento urbano na sua origem, ou seja, o que levou 

ao agrupamento de indivíduos habilidosos em determinadas regiões.

 Assim, o crescimento urbano, segundo Stopper e Scott (2009), sugere que as 

posições de trabalho e a produção são que dirigem o crescimento e desenvolvimento 

urbano, e a partir desse ponto é que ocorre a equalização social, material e econômi-

ca.

 Krugman (1979), comenta que “num mundo de concorrência imperfeita, o co-

mércio internacional é impulsionado tanto pelos rendimentos crescentes e pelas eco-

nomias externas, como pela vantagem comparativa. Além disso, essas economias 

externas são mais propensas a serem realizadas na escala local e regional do que 

no nível nacional ou internacional”.

 Porter (1999) discorre que, “apreende cluster como uma aglomeração de em-

presas interligadas e instituições de um mesmo setor, contendo o aperfeiçoamento 

das inovações tecnológicas (Ciências & Tecnologia), governos locais (município e 

estados), instituições de pesquisa e universidades”. 

 A Teoria da Competitividade de Porter, como assim a denominam Bekele e Ja-

ckson (2006), tem como principal contribuição o estudo sobre a relação entre aglome-
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ração industrial e seu impacto sobre o desenvolvimento econômico regional, através 

de uma visão de competitividade dos clusters industriais. A noção de prosperidade 

econômica está ligada à competitividade das firmas formadoras do cluster industrial, 

que, por sua vez, é considerado a fonte de emprego, renda e inovação de uma re-

gião.

A ZONA FRANCA DE MANAUS COMO MODELO DE DESENVOLVIMENTO 
REGIONAL

 O Modelo Zona Franca de Manaus (ZFM) é um dos legados mais importantes 

no que diz respeito ao desenvolvimento regional, e ao conhecer o modelo e reconhe-

cer sua relevância para a Amazônia, será possível dizer que sua criação é a principal 

política pública implementada pelo Governo Federal para a região Amazônica. (Silva, 

Lucas e Costa, 2019). 

  Sua concepção ocorreu através do Decreto Lei nº 3.173, de 6/06/1957, insti-

tuindo assim o Porto Livre de Manaus, e uma década depois ocorreu de fato a sua 

criação através do Decreto Lei nº 288 de 28/02/1967, cujo objetivo foi de impulsionar 

o desenvolvimento econômico da Amazônia Ocidental, buscando uma melhor inte-

gração produtiva e social da região.

 A Zona Franca de Manaus (2020), integra os polos comerciais, industrial e 

agropecuário; onde o industrial é considerado a base sustentável que emprega mais 

de 500 mil empregos diretos e indiretos, gerados principalmente nas atividades de 

eletroeletrônicos, duas rodas e química. Já o segmento da agropecuária abarca pro-

jetos ligados as atividades da indústria alimentícia, agroindustrial, criação de peixes 

intensiva, atividades turísticas, beneficiamento de madeira, dentre outras, onde ge-

ram receitas próximas a 32 bilhões de dólares/ano.

   Em seus primeiros momentos a ZFM limitava-se a cidade de Manaus, porém 

após a publicação do Decreto Lei nº 358/1968, estende os benefícios fiscais para a 

Amazônia Ocidental, onde todos os estados da região norte passam a fazer parte da 

ZFM. (SUFRAMA, 2020).

 Dados os seus 53 anos de vigência, o modelo já está na sua 4ª fase: a 1ª fase 

acontece entre 1967 e 1975, que se refere a fase de incentivos as importações de 

bens e da formação de um mercado interno na região, tudo concentrado no comér-
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cio.  Na sua 2ª fase, ocorre entre 1975 e 1990 a segunda fase caracteriza-se pela 

submissão de medidas que visem a promoção da indústria nacional, promovendo o 

estabelecimento de limites anuais para as importações. Já na 3ª fase, tem início no 

ano de 1991 e estende-se até meados de 1996, onde fica caracterizada pela abertura 

da economia brasileira e a eliminação dos limites de importações. E, finalmente entre 

1996 a 2002, ocorre a 4ª fase, em que se implanta a política nacional para que a in-

dústria nacional de forma que esta faça frente as indústrias internacionais no “novo” 

mercado globalizado, com foco nas indústrias instaladas na ZFM para que exportem 

seus produtos para os mercados internacionais. 

 O prazo previsto de término de vigência da política de incentivo a ZFM é até o 

ano de 2073, porém o estímulo as pesquisas que estimulem a melhoria da eficiência 

produtiva e de desenvolvimento da capacidade tecnológica e de inovação.

Bentes (2005), comenta que “é notório que a criação do parque industrial e a 

expansão do comércio da Zona Franca de Manaus alavancaram a economia Amazo-

nense, possibilitando de certa forma a integração com a economia nacional e interna-

cional, ocorrendo uma migração natural para o centro urbano de Manaus em busca 

de emprego e, em função disso, ocorre uma diminuição considerável das atividades 

agropecuárias no interior do estado.

Os produtos industrializados nas Áreas de Livre Comércio – ALC’s podem des-

frutar das isenções do Imposto sobre Produtos Industrializados-IPI e nas operações 

de vendas podem ser realizadas para consumo interno ou para comércio em qual-

quer outra parte do território nacional. Porém ocorre que para que as empresas pos-

sam ter acesso a esse benefício devem utilizar matéria prima regional.

 Um outro programa, chamado de Zona Franca Verde (ZFV), que é uma propos-

ta do Governo do Estado do Amazonas para melhorar a qualidade de vida das po-

pulações do interior do estado, através do uso sustentável das florestas, rios, lagos, 

igarapés, várzeas e campos naturais e da permanente consciência da conservação 

do patrimônio natural. (SUFRAMA, 2020).

 No que se refere a procedência da matéria prima de maneira que receba a 

classificação como de origem regional, estabeleceu-se que é suficiente que ocorra 

o processo de extração, coleta, cultivo ou criação animal esteja dentro dos limites 

legais da Amazônia Ocidental, constituída pelos Estado do Acre, Estado do Amazo-
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nas, Estado de Rondônia e Estado de Roraima, ou nos limites do Estado do Amapá, 

exceto as ALCs de Roraima, que não preveem a procedência do Estado do Amapá 

como válida para constituir matéria-prima de origem regional. Suframa (2016).

PROPOSTAS COMPLEMENTARES AO MODELO DE DESENVOLVIMEN-
TO REGIONAL DO ESTADO DO AMAZONAS

O Amazonas, assim como os demais estados da Região Norte do Brasil apre-

sentam os piores indicadores do Brasil, de elevada vulnerabilidade social. Temos 

um modelo ora vigente que se configura já estruturado: dinamização do Parque In-

dustrial,  elevado potencial da Biodiversidade, desenvolvimento científico, tecnoló-

gico com foco na inovação; descentralização econômica e geração de ganhos so-

ciais e ambientais, que atrelados com novos eixos de oportunidades pode contribuir 

para alavancar a economia e gerar emprego e renda com a contribuição de recursos 

oriundos da parceria público-privado. Dentre os eixos de oportunidade, destacamos:  

Bioeconomia, Piscicultura, Ecoturismo e Polo de Transformação Digital.

BIOECONOMIA

Segundo o Silva et al. (2018), os conceitos e as definições de bioeconomia 

são oriundos dos estudos do matemático e economista romeno Nicholas Georges-

cu-Roegen propôs uma teoria destinada a criar uma economia ecologicamente e 

socialmente sustentável, ao analisar questões econômicas incorporando variáveis da 

biologia. Ele argumentou que os recursos naturais tendem a ser degradados quan-

do utilizados na atividade econômica e defendeu uma economia centrada na ecolo-

gia (GEORGESCU-ROEGEN, 1971). Alguns autores consideram que os estudos de 

Georgescu-Roegen são precursores dos atuais conceitos da bioeconomia, cujo en-

foque é mais voltado para o valor criado por novas atividades de negócios oriundas 

do uso inovador e sustentável dos recursos biológicos.

Ainda segundo os autores (2018), não há um consenso sobre a definição de 

bioeconomia. Ela tem evoluído e varia de acordo com autores, embora existam ele-

mentos convergentes (IPEA, 2017), como suas origens em atividades primárias, en-

foque transversal (McCORMICK; KAUTTO, 2013) e ênfase na produção econômica 

com o emprego de tecnologias de conversão de produtos cada vez mais avançadas.
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Segundo informações da FIESP (2019), a Bioeconomia é uma economia sus-

tentável, que reúne todos os setores da economia que utilizam recursos biológicos 

(seres vivos). Segundo dados da Organização para Cooperação e Desenvolvimento 

Econômico (OECD), a bioeconomia movimenta no mercado mundial cerca de 2 tri-

lhões de Euros e gera cerca de 22 milhões de empregos.

PISCICULTURA

O Estado do Amazonas, localizado na vasta região amazônica, é possível es-

timar que existam mais de 3.000 espécies de peixes, sendo que aproximadamente 

100 espécies são exploradas para a alimentação. Nesse sentindo, apenas uma pe-

quena parte é cultivada na região, com notoriedade para: o Curimatã (Prochilodus 

nigricans), Jaraqui (Semaprochilodus spp.), Matrinxã (Brycon amazonicus), Pacu 

(Mylossoma duriventre), Tambaqui (Colossoma macropomum) e o Tucunaré (Cichla 

monoculus) (FEIO, 2015).

 Ademais, outro aspecto importante que deve ser levado em consideração é 

que o Estado do Amazonas é o estado brasileiro onde a população mais consome 

pescado do país, segundo Silva et al (2018) o consumo de peixe per capita/ano che-

ga a 60 kg, o número cresce ainda mais se for divido por regiões do estado, chegan-

do no baixo Solimões/ alto Amazonas entre 178,9 a 219 kg/per capita/ano e no alto 

Solimões pode chegar entre 182,5 a 292,0 kg/ per capita anual.

 Em relação ao sistema de cultivo no estado, as modalidades predominantes 

são de semi-intensivo em tanque escavado, barragens, canais de igarapé e tanques 

redes. Desse modo, os piscicultores  preferem cultivar 92,36% o Tambaqui, sendo 

a espécie nativa mais cultivada no estado, devido a facilidade na sua produção, sua 

rusticidade e fácil aceitação no mercado, além disso, 55,98% tende a cultivar a Ma-

trinxã e apenas 24,64% das propriedades preferem cultivar o pirarucu (CRAVEIRO, 

2016;  FEITOZA, 2018; Peixe BR, 2017)

A concentração produtiva da piscicultura no Estado encontra-se, principalmen-

te, na Região Metropolitana de Manaus (RMM), totalizando cerca de 37,91%, no Polo 

do Madeira, 4,64%, no Polo Lábrea e por fim 9,25% no Polo Alto e Médio Solimões, 

obtendo assim aproximadamente 22.304,43 hectares de lâmina d’água. A concen-

tração da produção na RMM, ocorre dado a questões de acessibilidade, assistência 



73

técnica especializada, facilidade no escoamento da produção e de insumos (PANTO-

JA et al, 2015).

 O estudo Brasil (2003) mostra municípios propícios para se tornarem polos 

piscícolas no Estado, dos quais são: Itacoatiara, Manaus, Manacapuru, Itapiranga, 

Coari, Humaitá, Presidente Figueiredo e Rio Preto da Eva. Por conseguinte, o estudo 

mostrou que os municípios citados dispõem de áreas de produção em terra firme, 

sendo localizado ao longo de rodovias tanto no âmbito federal quanto estadual, pos-

suindo também acesso às hidrovias existentes.

ECOTURISMO

De acordo com o Ministério do Meio Ambiente (2002), o Ecoturismo é um seg-
mento do turismo no qual tem o objetivo de utilizar os recursos naturais e culturais de 
determinada região ou lugar, visando trazer contribuições para preservá-los. Dessa 
maneira, o conceito de Ecoturismo procura trazer o respeito e o desenvolvimento da 
natureza através da relação entre o ser humano e o meio ambiente.
 O Ministério do Turismo (2010), caracteriza o Ecoturismo pelo contato entre o 
homem e os ambientes naturais, pelo conhecimento da natureza e a importância pela 
sua preservação. Ou seja, está baseado em três pilares: interpretação, conservação 
e sustentabilidade.
 Conforme o Ministério do Meio Ambiente (2002), o Ecoturismo possui alguns 
princípios que se diferenciam dos demais segmentos do Turismo, com destaque para: 
o ambiente não deve sofrer qualquer tipo de alteração a fim de atender perspectivas 
dos turistas, é importante que todos tenham consciência de como é a natureza e ir 
preparado para se aventurar. É necessário lidar com recursos naturais e culturais de 

maneira sustentável.

POLO DE TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

O start para a idealização do Polo Digital de Manaus deu-se com a realização 
pelo CODESE com o patrocínio do SIDIA da 1ª Feira do Polo Digital de Manaus em 
novembro de 2018. A feira fomentou um amplo potencial de geração de divisas para 
a sociedade local uma vez que recebeu visita de pessoas de diferentes regiões do 
país em busca de soluções para os seus negócios.

Outro avanço que destacamos acerca do Polo Digital de Manaus é a Lei muni-
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cipal N°. 2.565 de 26 de dezembro de 2019, que criou a Associação do Polo Digital 
de Manaus, concede ainda benefício fiscal do Imposto sobre Serviços de Qualquer 
Natureza (ISSQN) a Institutos de Pesquisa e Desenvolvimento sem fins lucrativos, 
estabelecidos neste Município, que atuam com startups vinculadas a programa de 
incentivos disposto em lei municipal e se aplica também a Instituições Públicas e Pri-
vadas de Ensino Superior que atuem com pesquisa e desenvolvimento.

Ademais, o Polo Digital de Manaus terá mesma função que estes: dar suporte 
tecnológico e fornecer mão-de-obra qualificada ao modelo ZFM, em vista da chegada 
da Industrial 4.0 no Brasil e da necessidade de melhorar a competitividade das em-
presas e de seus processos produtivos de fabricação. Além disso, o Polo Digital de 
Manaus, assim como corre nos demais modelos, terá o aporte tecnológicos e finan-
ceiro das empresas privadas e do setor púbico e da mão-de-obra das instituições de 
ensino públicas e privadas.  

A seguir, apresentaremos a estimativa de impacto acerca da implantação dos 
eixos da bioeconomia, ecoturismo, piscicultura e polo de transformação digital, todos 
com elevado potencial de geração de emprego e renda que juntos tem a possibili-
dade de potencializar a renda regional e complementar o modelo Zona Franca de 
Manaus (ZFM) ressaltando as potencialidades regional, a biodiversidade e o conhe-

cimento da população regional.

Figura 2: Estimativa de Impacto para a Economia do Amazonas – Eixos

Oportunidades
Produção 

Atual*

Crescimento
 Anual da 

DEMANDA**

Aumento 
na 

Produção

Aumento 
na 

Renda 
Salarial

Criação 
de 

Empregos 
Diretos

Criação 
de 

Empregos 
Indiretos

Criação de 
Empregos 
Induzidos

Criação 
Total 
de 

Empregos 

Bioeconomia R$ 3,1 bi 10,0% R$ 9,7 bi R$ 1,5 bi 37.413 9.021 13.374 59.809

Polo de 
Economia 

da 
Transformação 

Digital

R$ 1,1 bi 11,0% R$ 3,9 bi
R$ 770,3 

mi
9.292 29.318 34.863 73.472

Ecoturismo R$ 1,7 bi 3,5% R$ 1,3 bi
R$ 541,5 

mi
45.194 5.586 11.681 62.461

Piscicultura R$ 72,1 bi 10,0%
R$ 169,4 

bi
R$ 69,6 mi 8.356 995 1.432 10.783

TOTAL R$ 5,97 bi - R$ 15,1 bi R$ 2,9 bi 100.255 44.921 61.350 206.525

 Fonte: Institutos Escolhas, 2019
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 Conforme podemos observar na Figura 2, com uma estimativa para 10 anos, 

levando-se em consideração as potencialidades dos quatro eixos, teremos uma pers-

pectiva de geração de empregos totais de 206.525 e uma média de crescimento de 

8,6% na demanda anual levando-se em consideração todos os eixos.

ASPECTOS METODOLÓGICOS

No que diz respeito à abordagem empregada, trata-se de uma pesquisa quali-

tativa, pois, tem a finalidade de estudar diversas abordagens de um mesmo assunto, 

além disso, pode-se dizer que o respectivo estudo não utiliza dados numéricos, uma 

vez que temos o objetivo de discutir o Modelo Zona Franca de Manaus e analisar os 

eixos da Bioeconomia, Piscicultura, Ecoturismo e o Polo de Transformação Digital 

como potenciais modelos complementares endógenos ao modelo ZFM. 

Quanto ao tipo de pesquisa, esta é de cunho bibliográfico e documental, uma 

vez que sua análise parte de materiais já publicados. Este método foi determinante 

para a construção da fundamentação teórica de todo este estudo. Além disso, ajudou 

na formulação da questão de pesquisa, na determinação dos objetivos, nos aponta-

mentos das questões norteadoras, bem como no resultado esperado no final deste 

trabalho. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Diante da revisão da literatura explanada neste trabalho e ao correlacionar com 

o modelo Zona Franca de Manaus, podemos encarar que todas as concepções des-

critas pelos três grupos de teorias que constituem o processo evolutivo das Teorias 

do Desenvolvimento Regional a detêm aspectos bem evidentes dentro do modelo.

Principalmente quando analisamos a longevidade do mais relevante modelo 

de Desenvolvimento Regional ora vigente no Estado do Amazonas e de expressiva 

importância econômica para a geração de emprego e renda e para a composição do 

PIB estadual, bem como para a Região Norte do Brasil.

Vinda de uma política de desenvolvimento regional exógena, o modelo ZFM é 

sem dúvidas a principal ação do governo na região amazônica, pois desencadeou, 

além de desenvolvimento, uma ligação produtiva e competitiva com o restante do 

país. Tudo isso, graças ao desempenho do Polo Industrial de Manaus (PIM). 
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 É indiscutível que o modelo ZFM, bem como o PIM, trouxeram ganhos signifi-

cativos tanto para a capital como para regiões ao entorno. Atuando com aproxima-

damente 440 empresas, nacionais e estrangeira, o Polo Industrial, além de promover 

relação direta com o mercado nacional, possui vínculo com o mercado internacional. 

Se compararmos estes apontamentos com a concepção de Retornos Crescentes, 

vemos que esta teoria também é bem explícita no modelo ZFM.

Com o objetivo de discutir o Modelo Zona Franca de Manaus e analisar os 

eixos da Bioeconomia, Piscicultura, Ecoturismo e o Polo de Transformação Digital 

como potenciais modelos complementares endógenos ao modelo ZFM. 

Para tanto, apresentamos as características de cada um dos modelos em 

potencial e salientamos que todos apresentam como proposta um modelo endógeno 

que valoriza a biodiversidade e o conhecimento dos habitantes da floresta. 

Dessa forma, dada das peculiaridades regionais apontamos como propostas 

viáveis e complementares ao modelo vigente investimentos nos eixos da Bioecono-

mia, do Ecoturismo, da Piscicultura bem como no Polo de Transformação Digital com 

potenciais de geradores de emprego e renda para a população regional.

 Acreditamos que estes modelos endógenos de desenvolvimento, se adequa-

damente implementados contribuirão para melhorar os indicadores de vulnerabilida-

de socioeconômicos regionais bem como os indicadores de preservação ambiental. 

Em termos de resultado do investimento, se olharmos para os quatro eixos 

apresentados, em 10 anos teremos uma geração de 206.525 empregos totais (dire-

tos, indiretos, induzidos), tendo como base uma produção atual de R$ 5,97 bilhões. 

Para tanto, precisamos resolver os entraves da infraestrutura, recursos huma-

nos, legislação/ regulação, pesquisa e desenvolvimento e marketing que constituem 

fatores críticos para o desenvolvimento. Além disso, para que possamos aproveitar 

a oportunidade e vislumbrar o desenvolvimento sustentável e viável das atividades, 

precisamos de parceiras público-privada e de projetos que viabilizem e aproveitem 

as estruturas educacionais, de pesquisa bem como o capital humano regional. 
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RESUMO

O desenvolvimento regional é um instrumento teórico e metodológico de análise so-
bre a microrregião. É reflexivo, contextual, relacional e também está incrustrado no 
tempo e no espaço. O desenvolvimento é reconhecido como um processo dinâmico 
de transformação, e o regional abarca uma discussão territorial. A partir dos pressu-
postos se objetiva discutir a geofilosofia de Gilles Deleuze e Félix Guattari como diá-
logo com o desenvolvimento regional. O texto se constituiu através de uma revisão 
bibliográfica estruturada, a partir de um ensaio. Os conceitos deleuzo-guattarianos 
da geofilosofia configuram-se enquanto uma cartografia de deslocamentos, agitada 
por linhas de fuga. Na perspectiva filosófica dos autores são apresentadas condições 
do plano da imanência do pensamento, que operam em movimentos de desterrito-
rialização e reterritorialização. A hipótese levantada aponta a possibilidade de tomar 
a discussão em torno da subjetividade, proposta por Deleuze e Guattari, e evoca-las 
num diálogo com o desenvolvimento regional. Os resultados demonstrar que a apro-
ximação e o diálogo são possíveis, pois existe uma cartografia dos desejos. Ela se 
manifesta diante de uma determinada territorialidade. Os conceitos embrincam-se na 
possibilidade, e permitem criar outras aproximações, que de certo modo, constituem 
cartografias nômades.  

Palavras-chaves: Desenvolvimento Regional. Geofilosofia. Território. Nova Terra. 
Deleuze.

Filosofar é passear com um saco e, ao encontrar 
alguma coisa que sirva, pegar (Gilles Deleuze).

INTRODUÇÃO

Os pensadores Deleuze e Guattari (2010) definem a filosofia como um ato de 

criação. Para tal a filosofia ocupa-se de conceitos. Eles são da ordem das multipli-

cidades, portanto a criação nunca é una. Os conceitos são duplos, trios, e assim 

por diante. “Não há conceitos simples” (DELEUZE; GUATTARI, 2010, p. 23), como 

também não há conceitos que contenham todos os componentes. É com esta pers-

pectiva que a filosofia se ocupa no ato de criação. Fazer algo é, antes de tudo, criar 

conceitos. Compreender o conjunto de articulação; do corte e da sobreposição que 

se faz a partir de um conceito.  Esta composição de variações intensivas permite flu-

xos criativos para o conceito. Embora tal discussão pareça um tanto abstrata, para 

os pensadores franceses, o caminho tanto construtivo, quanto disruptivo é parte da 
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ação filosófica como um ato de criação. Pois, ela “é acontecimento, não essência. 

Cada conceito corta o acontecimento e o recorta à sua maneira” (DELEUZE; GUAT-

TARI, 2010, p. 43). 

O pensar deleuzo-guattariano é, em certo grau, uma prática inventiva. Consiste 

em problematizar o espaço criando conceitos. E aqui cabe uma questão, por qual 

motivo o conceito é importante? O problema é a condição para uma investigação. No 

caminhar investigativo cria-se conceitos em função dos problemas. O que leva para 

uma imbricação entre filosofia e a criação de conceitos. Isto concretiza-se a partir 

de uma perspectiva de uma Nova Terra. O movimento de desterritorialização que 

em cria um si um novo plano é chamado de uma Nova Terra. A Nova Terra é o lugar 

da tomada de consciência a partir de um movimento de reencontra-se por meio de 

uma experimentação radical. “Pensar se faz, sobretudo, na relação do território com 

a Terra” (DELEUZE; GUATTARI, 2010, p. 82). O pensar não é uma questão simples 

entre sujeito e objeto, ele é uma ação construtiva que desemboca numa Nova Terra 

e no processo de reterritorialização, dar-se-á a importância do conceito.

Apresentamos um ensaio que versa discutir a geofilosofia de Gilles Deleuze e 

Félix Guattari em diálogo com o desenvolvimento regional. A ideia vem de um incô-

modo que surgiu a partir das leituras dos filósofos franceses Gilles Deleuze e Félix 

Guattari. Eles apresentam uma leitura caótica e repleta de conceitos que tangenciam 

a geografia. É uma leitura abstrata para pensar corpos estabelecidos na matéria. 

Trabalham com os conceitos de território, desterritorialização e reterritorialização que 

são imprescindíveis para pensar o espaço. Com estes conceitos acrescentar-se-á o 

agenciamento territorial e as relações rizomáticas como ferramental para uma leitura 

da realidade recortada através de uma abordagem transdisciplinar. Estes temas atra-

vessam discussões que são próprias do desenvolvimento regional. 

A construção do ensaio está alinhada a um projeto de pesquisa que investiga 

a reterritorialização do espaço rural. Ela tem como locus o município de Massaran-

duba, Santa Catarina que está localizado na região Norte, microrregião do Vale do 

Itapocu. O ensaio não abordará questões do espaço da pesquisa, mas sim, os ele-

mentos teóricos que a atravessam. Ainda em caráter incipiente, pensa-se que é pos-

sível alinhar elementos da geofilosofia de Deleuze e Guattari com a base teórica para 

analisar os dados que serão gerados na investigação do projeto de pesquisa. Não se 
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pretende discutir a pesquisa em si, mas o recorte do projeto que propõe para pensar 

o desenvolvimento regional em diálogo com a geofilosofia deleuzo-guattariana. Para 

dar conta desta possibilidade propõe-se uma revisão bibliográfica. 

Dito isso, o ensaio será divido em três seções. Primeiro, abordar-se-á o de-

senvolvimento regional a partir de premissas epistêmicas em três movimentos, o 

desenvolvimento, o regionalismo e a transdisciplinaridade que os envolve. A seção 

seguinte, que é a mais extensa, discutirá o território e movimentos afins, agenciados 

pelo conceito de ritornelo em Deleuze e Guattari com os princípios aproximativos do 

rizoma. Uma apresentação com diversos conceitos. Esta construção será importante 

para apontar a construção de uma Nova Terra, como base para uma geofilosofia, que 

é a última parte do ensaio. A aproximação das seções permitirá criar e correlacionar 

a discussão com outras áreas de conhecimento em torno de um objeto comum onde 

pretende-se alcançar o objetivo aqui delimitado.

O DESENVOLVIMENTO REGIONAL COMO PROBLEMA                                              
TRANSDISCIPLINAR

Pensar o desenvolvimento regional é operar com campos distintos: o desen-

volvimento e a região. Elementos diferentes que ao mesmo tempo completam-se. 

A transdisciplinaridade é o elemento que apresentará os nós amarras para tratar 

de cada qual a partir de uma visão complexa. Parte-se do pressuposto que desen-

volvimento e região formam uma ligação por relações mútuas, como afirma Matte-

di (2015). São elementos incrustrados. “Quando mais se desenvolve uma região, 

maiores são as interconexões e interdependências entre desenvolvimento e região” 

(MATTEDI, 2015, p. 64). A percepção de desenvolvimento acontece a partir de uma 

perspectiva regional localizada no tempo. Há uma correlação entre tempo e espaço. 

Para tal, se faz necessário clarificar o que se entende em cada situação. 

A começar pela questão da região. Uma forma de compreender região é a 

construção de uma fração da realidade, a partir de um conjunto de variáveis, como 

Theis e Butzke (2017), afirmam. As variáveis vão além da localização de uma porção 

de terra. Considera-se outras categorias, como, o econômico, o social, a política, 

a cultura, a antropologia, a geografia e a história. O que Theis (2019), ao ler Celso 

Furtado, chama a categorização de fratura. Também se usa a região para pensar 



84

aglomerados territoriais, maiores que fraturas. A região é uma reunião de espaços 

com características semelhantes, ou ainda, uma delimitação de acordo coma escala 

específica e determinada por acordos coletivas. O espaço pode ser amplo ou restrito. 

A região é uma forma de pensar o espaço. Contudo são elementos que dependem da 

escala espacial adotada. A partir da escolha delimita-se um território de abordagem, 

e, com ele, considerar-se-á as diversas forças de atuação. Ao observar o dentro para 

fora, ou seu contrário e outras possibilidades que por ventura possam vir a acontecer 

há a ideia de região. Região é um território multifacetado.

O desenvolvimento pode ser pensado a partir de uma percepção de processo. 

Manifesta-se em diferentes momentos e apresenta perspectivas diferenciadas. Ele 

retrata um processo de transformação o que mais adiante será chamado de reterrito-

rialização. Por exemplo, se considerarmos dois pontos, o processo de mudança seria 

a partida de um ponto qualquer para chegar a um outro ponto qualquer. São mudan-

ças processuais dentro de uma perspectiva temporal. Pensemos dois pontos, A e B, 

e esses pontos estão em tempos diferentes. O desenvolvimento é uma questão de 

ritmo. O desenvolvimento acontece no tempo. É importante considerar que aqui não 

cabe um julgamento de desenvolvimento bom ou mau, apenas considerar-se-á o 

desenvolvimento. Há um processo de mudanças mais rápidas e outras mais lentas, 

não há um desenvolvimento uníssono, como Mattedi (2015) alerta. Com isso há de 

se considerar a categorização de fratura, como desenvolvimento, econômico; social; 

político; ambiental; cultural, entre outros, como já citado.

O desenvolvimento regional e o tempo possuem em nó comum, que é o espa-

ço. Tal interpretação leva um olhar processual de mudanças que consideram uma 

fração da realidade. Embora isto esteja colocado no texto de maneira incipiente, são 

perspectivas produtoras de desigualdades. A operação do tempo e do espaço não 

é igualitária em todo momento, tampouco em todo espaço. Cada deslocamento de 

A para B possui condições e características únicas. Se há uma desigualdade, ha-

verá também disparidades de ordem regional. Como um desenvolvimento territorial 

mais acentuado em B que em A, por exemplo. Isso, considerando sempre as entida-

des como concretas. Para compreender este espaço de mudanças e de entidades 

concretas, existe a abordagem transdisciplinar, que por natureza é não-enrijecida. A 

transdisciplinaridade é um mecanismo de articulação com outros campos do saber, 
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conforme Theis (2019) evidencia.

O desenvolvimento regional permite olhar problemas de ordem do tempo e do 

espaço a partir de novos paradigmas. Extrapolam bases epistêmicas reducionistas 

porque se articulam a partir da complexidade. Existe uma perspectiva de análises 

complexas dos problemas com base em uma abordagem transdisciplinar. “A palavra 

[complexidade] remete ao ser vivo considerado em sua globalidade, isto é, enquanto 

fenômeno vital e psíquico” (PAUL, 2011, p. 234). Não é uma questão de escolher 

um ponto A ou B, e focar apenas nele. A abordagem no desenvolvimento regional 

compete numa perspectiva holística, e para isso, a transdisciplinar seria o itinerário 

indicado. Uma perspectiva de pensar de maneira não-estanque os problemas relati-

vos ao desenvolvimento regional. Enquanto que a disciplina fecha-se em si mesmo, 

a estratégia transdisciplinar acredita nos processos tratados de maneira simultânea, 

como Paul (2011) destaca. Trata-se dos saberes como interações ou laços que se 

tornam produtores de novos saberes, gerando outros-nós.

O desenvolvimento regional ao longo da história do Brasil esteve ligado ao 

processo de desenvolvimento do país, atrelado a uma ideia de superação das de-

sigualdades. Características que são descritas por Theis e Butzke (2017), quando 

apresentam um panorama histórico do desenvolvimento e das desigualdades pre-

sentes no Brasil. Por exemplo, como consequência deste tipo de visão, da dualidade 

desenvolvimento e desigualdade, foram criadas superintendências regionais para o 

desenvolvimento, como a SUDENE; SUDAM; SUDECO e SUDESUL. Todas foram 

criadas ao longo dos anos de 1960. Aqui há um exemplo de perspectiva diferente da-

quela que é proposta pelo texto. Não é intenção no ensaio explorar estas diferenças, 

mas pretende-se apontar que há oscilações e modificações interpretativas quanto a 

natureza epistêmica e metodológica do desenvolvimento regional. 

UMA ABERTURA PARA A GEOFILOSOFIA EM GILLES DELEUZE E       
FÉLIX GUATTARI

Esta seção abordará a possibilidade de pensar uma geofilosofia a partir dos 
pensadores franceses Gilles Deleuze e Félix Guattari. Serão explorados três concei-
tos: ritornelo; rizoma e Nova Terra. Eles serão tomados como suporte para dar conta 
da problemática da geofilosofia. Buscar-se-á nas obras destes autores os conceitos 
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em si para construção do cenário que permitirá, na parte final do texto, correlacionar 
o desenvolvimento regional com a geofilosofia, que é o objetivo central que se pro-
põe. O ponto de partida em Deleuze e Guattari (2010) é que a filosofia consiste na 
criação de conceitos, e segundo os autores, o conceito de ritornelo é uma das cria-
ções mais importantes. Ele está calcado num devir mundo, o que permite pensar em 
desdobramentos que inventam e reinventam o mundo. Uma atividade de geologia 
que formam camadas de estratificação que se justapõem e se afetam mutuamente. 

O ritornelo é um ponto comum e está totalmente ligado ao problema do territó-
rio. Se tomarmos a proposição filosofar como criar conceitos, e, a criação conceitual 
é um processo do pensamento, então podemos considerar também o pensar. Deleu-
ze e Guattari (2010), apontam que o pensar se faz na relação entre terra e território. 
Daí a se considerar o problema do território como espaço. Um ritornelo está sempre 
em relação com o outro. Há uma dualidade não rígida. Um para dentro e outro para 
fora, mas ambos, podem transformar-se em fora e dentro. Ora um aspecto, ora outro. 
Mas não são movimentos aleatórios que levam pura e simplesmente ao caos. São 
movimentos da ordem de três componentes. O direcional, o dimensional e o com-
ponente da passagem. O direcional determina um ponto, é a busca por uma direção 
que culmina num agenciamento territorial. O dimensional trata do território em torno 
do ponto. E por fim, a passagem, que opera em linhas de fugas, das pontas de des-
territorialização que colocam o território numa instância provisória. 

O ritornelo é a composição dos três componentes. Eles implicam em sua coe-
xistência. Não é uma questão de hierarquia de componentes, mas compreender não 
linearmente três forças coexistentes. O ritornelo opera na manifestação frente ao 
caos que consolida o território. Se não houvesse tal movimento, acabaria tudo em 
território estanque. Mas aqui, a criação deleuzo-guattariana, chama atenção para o 
terceiro componente. O território está sempre em variação. Ele não é uma realida-
de arborescente, fixa, rígida em si mesmo. Sofre o tempo inteiro um movimento de 
desterritorialização e consequente, reterritorialização, que pode vir a ser uma linha 
de fuga. O ritornelo opera em dois sentidos, da terra ao território e o contrário. Não é 
uma questão fechada em si mesmo, de um ponto A para um ponto B, unidirecional, 
há de se considera a existência de mais pontos. Um ir e vir com um centro e toda a 
marginalidade em torno do centro. O ponto é apenas uma passagem. 

A multiplicidade é uma ideia sempre presente. Opera a partir de seu sentido 
ampliado, se pensarmos o rizoma e suas características aproximativas. A estrutu-
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ra do saber convencional, de acordo com Deleuze e Guattari (2011), é explicada 
pela metáfora da árvore. Embora a figura de linguagem seja botânica, a concepção 
deleuzo-guattariana é da ordem mecânica do conhecimento e da realidade, como 
descreve Gallo (2016). O paradigma arborescente implica numa hierarquização do 
saber que regula os fluxos por caminhos rígidos e internos. Os pensadores franceses 
questionam a validade desta proposição. De fato, os saberes são hierarquicamente 
organizados de modo estanque? Se, assim o for, não seria prudente propor uma lógi-
ca que considera os movimentos e prevê que o estado caótico possa produzir novas 
possibilidades. Mas, se considerar a rigidez arbórea, não haveria, por consequência, 
o movimento de desterritorialização e seus desdobramentos. Evidências que susten-
tam a hipótese aqui descrita.  

A crítica de uma lógica arborescente aparece em Mil Platôs, onde os autores 
afirmam quem a árvore já é a imagem do mundo. Mas a natureza não age assim, 
ao modo tão “duro”, apenas como árvore, ou ainda, apenas dual. “As próprias raízes 
são pivotantes com ramificações mais numerosas, lateral e circular, não dicotômica” 
(DELEUZE; GUATTARI, 2011, p. 12). Os autores chamam a atenção para uma pos-
sibilidade de compreender o mundo a partir da multiplicidade, não da árvore. A raiz 
pivotante não compreende a realidade, apenas parte fragmentada dela. O sistema-
-radícula, ou fascicular, é a multiplicidade que permite rupturas e conexões perenes. 
Aproxima-se a uma compreensão sistêmica. O que levaria também para a uma ló-
gica dos fluxos. Uma lógica arborescente é a compreensão reducionista do mundo, 
onde todas as relações são duais, como as de causa-efeito. 

A compreensão do devir mundo, proposta por Gilles Deleuze e Félix Guattari, 
reside na intencionalidade de uma superação reducionista de se entender o mundo. 
O dualismo não cessa. “Na verdade, não basta dizer viva o múltiplo [...] É preciso 
fazer o múltiplo, não acrescentado uma dimensão superior, mas ao contrário, de 
maneira simples, com a força da sobriedade” (DELEUZE; GUATTARI, 2011, p. 13). 
Pensar o devir mundo é um ato de liberdade a partir de uma caracterização de so-
briedade no olhar. Os animais, dizem os pensadores, são rizomórficos. Tomemos um 
ninho de ratos, por exemplo, suas funções agem em torno da evasão e da ruptura. 
“Há rizoma quando os ratos deslizam uns sobre os outros” (DELEUZE; GUATTARI, 
2011, p. 14). No ninho dar-se-á a forma caótica, não hierarquizada que busca um 
estar-ser-no-mundo. Do caos, origina-se a criação de novos territórios, a imanência 
do próprio ser. 



88

A subversão de uma lógica estanque se presta para estabelecer princípios de 
uma geofilosofia, que vislumbre uma leitura de mundo não enrijecida, aquilo que os 
autores chamaram de arborescente. A leitura de mundo, que possa contribuir para 
pensá-lo, a partir das múltiplas variáveis que se intercruzam, é da ordem do rizoma. 
O que coloca sobre a mesa de discussão várias áreas dos saberes. Gallo (2016) 
classifica isto como da ordem multidisciplinar. Não se fecha numa única forma de ver 
e compreender o mundo, porque o mundo é um devir. O que permite afirmar que não 
há apenas um rizoma, mas a constituição de vários rizomas. Para compreender este 
amontoado de “ratos” que se deslizam uns sobre os outros, considerar-se-á seis ca-
racterísticas aproximativas. Elas são os princípios da conexão, da heterogeneidade, 
da multiplicidade, da ruptura assignificante, da cartografia e da decalcomania, veja-
mos didaticamente, cada uma delas.

O princípio da conexão pressupõe que qualquer ponto de um rizoma pode estar 
conectado a qualquer outro ponto. Diferente de uma lógica arborescente onde um 
ponto se conecta apenas ao outro ponto, dentro de uma ordem, onde o ponto A ape-
nas conectar-se-á com o B. Este princípio pressupõe que as conexões são múltiplas 
e não obedecem a uma hierarquia. O ponto A conecta-se a qualquer outro ponto. O 
princípio da heterogeneidade parte da ideia de que qualquer conexão é possível, 
então, há uma quebra de relações homogeneizadas. O rizoma rege-se pela hete-
rogeneidade e promove um descentramento sobre outras dimensões e registros. O 
princípio da multiplicidade afirma que o rizoma não se reduz a unidade. O rizoma não 
é sujeito, nem objeto, como também não possui uma unidade que sirva de pivô. É 
múltiplo. A multiplicidade é a característica que rompe os limites estanques. 

O princípio da ruptura assignificante afirma que o rizoma, embora estratificado 
por linhas e por territórios, está sempre sujeito às linhas de fuga. São possibilidades 
de rupturas para novas e insuspeitas direções. Ele pode ser rompido em qualquer 
momento, e da ruptura traz novas significações. O princípio da cartografia é a ligação 
do rizoma com o mapa. O rizoma pode ser acessado por pontos infinitos e de múl-
tiplas direções. Ele não tem como finalidade a descrição, possui uma riqueza geo-
gráfica da ordem do devir. Não é mera reprodução, é constante produção. E o último 
princípio, a decalcomania. O rizoma degenera, floresce, desmancha e prolifera. Não 
é uma cópia. Um mapa, por exemplo, também pode ser copiado, porém, se assim o 
for, o rizoma se superpõe criando um novo território. Logo não é um desenho simpló-
rio, mas há de ser um novo mapa. O rizoma leva então à Nova Terra.
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O movimento de uma Nova Terra consiste no olhar que perpassa uma transfor-
mação entre a territorialização, desterritorialização e reterritorialização. Esta discus-
são se faz presente em várias das obras e possuem um caminhar característico ao 
rizoma, nos pensadores franceses. A primeira aparição está em O anti-Édipo, quando 
longamente Deleuze e Guattari (2010), discutem a desterritorialização. É deste ponto 
que se toma a base para a descrição que segue. A territorialização é aquilo que está 
posto a partir da experiência de um lugar traçado. Mas não é o elemento primordial. 
O território e a terra percorrem todas as sociedades humanas. Está ali. Mas ele não 
é uma realidade de lógica arborescente. Está ligado a um ideário com rupturas assig-
nificantes. Mesmo presente no processo de construção histórica, a ideia de território 
sofreu e sofre alterações, porque ela faz parte de outros fluxos.

A desterritorialização é a busca pela imanência. É o processo que vai do territó-
rio à terra. O movimento pelo qual se deixa o território constituído em busca de outra 
passagem. O que Deleuze e Guattari (2011) em Mil Platôs chamam de a passagem 
de um platô para outro platô. São camadas simultâneas que escampam ao poder 
da consciência e se integram entre elas. Já a reterritorialização é processo que leva 
a terra fazer um outro território. Há uma terra em devir, sempre em movimento. Um 
devir Nova Terra. A terra que está ali e se encontra adiante, constitui-se. Ela foi per-
dida e na reterritorialização encontra-se numa outra experiência radical. Mas não é o 
ponto final, senão haveria uma deformação e um decalque. Talvez, a crítica da Terra 
Prometida, em Deleuze e Guattari (2010), resida na ideia de decalque que está no 
alcance da promessa. A Nova Terra é autorreferência daquilo que está posto, pois é 
aproximativo do rizoma. 

O ritornelo, as características aproximativas do rizoma e a perspectiva de uma 
Nova Terra são pressupostos para pensar a geofilosofia em Deleuze e Guattari. É 
uma construção dada com forte influência do pensamento de Friedrich Nietzsche. 
Como o objetivo deste ensaio é discutir a geofilosofia de Gilles Deleuze e Félix Guat-
tari como diálogo com o desenvolvimento regional, não entrarei nesta discussão niet-
zschiana. Como afirma Deleuze (2016), pela ocasião do lançamento da obra O que 
é a filosofia?, entenderemos a geofilosofia como uma conexão entre terra-território, 
que convergem para a emergência da imanência. Um meio de encontros e afetos. 
Neste intermezzo a geofilosofia não cessa de colocar questões em suas condições. 
É a potência da criação de conceitos, não o ato. Não se pensa a relação sujeito-ob-
jeto como categoria, mas como uma relação variável do território e da terra. Sugere 
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a uma perspectiva de pensar as diferenças em movimentos da multiplicidade: do 
dentro para fora, e do fora para dentro, num território, além das análises estanques. 

A geofilosofia é da terra, mas também é do pensamento. É uma geografia das 
circunstâncias, porque a experiência do pensar pressupõe condições externas. De-
leuze e Guattari (2010) tecem uma crítica aos pressupostos do cogito de René Des-
carte. Demonstram que os argumentos que regulam o sujeito cartesiano são redu-
cionistas e insuficientes para compreender os processos de reterritorialização porque 
nega a imanência. Aqui poder-se-ia recuperar uma frase do William Shakespeare 
(2004), em Hamlet, “There are more things in heaven and earth, Horatio, than are 
dreamt of in your philosophy.”. Há outras conexões que o devir mundo possa su-
por. Elas são da ordem da imanência, portanto, o que limita, reduz e não dá conta 
de compreender os diversos entrecruzamentos. A geofilosofia pode direcionar uma 
cartografia de sentido para Terra, que não é apenas materialidade. É uma potência 
nômade, um corpo molecular, não orgânico, que se desenvolve em ramificações.
 

Figura 1: Cartografia dos conceitos

Fonte: grafo produzido pelo pesquisador a partir do software Sobek (2020).

Para concluir esta seção que é a apresentação dos conceitos deleuzo-guatta-

rianos, aplicou-se esta parte ao software de “mineração de texto” Sobek. Ele identifica 

os termos mais relevantes a partir da análise de frequências. A finalidade da aplica-
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ção é construir uma cartografia dos elementos que evidencia a conexão dos campos. 

“O mapa é aberto, é conectável em todas as suas dimensões, demonstrável, rever-

sível, suscetível de receber modificações constantemente” (DELEUZE; GUATTARI, 

2011, p. 30). Há um tipo de beleza no uso de conceitos deleuzo-guattarianos porque 

a fundamentação teórica, o método de pesquisa e a análise de dados formam uma 

teia em nó. Fazer o rizoma é discutir as três possibilidades amarradas em torno de si. 

O que torna qualquer pesquisa, neste contexto, uma ação multifacetada. Falar sobre 

a cartografia do território também é produzir uma cartografia sobre a fala do território, 

“multifacetando” as possibilidades e suas dimensões. 

O grafo de palavras deixa claro as conexões do território. E como explorado, o 

território não é estaque, porque situa-se dentro de um movimento de constante reter-

ritorialização. A geofilosofia, ligada ao território mostra que os outros termos discuti-

dos se interligam. O território manifesta-se em condições aproximativas do rizoma, 

ajeitando rupturas, que em certo grau, são formas de resistência para construir uma 

Nova Terra e formam conexões que vislumbram um devir-mundo. Em meio a teia, 

há o conceito de ritornelo, que apresentam outros desdobramentos. Cabe lembrar 

que o nó pensado como um elo e não como um ponto rígido. Com isso sustenta-se 

a condição do movimento permanente de transformação em território. A geofilosofia 

deleuzo-guattariana, aproximada com o desenvolvimento regional, fundamenta as 

discussões de territórios multifacetados e transformacionais locados no tempo e no 

espaço. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS E OUTRAS ABERTURAS

Ao propor este ensaio teórico, havia a intenção de correlacionar o desenvolvi-

mento regional com a geofilosofia. Quiçá tudo isso não faça tanto sentido, ou, outras 

vozes poderiam encorajar tamanha empreitada. A independer dos fatos, três ideias 

chegam ao final do ensaio. Primeiro, o lugar da terra; por conseguinte a geofilosofia 

deleuzo-guattariana como pressuposto da transdisciplinaridade, que é a segunda 

ideia e por último, a crítica ao capitalismo. São estas ideias que darão corpo a outras 

aberturas.  

A terra é um lugar íntimo, ela não é apenas uma porção de espaço para sim-

ples ocupação dos seres humanos. É a casa-nômade. O movimento quebra a rigidez 
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para então permitir desterritorializações. Tudo pode ser apenas um jogo de palavras, 

mas o jogo permite compreender o transitório que envolve todos os entes que estão 

no mundo. Não é apenas um exercício ontológico, mas uma possibilidade e uma 

perspectiva de compreender a paisagem. Aqui há uma chave de apontamento com 

o desenvolvimento regional, como uma perspectiva de compreender as mudanças 

dadas e planejadas para o tempo e o espaço. Descrever o que há, considerando os 

movimentos de território-desterritorialização-reterritorialização com perspectivas de 

uma análise de tempos. O jogo da imanência de uma terra nômade que foi-é-será. E 

a terra é o lugar da intimidade, porque tal análise não é feita exteriormente, a criação 

de conceitos parte de dentro dela, o que permite uma atitude do geofilosofar.  

A transdisciplinaridade é aproximativa do rizoma. Se o desenvolvimento regio-

nal pensa questões e problemas a partir de uma lógica transdisciplinar, por que não 

usar os conceitos aproximativos do rizoma para pensa-lo?  Os princípios aproximati-

vos do rizoma rompem a lógica arborescente para pensar conexões e multiplicidades 

e uma estrutura não hierarquizada. O rizoma permite novas formas de trânsito. Há 

uma aproximação com o desenvolvimento regional quando se pensa o planejamento. 

Usar de perspectivas diferenciadas para propor ações da ordem molecular que per-

mitam outras mobilidades. Poderíamos afirmar que a transdisciplinaridade libertaria o 

humano de análises fechadas de pequenas caixas, para olhar para a terra sistemati-

camente. O mundo-que-está-aí não obedece às disciplinas fechadas. O devir terra é 

um somatório de jogos e de forças que transcende o mecanismo da disciplina. E por 

que não o planejar multifacetado?

E por último há uma crítica ao capitalismo neoliberal que promove um desenvol-

vimento desigual. Este elemento não aprece diretamente no ensaio. É uma das críti-

cas que atravessam a obra de Deleuze e Guattari. Em Mil Platôs a filosofia é levada 

ao absoluto da desterritorialização relativa ao capital. Pensar e criticar o capitalismo é 

um movimento de desterritorialização e de busca de uma Nova Terra. Então, a tratar 

de reterritorializações, pressupõe uma construção de espaços além do capitalismo. 

Algo que seja uma construção da imanência. Se o capitalismo impede o devir, não há 

imanência. Então, a crítica, inda que invisível é presente.  Pensar o desenvolvimento 

pelo olhar da subjetividade dos pensadores franceses é oportunizar uma reflexão 

sobre as condições de exploração que nos trouxe (enquanto humanidade) até aqui.
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A crítica ao capitalismo é um ponto de intersecção entre a geofilosofia deleuzo-

-guattariana e o desenvolvimento regional. Ao longo do ensaio tentou-se demostrar 

que geofilosofia propõe uma análise multifacetada do território. Planejar o desenvol-

vimento pelo viés multifacetado do território desvela outras metodologias, ou, outras-

-possibilidades de construir espaços para além daqueles formatados pela ordem do 

capital. A proposta de uma Nova Terra é uma reflexão que cabe muito bem às estra-

tégias de planejamento, pois vislumbram a alternativa de uma forma de desenvolvi-

mento menos desigual. Possibilidades que se amarram com o verbo planificar, que 

por sua vez, aproxima-se a uma ideia de cartografia. Planificar (um uso mais “largo” 

da palavra) é a possibilidade de cartografar um devir-Mundo que, embora utópico, 

poderia compreender estratégias de igualdade e justiça social. 

Então, se filosofar, for de fato, passear com um saco, aqui colocamos dentro 

dele alguns elementos que serão importantes para pensar o desenvolvimento regio-

nal. Os conceitos apresentados o foram de maneira didática a fim de tornar a leitura 

possível, porém, ao falar do trabalho de Deleuze e Guattari é preciso ter presente que 

toda criação conceitual também é rizomática. Então, as “coisas” colocadas dentro do 

saco não ficam organizadas e separadas por categorias. Misturam-se, formam novas 

conexões, rupturas assignificantes em construções de novas cartografias. Elas não 

fecham em si mesmo, mas dão aperturas a outras e... a outras e... a outras possibi-

lidades.
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INTRODUÇÃO

Em 2020 o Planejamento Regional da Quarta Colônia (Bevilacqua et al, 2010) 

completou dez anos de sua aprovação. A Quarta Colônia é assim denominada por ter 

sido a Quarta Colônia de Imigração Italiana no Rio Grande do Sul (as primeiras deram 

origem aos municípios de Bento Gonçalves, Garibaldi e Caxias do Sul), localizada 

na região central do Estado, próximo à Santa Maria. Atualmente, a região conhecida 

como Quarta Colônia é composta por nove municípios (Agudo, Dona Francisca, 

Faxinal do Soturno, Ivorá, Nova Palma, Pinhal Grande, Restinga Seca, São João do 

Polêsine e Silveira Martins), com população entre 1.881 (Ivorá) a 16.401 (Agudo), de 

acordo com Estimativa da População para 2020 (IBGE). Estes municípios integram 

o Consórcio para o Desenvolvimento Sustentável da Quarta Colônia (CONDESUS) 

desde 1996. 

Este artigo busca recuperar as principais ações desenvolvidas no seu processo 

de elaboração, bem como fazer um balanço do que foi efetivamente concretizado 

durante estes dez anos. Também descreve as principais ações desenvolvidas no 

Planejamento Regional da Quarta Colônia e algumas conclusões observadas passados 

dez anos de sua aprovação. Pretende-se uma descrição do processo metodológico, 

análise do que foi concretizado, as dificuldades e desafios vivenciados na execução 

do trabalho bem como servir de referencial para a necessidade de implementação de 

Planos Regionais de maneira responsável. Para tanto, é importante relatar um pouco 

da história de todo o processo para a realização do projeto e do momento vivido pela 

região e do país naquele momento.

Na oportunidade, o Governo Federal, através do Ministério das Cidades, 

desenvolvia um Programa Federal que tinha como objetivo a elaboração de estudos e 

implementações de Planos Diretores Municipais em todo o Brasil. Este programa trazia 

linhas de financiamento para que os governos municipais promovessem licitações 

públicas para o cumprimento do que determina o Estatuto da Cidade, Lei Federal nº 

10.257 de 10 de julho de 2001. No âmbito do Ministério das Cidades, a Secretaria 

Nacional de Programas Urbanos (SNPU) coordenava as ações relacionadas ao 

planejamento urbano com o objetivo de sensibilizar, motivar, e capacitar os municípios 

como também disponibilizar recursos para a efetivação de políticas em consonância 
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com o que determinava a Lei Federal. 

Órgãos financiadores de pesquisas como o CNPq, também dispuseram 

recursos para que as Instituições de Ensino Superior se envolvessem neste processo. 

Criaram-se oportunidades para que professores e alunos contribuíssem nesta área 

de conhecimento tão importante para o desenvolvimento urbano e regional. O Curso 

de Arquitetura e Urbanismo da UFSM participou do edital promovido pelo CNPq 

e foi contemplado com dois projetos para o desenvolvimento de Planos Diretores 

Municipais, com propostas para os municípios de Faxinal do Soturno (integrante 

da Quarta Colônia) e Itaara. A execução desses projetos resultou uma maior 

aproximação entre as Administrações Municipais da Quarta Colônia e o Consórcio de 

Desenvolvimento Sustentável-CONDESUS com o Curso de Arquitetura e Urbanismo 

da UFSM, especialmente na área do desenvolvimento urbano, que até então não era 

devidamente explorada e aproveitada pelas comunidades da região.

Historicamente, a Universidade Federal de Santa Maria sempre atuou com 

ações no ensino, pesquisa e na extensão em vários setores do conhecimento para 

o desenvolvimento da Região da Quarta Colônia. O então Secretário Executivo 

do Condesus, Sr. José Itaqui, já há algum tempo mantinha conversações com 

professores do Curso de Arquitetura e Urbanismo-UFSM no sentido de desenvolver 

ações integradas na área do Planejamento Urbano e Regional, uma vez que, desde a 

sua criação em 1992, o curso focava com muita ênfase nas disciplinas de Urbanismo 

e Planejamento Urbano e Regional. 

O então Secretário Executivo, José Itaqui, e a então Presidente do Condesus, 

Valserina Gassen, compreenderam que era oportuno propor um Projeto Urbano para 

os Municípios da Região. Empenharam-se com os prefeitos e vereadores para a 

cotização de recursos próprios para contemplar esta demanda. Realizou-se, assim, 

um Convênio Institucional entre o Condesus, representando os municípios, e a 

Universidade Federal de Santa Maria-UFSM e tendo como executor do convênio o 

Departamento de Arquitetura e Urbanismo-DAU, para o desenvolvimento dos Planos 

Diretores Municipais. Para os professores e alunos do DAU-UFSM, a execução do 

convênio foi uma grande oportunidade de aprendizado, com reflexos no ensino, 

pesquisa e na extensão. 

A participação no Projeto de outros Departamentos de Ensino como Economia, 
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Sociologia, Geografia, Direito, Agronomia, Engenharia Florestal, Desenho Industrial 

e Engenharias, possibilitou uma abordagem Interdisciplinar e transdisciplinar do 

conhecimento urbano. Esta integração departamental foi uma importante característica 

do trabalho possibilitando uma visão holística e sistêmica do planejamento local e 

regional. O projeto envolveu uma equipe técnica composta por mais de 16 profissionais 

e professores da UFSM e aproximadamente 50 alunos bolsistas provenientes de 

vários Departamentos de Ensino da Universidade.

Esta transdisciplinaridade também motivou a denominação ‘Planejamento 

Ambiental da Quarta Colônia’ para o projeto, baseando-se na Lei da Política Nacional 

de Meio Ambiente (Lei nº 6.938 de 31.08.1981, art. 3º inciso I), que estabelece o 

conceito de Meio Ambiente: “meio ambiente é o conjunto de condições, leis, influências 

e interações de ordem física, química e biológica, que permite, abriga e rege a vida 

em todas as suas formas”. 

O Planejamento Ambiental da Quarta Colônia envolveu a elaboração de Planos 

Diretores Municipais, Plano Regional, Inventário do Patrimônio Histórico e Cultural 

e Mapeamento Georreferenciado da Quarta Colônia. A seguir resgatamos algumas 

questões importantes sobre o processo de elaboração do projeto, com ênfase no 

Planejamento Regional (BEVILACQUA et al, 2010).

O CONTEXTO DO PLANEJAMENTO REGIONAL DA QUARTA COLÔNIA

O Governo Federal reforçou sua posição no tratamento das políticas regionais, 

ou regionalização, através, principalmente, de dois ministérios: o Ministério das 

Cidades, e o Ministério da Integração Nacional, cujas responsabilidades, dentre outras, 

buscavam legitimar e garantir o cumprimento das diretrizes estabelecidas quando da 

aprovação do Estatuto da Cidade (Lei Federal 10.257/2001). Uma grande crítica que 

pode ser feita é justamente a falta de tratamento de diretrizes de desenvolvimento 

regional. 

Reconhecendo este fato, posteriormente à publicação do Estatuto da 

Cidade (2001), temos diversas publicações que vêm orientar algumas disposições 

obrigatórias, como a elaboração dos Planos Diretores Participativos. No livro PLANO 

DIRETOR PARTICIPATIVO - guia para a elaboração pelos municípios e cidadãos 
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(ROLNIK, 2004), um capítulo em especial busca fazer a relação entre plano diretor e 

desenvolvimento regional. Este livro traz questões importantes para a relação entre 

plano diretor e desenvolvimento regional, e principalmente reconhece a falta de 

tratamento deste assunto no Estatuto da Cidade: 

A despeito dos incontestáveis avanços para o planejamento urbano e a 
gestão de cidades, o Estatuto da Cidade deixou algumas lacunas ao não 
abordar questões que, hoje, encontram-se no centro das atenções dos 
processos de urbanização das cidades brasileiras, principalmente no 
âmbito de processos regionais que extrapolam em muito os limites político-
administrativos municipais. Além disso, o Estatuto deu ao Plano Diretor uma 
dimensão fundamental na articulação das ações de planejamento no âmbito 
do município, evidenciando seu caráter de controle urbanístico municipal, 
mas deixando em aberto como articulá-lo ao desenvolvimento regional em 
diversas dimensões (...) (ROLNIK, 2004). 

Buscando dar solução a esta lacuna, em 2015 foi aprovado o Estatuto da 

Metrópole (Lei Federal 13.089/2015), que trouxe o importante dever de estabelecer 

diretrizes para o planejamento e gestão das regiões metropolitanas e aglomerações 

urbanas, trazendo consigo algumas novas abordagens e exigências, tais como a 

governança compartilhada e a obrigatoriedade de construção dos PDUIs (Planos de 

Desenvolvimento Urbano Integrados).

Segundo Rolnik (2004), uma região pode vir a ser uma aglomeração de 

municípios, formalmente reconhecidas como aglomerações urbanas ou não, 

estruturadas em torno de uma história microrregional compartilhada, que muitas 

vezes apresentam relações de complementaridade e dependência em torno de 

setores produtivos específicos, a exemplo do turismo regional, conjunto de pequenas 

indústrias tradicionais, centros universitários, entre outros. 

O período é de expectativa pelos processos que estão sendo construídos, 

pelas territorialidades e pelas articulações entre agentes sociais configurando novas 

práticas no trato de problemas de interesse comum a mais de um município. Mas é 

possível perceber ainda que esta abordagem enfatiza demasiadamente a questão 

regional através da ótica de regionalização exclusivamente de regiões metropolitanas, 

deixando novamente a desejar o tratamento de outros tipos de regionalização. 

O Projeto Planejamento Ambiental da Quarta Colônia englobou duas escalas 
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de planejamento: municipal e regional. Na escala municipal o instrumento de 

planejamento utilizado foi o Plano Diretor, considerando toda a extensão territorial 

do município (áreas urbanas e rurais). O objetivo foi nivelar todos os municípios no 

que se refere à legislação urbanística e fornecer aos municípios instrumentos de 

planejamento que, além de regular o desenvolvimento urbano e municipal, serviriam 

de apoio ao planejamento regional ao incorporarem diretrizes, políticas, programas 

e projetos que extrapolaram o limite municipal.  Nas questões locais estava implícita 

a hipótese de que existia a necessidade de algum grau de gestão compartilhada ou 

de tratamento conjunto dos problemas e potencialidades locais e regionais, como as 

questões dos resíduos sólidos ou líquidos, poluição ambiental, saúde, etc.

A metodologia adotada buscou dar conta das realidades diversas dos municípios, 

bem como a adaptação dos instrumentos legais disponíveis (do Estatuto da Cidade) 

para municípios de pequeno porte. Com base nestas recomendações, o processo de 

Planejamento Regional teve como referência e base todas as discussões e definições 

realizadas no âmbito municipal, já pensadas com foco no Plano de Desenvolvimento 

Regional da Quarta Colônia. Englobou cinco etapas, estruturadas seguindo os 

preceitos do Estatuto da Cidade - principalmente no que se refere ao processo 

participativo - e às recomendações do Ministério das Cidades: 

1) Delimitação: compreendeu as etapas de Reconhecimento do Município e Instalação 
do Processo Participativo;

2) Diagnóstico: correspondeu à Leitura da Cidade, englobando a Leitura Técnica e 
Comunitária;

3) Proposições: etapa de Formulação e Pactuação de Propostas com definição de 
estratégias e diretrizes gerais e definição de instrumentos;

4) Projeto de lei: compreendeu a conversão das proposições em forma de lei;

5) Implementação e fiscalização: envolveu a definição de estruturas de participação 
e fiscalização dentro dos planos diretores. 

 Assim, na escala regional elaborou-se um Plano Regional, construído a partir 

dos planos diretores municipais. Adotou-se uma metodologia “bottom-up”, de baixo 
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para cima, em detrimento de “topdown” de cima para baixo. Esta metodologia foi 

possível através da estratégia de participação da sociedade civil desenvolvida em 

todas as etapas de elaboração e que envolveu reuniões com atores estratégicos, 

audiências públicas, conferências, oficinas, aplicação de questionários, além de uma 

ampla divulgação nos meios de comunicação. Na escala municipal, foram montadas 

estruturas de participação que serviram de apoio na elaboração do Plano Regional. 

Os núcleos gestores de município eram compostos por representantes da 

sociedade civil e do poder público, cujo papel era auxiliar, acompanhar e fiscalizar o 

processo de elaboração tanto dos planos diretores quanto do plano regional e seriam 

o embrião para o conselho de acompanhamento e fiscalização do plano diretor. Cada 

núcleo gestor indicou dois delegados, um representando a área urbana e outro a rural, 

para participar nas discussões regionais. Esta organização foi bastante positiva, pois 

permitiu contar com uma representação uniforme e territorialmente abrangente de 

todos os municípios da região.

No âmbito do Planejamento Regional, foram realizadas duas Conferências, 

além de outros momentos de discussão, uma delas para apresentação e discussão 

do Diagnóstico da Região e outra para apresentação e discussão das Propostas a 

serem incluídas no Plano de Desenvolvimento Regional da Quarta Colônia. Devido 

à articulação entre planejamento municipal e regional, nesta etapa, a estruturação 

do planejamento regional já estava bastante clara. Desta forma, as sete estratégias 

definidas na escala municipal estiveram presentes nas proposições na escala regional. 

A partir destas considerações, foi elaborado o Plano de Desenvolvimento Regional 

para a Quarta Colônia e um Projeto de legislação, no âmbito do CONDESUS, que 

estabelece os princípios, diretrizes, políticas e instrumentos do Desenvolvimento 

Regional. O Quadro 01 apresenta a compatibilização entre as escalas de planejamento 

municipal e regional, no que se refere às propostas (BEVILACQUA et al, 2010).
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Quadro 01: Relação entre estrutura do Plano Regional e estratégias definidas no 
âmbito do planejamento municipal.

 

Sistemas

Correspondência 
com Estratégias do 

Plano 
Diretor

Políticas Públicas Regionais

A. Sistema de     
Estruturação de Gestão
 

1. Estruturação Regional
A.1 Política de Integração e 

Estruturação Regional
 

B. Sistema de 
Articulação Relacional

3. Melhoria da Mobilidade 
e Transporte B.1 Política Regional de Mobilidade

C. Sistema de
 Orientação Produtiva 2. Articulação Econômica

C.1 Políticas Públicas de 
Articulação Econômica

C.2 Políticas Públicas de Incentivo 
ao Turismo.

D. Sistema de
 Melhorias Físicas e 
Preservação Ambiental

4. Preservação do Meio 
Ambiente

6. Promoção e Preserva-
ção do Patrimônio

D.1 Política de Preservação do 
Meio Ambiente

D.2 Política de Qualificação do
 Patrimônio Cultural

E. Sistema de 
Desenvolvimento da 
Rede de Cidades.

5. Acesso à infraestrutura 
e melhoria dos serviços 
urbanos

7. Acesso à Habitação

E.1 Política Regional de Melhoria e 
Qualificação da Infraestrutura e dos 

Serviços Públicos
E.2 Política Regional de Segurança 

Pública
E.3 Política Regional de 
Regularização Fundiária

Fonte: dos autores.

          O Plano de Desenvolvimento Regional da Quarta Colônia estabeleceu, assim, 

que a gestão regional deveria ser fortalecida como uma unidade político administrativa 

pertencente a uma única realidade socioespacial e econômica. Fortaleceu também a 

participação do Consórcio de Desenvolvimento Sustentável – CONDESUS como uma 

entidade coparticipativa na condução dos projetos de desenvolvimento da região. 

Também contribuiu para o avanço metodológico em relação ao planejamento urbano 

de municípios de pequeno porte articulados regionalmente, bem como construiu uma 

base de conhecimento sobre a realidade municipal e regional. Por fim, este Projeto 

Regional da Quarta Colônia pode ser considerado como uma inédita ação na área 

do Planejamento Regional no cenário interiorano, pois ainda são muito tímidas as 

experiências referentes às políticas territoriais neste sentido.
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PLANEJAMENTO REGIONAL DA QUARTA COLÔNIA - UM BALANÇO 
DEZ ANOS DEPOIS

 Transcorridos dez anos da aprovação do Plano Regional da Quarta Colônia, é 

possível fazer um balanço sobre: i) a metodologia adotada e o processo de elaboração 

do Plano; ii) principais resultados alcançados e principais desafios encontrados

Sobre o primeiro ponto, acredita-se que a adoção de uma metodologia de 

baixo para cima (bottom-up), a partir da estruturação do planejamento municipal, foi 

fundamental para a concretização do planejamento regional. A incorporação de um 

mapeamento georreferenciado foi, para a época, bastante avançada e fundamental 

para melhorar o conhecimento sobre a realidade regional. Permitiu que tanto a 

população, quanto políticos e técnicos ampliassem seu conhecimento e pudessem 

subsidiar suas decisões. O envolvimento da UFSM possibilitou que profissionais 

gabaritados em suas áreas de conhecimento produzissem material de grande 

qualidade. Por vezes, o tamanho da equipe, que envolveu mais de 60 pessoas, sem 

contar os técnicos das prefeituras municipais, foi um desafio para a coordenação do 

projeto. Foi fundamental contar com o envolvimento das Prefeituras Municipais e do 

Condesus, garantindo um olhar compatível com as realidades municipal e regional.

Buscando respostas ao segundo ponto, sobre os principais resultados 

alcançados e desafios para sua concretização, foi feito um levantamento junto ao 

CONDESUS sobre os programas que de fato foram implementados durante estes dez 

anos. Utilizou-se como base o Quadro de Sistemas, Políticas, Programas e Projetos, 

parte do Plano Regional da Quarta Colônia. A partir dos cinco sistemas definidos 

para organizar as políticas e programas, foram levantados os que tiveram algum tipo 

de encaminhamento durante estes dez anos (Quadro 02). Assim, foi possível definir 

três categorias: i) concluído para os programas que foram iniciados e finalizados 

em algum momento na linha temporal da última década; ii) em andamento para os 

programas que tiveram suas datas de início, mas ainda não foram finalizados, ou 

são programas de ação contínua; iii) não encaminhados para os programas que não 

iniciaram e nem foram encaminhados nesta última década. 

De um total de 24 Programas propostos, seis foram concluídos (25%), 11 estão 

em andamento (45,8%) e 9 não foram encaminhados (37,5%).
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Quadro 02: Sistemas, políticas, programas e status.

SISTEMAS, POLÍTICAS, PROGRAMAS E PROJETOS

1 - SISTEMA DE GESTÃO

POLÍTICAS PROGRAMAS STATUS

01 Política 05 Programas propostos
02 concluídos

01 em andamento
02 não encaminhados

2 - SISTEMA URBANO E REGIONAL

06 Políticas propostas 06 Programas propostos

01 concluído
03 em andamento

02 não encaminhados

3 - SISTEMA RELACIONAL

02 Políticas propostas 02 Programas propostos 01 concluído
01 em andamento

4 - SISTEMA PRODUTIVO

02 Políticas propostas 05 Programas propostos 04 em andamento
01 não encaminhado

5 - SISTEMA FÍSICO-AMBIENTAL

03 Políticas propostas 06 Programas propostos 
02 concluídos

02  em andamento
02 não encaminhados

Fonte: dos autores.

Entre os Programas concluídos, 02 fazem parte do Sistema de Gestão, 02 

do Sistema Físico-Ambiental, 01 do Sistema Urbano e Regional e 01 do Sistema 

Relacional. Pode-se considerar que alguns deles beneficiaram-se de negociações 

anteriores à elaboração do Plano Regional (Programa de Fortalecimento das 

Potencialidades Paleontológicas), do contexto nacional de financiamento ao 

planejamento municipal (Programa de Habitação de Interesse Social e Programa de 

Melhorias da Mobilidade) e de ações desenvolvidas durante a elaboração do Plano 

Regional (o  Programa de Apoio ao Licenciamento Ambiental Regional foi beneficiado 

pelo conjunto de mapeamentos criados no âmbito do projeto, que capacitou os 

municípios a requererem a possibilidade de licenciamento municipal, o Projeto de 
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Capacitação para o planejamento regional e o Programa de implementação da 

comissão regional de patrimônio cultural beneficiou-se do ambiente favorável criado 

logo após a conclusão do plano).

DEZ ANOS DEPOIS, E O QUE VEM PELA FRENTE?

Após esta breve revisão do Plano Regional da Quarta Colônia, passados dez 

anos, é possível tecer algumas conclusões e traçar algumas possibilidades do que 

vem pela frente. Cabe destacar que nestes dez anos, muitas mudanças aconteceram 

na região e no país. No Brasil, houve uma mudança em relação ao incentivo ao 

planejamento urbano e regional, com a descontinuidade do Ministério das Cidades e 

consequentemente de políticas de financiamento voltadas ao planejamento municipal 

(voltados ao desenvolvimento urbano, mobilidade, habitação e saneamento). 

Por outro lado, na época da aprovação do Plano Regional uma das dificuldades 

enfrentadas era a inexistência de instrumentos jurídicos que estabelecessem a 

obrigatoriedade e respeito ao que era definido na escala regional, tornando mais 

difícil de serem observadas pelos gestores municipais. A aprovação da Lei Federal 

nº 13.086/2015 Estatuto da Metrópole alguns regramentos foram estabelecidos e 

podem produzir efetividade no Planejamento Regional. 

No contexto regional cabe apontar o avanço trazido com a aprovação do Projeto 

do Geoparque da Quarta Colônia, projeto que extrapola a própria região e que já 

estava em tratativas antes mesmo do Plano Regional ser iniciado. O desenvolvimento 

do turismo também avançou, apesar de ainda não contemplar todo o potencial que 

a região apresenta. A existência de polos atratores como Vale Vêneto, Recanto do 

Maestro e, mais recentemente, a construção das Águas Termais no Recanto Maestro 

fortalecem o potencial turístico da região. 

Uma crítica que pode ser feita ao material produzido foi a falta de definição de 

instrumentos de aferição de sua efetiva aplicação. Neste sentido, ao fazermos um 

balanço do que foi concretizado nestes dez anos deparamo-nos com dificuldades. A 

base de aferição ficou pautada na documentação compilada pelo Condesus. Seria 

interessante, como complementação, uma pesquisa junto aos municípios, buscando 

compreender as dificuldades e desafios enfrentados por eles, principalmente 

relacionados às demandas de gestão regionalizadas.
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O que esperar do Planejamento Regional da Quarta Colônia dez anos depois 

de sua aprovação pelo CONDESUS? Esta pergunta pode ser respondida inicialmente 

pela necessidade de revisão de todos os Planos Diretores locais e do Plano Regional. 

Muitas mudanças ocorreram não apenas na região, mas principalmente no país.

Na esfera federal, e com relação à legislação, foi aprovado o Estatuto da 

Metrópole, Lei Federal 13.086/2015, e que propõe mecanismos de observação e 

reconhecimento dos Planos Regionais. A nível regional, as mudanças percebidas 

nas transformações já se processam na região. As águas termais recém criadas no 

Recanto Maestro alteram o perfil de região de produção primária para uma região de 

serviços, mais dinâmica e geradora de empregos. Mostra também a potencialidade 

de utilização dos recursos naturais ainda inexplorados na região. Observa-se a 

alteração gradual na produção primária extremamente dependente do arroz para 

outros cultivos como a Olivicultura, fruticultura etc. A aprovação e criação do Projeto 

do Geoparque da Quarta Colônia, cuja configuração extrapola os limites da própria 

região.

  Na dimensão acadêmica e profissional, pode-se afirmar que houve o despertar 

para uma atividade profissional ainda incipiente na área do Planejamento Regional. 

Podemos observar que a partir do trabalho muitos acadêmicos envolvidos no 

projeto optaram por seguir esta área do conhecimento. Buscaram aprimoramento 

no Programas de Pós Graduação em Planejamento Urbano e Regional, outros nas 

administrações municipais nos setores vinculados ao urbano. Ainda, convém destacar 

os inúmeros trabalhos acadêmicos de pesquisa e extensão que surgiram após o 

projeto.

Podemos concluir pela experiência acadêmica e profissional que, apesar dos 

resultados não serem de todo o que se planejava, mudou positivamente o cenário 

da região. Assim sendo, para o futuro o processo de Planejamento Regional deve 

ser uma ferramenta cada vez mais incentivada e adotada pelo CONDESUS e seus 

associados.

Estas ações de parcerias regionais que hoje já são estabelecidas pelo projeto 

Geoparque e devem ser estendidas para outras dimensões que extrapolam os limites 

políticos administrativos municipais. Está cada vez mais subentendida a hipótese de 

que há algum grau de gestão compartilhada no tratamento de potencialidades ou 
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problemas regionais. 

Nas potencialidades, o ambiente natural com seus recursos da paisagem, dos 

fósseis e de seus recursos hídricos são alguns dos exemplos que já se consolidam 

de maneira regional. 

Nos problemas as questões de caráter socioambientais se destacam o destino 

dos resíduos sólidos e líquidos, as políticas de controle da poluição dos ambientes 

naturais. Questões que ainda podem ser exploradas conjuntamente dizem respeito 

às políticas de regularização fundiária e habitacional, dos consórcios da saúde, do 

saneamento básico e de outras políticas territoriais.     

São ainda muitos os aspectos que podem e devem ser tratados em conjunto 

na Região da Quarta Colônia, um passo gigantesco com o Plano Regional já foi 

dado. Este é o início de um grande desafio: dar continuidade ao planejamento com a 

implementação do Escritório Técnico de Planejamento, onde todas as ações, políticas, 

projetos, demandas, banco de dados e atualizações cadastrais sejam trabalhadas 

por equipes multidisciplinares.
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INTRODUÇÃO

A violência contra a mulher é um assunto comum ao cotidiano, considerado um 

fenômeno que possui diversas faces e que afeta milhares de mulheres e famílias no 

mundo. Uma das formas mais comuns de violência contra as mulheres é a praticada 

por familiares e/ou parceiros íntimos e o fato das mulheres, em geral, estarem emo-

cionalmente envolvidas com quem às vitimiza e também, muitas vezes dependerem 

economicamente do agressor gera grandes implicações.

A violência contra a mulher ocorre em todos os países do mundo, independen-

te de classe social, grupo econômico, religioso e cultural. Possui diversos tipos e se 

refere a qualquer comportamento que cause danos psicológico, moral, patrimonial, 

físico e sexual. Para um melhor entendimento do cenário atual brasileiro, é imperioso 

refletir que a violência contra a mulher deve ser analisada não somente como um fato 

individual, mas também como um fato social. Dentro do cenário atual da pandemia 

de coronavírus e seu consequente distanciamento e isolamento social, percebe-se 

claramente que o fato individual do aumento da violência contra a mulher está atrela-

do a fatores sociais, culturais e econômicos, que repercutem na convivência familiar.

Segundo a ONU Mulheres, antes da crise sanitária de Covid-19, mais de uma 

em cada três mulheres haviam sofrido violência física e/ ou sexual. De acordo com 

o relatório da Organização das Nações Unidas (ONU) divulgado no dia 09/04/2020, 

desde o início da pandemia, essas taxas aumentaram, nos diversos países do mun-

do, sofrendo um acréscimo na média de vinte e cinco por cento (ONU, 2020). 

De acordo com a nota técnica publicada pelo Fórum Brasileiro de Segurança 

Pública, diferentes países verificaram o crescimento dos números de violência contra 

meninas e mulheres, em especial a doméstica, durante a pandemia, tal como França, 

Itália, Espanha, Portugal, China, Estados Unidos, dentre outros (FBSP, 2020). 

Percebe-se que tal cenário demonstra os reflexos da pandemia de Covid-19 e 

das medidas adotadas desde março de 2020 para evitar a disseminação do vírus, 

já que as pessoas passaram a permanecerem em suas residências, em isolamento 

social, e, por conseguinte, algumas mulheres ficaram confinadas em tempo integral 

com seus agressores. Também, por conta desse isolamento, há uma maior dificulda-

de de as vítimas denunciarem em um equipamento público e buscarem auxílio dos 
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órgãos responsáveis (FBSP, 2020). 

Educação, respeito e adesão às leis vigentes são alguns dos muitos elemen-

tos que caracterizam a condução do modus vivendi. Em outras palavras, atentados 

contra a vida são registros que fazem parte do cotidiano e geram preocupação para 

todos os indivíduos que primam pela visão de igualdade de valores e deveres. 

Ao mesmo tempo, não seguir pela senda da civilidade pode gerar a soma de 

covardia, prepotência, ódio e ciúmes (como um sintoma de posse, a sensação de 

se ter um objeto, de uma relação coisificada). A isso, atribui-se os crimes cometidos 

contra as mulheres, os quais, por sua vez, acontecem no íntimo de sua família. A co-

ragem de denunciar um crime ou um atentado contra a vida é sempre uma decisão 

essencial, mesmo que, por vezes, tanto o medo como a concessão de um eventual 

perdão para a não repetição do ato podem gerar uma distorção de dados que são 

expostos.

A violência sofrida por mulheres afeta fortemente a saúde por conta dos pro-

blemas ocasionados, pois diminuem a qualidade de vida das pessoas e das coletivi-

dades e evidenciam a necessidade de uma atuação mais específica, interdisciplinar, 

multiprofissional, intersetorial visando às necessidades das cidadãs (MINAYO, 2006).

De modo geral, por se tratar de uma violação grave aos direitos humanos, oca-

siona diversos traumas e ao longo do tempo desenvolve patologias, sendo conside-

rado como um problema de saúde pública, que através de políticas públicas busca 

constantemente o enfrentamento ao fenômeno a fim de proporcionar qualidade de 

vida e garantia dos direitos de cidadania para todas as mulheres.

À medida que a pandemia de coronavírus invade regiões de todo o mundo, 

a violência doméstica contra as mulheres enfrenta desafios ainda maiores e vem 

crescendo em todo o país, razão pela qual é fundamental buscar medidas necessárias 

para evitar que a crise sanitária se torne um grande revés para a segurança e o bem-

estar dessas mulheres.

Com base nessas considerações, o presente estudo foi realizado com o intuito 

de analisar os índices de violência contra a mulher no Corede Paranhana Encosta da 

Serra/RS e de que forma esse fenômeno impacta nas contribuições ao desenvolvi-

mento regional. Além da análise de dados, objetiva-se estabelecer uma breve refle-

xão acerca da inclusão e reconhecimento dessas vítimas e de como está o movimen-
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to de inserção da mulher em situação de vulnerabilidade, no mercado de trabalho.

Com base em Gil (2014), a proposta metodológica do estudo consiste em uma 

pesquisa descritiva que busca verificar os índices do fenômeno “violência contra mu-

lher” registrados no órgão competente do Corede Paranhana Encosta da Serra do 

Estado do Rio Grande do Sul, no período de janeiro a outubro de 2020. 

Os dados analisados no presente estudo foram disponibilizados de forma on-

line pela Secretaria de Segurança Pública - Departamento de Integração, Planeja-

mento e Política de Segurança - do Rio Grande do Sul, onde obteve-se os índices de 

registros que apresentaram os indicadores de ameaças e agressões físicas contra 

as mulheres.

O presente estudo está organizado da seguinte forma: na primeira seção apre-

sentou-se uma breve introdução à temática e os procedimentos metodológicos ado-

tados na pesquisa. A seção 2 exibe algumas reflexões sobre o tema em tempos de 

pandemia de coronavírus e a inserção das vítimas no mercado de trabalho. Em se-

guida, a seção 3 apresenta os resultados e discussões a partir dos dados coletados 

e logo após as considerações finais do estudo. 

ALGUMAS REFLEXÕES SOBRE A VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A 
MULHER EM TEMPOS DE PANDEMIA E A INSERÇÃO DAS VÍTIMAS NO 
MERCADO DE TRABALHO

A violência contra a mulher, infelizmente, é um ato comum dentre as relações 
afetivas e que embora seja temática vigente de pesquisadores ainda se encontram 
lacunas para a plena compreensão do fenômeno e efetivação das ações de preven-
ção e extermínio do ato violento por parte do agressor.

Essas práticas violentas são ampliadas em períodos de turbulência, como em 
contextos de crises sociais, políticas, econômicas e sanitárias – como a Pandemia de 
Covid-19 – onde o agressor se sente ameaçado pela crise em si e acaba por focali-
zar seu desequilíbrio e problemas emocionais através das mais variadas práticas de 
agressão na vítima de gênero feminino.

Por se tratar de uma violação grave aos direitos humanos que ocasiona diver-
sos traumas e ao longo do tempo desenvolve patologias, é considerado como um 
problema de saúde pública, que através de políticas públicas busca-se constante-
mente o enfrentamento ao fenômeno a fim de proporcionar qualidade de vida às 
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vítimas.
Um dos problemas mais frequentes causados pela violência é o trauma psico-

lógico que desencadeia nas vítimas, o qual afeta a autoestima, o bem-estar, a socia-
lização com outras pessoas, a inserção no mercado de trabalho e consequentemente 
fere o direito de cidadania. Fonseca, Ribeiro e Leal (2012) afirmam que a prevalência 
na classificação de casos de violência é a psicológica, que causa danos emocionais 
a longo prazo, trazendo sérios prejuízos nas esferas do desenvolvimento e da saúde 
psicológica da mulher. Ao mesmo tempo, Minayo (2006) refere que a violência é um 
fenômeno da ordem do vivido cujas manifestações provocam ou são provocadas por 
uma forte carga emocional de quem a comete, de quem a sofre e de quem a presen-
cia. 

No Brasil, a violência doméstica contra a mulher é definida na Lei Federal Maria 
da Penha (Lei n. 11.340, de 07 de agosto de 2006), em seu artigo 5º, como sendo 
“qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimen-
to físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial”.

Essa lei é reconhecida pelas Organizações das Nações Unidas (ONU) como 
uma das três melhores legislações do mundo no enfrentamento à violência contra as 
mulheres, entretanto, ainda assim existe uma lacuna entre leis e índices em relação 
à violência no Brasil, já que o país apesar dos esforços e da maior conscientização 
da sociedade, permanece recordista em índices de violência (SCARANCE, 2019).

O país atualmente enfrenta diversos desafios, tais como crises econômicas, 
escassez de serviços, desemprego e altos níveis de estresse. Com isso, muitas mu-
lheres ficam presas em isolamento com parceiros abusivos, sem acesso às informa-
ções e serviços de apoio de que precisam, sendo ainda mais difícil a sua inserção no 
mercado de trabalho e o rompimento do ciclo da violência.

As dificuldades são ainda maiores na medida em que muitas mulheres por es-
tarem emocionalmente envolvidas com quem às vitimiza, e pelo fato de muitas vezes 
depender economicamente do agressor, encontram dificuldades emocionais para su-
perar a violência doméstica e se inserir no mercado de trabalho.

De acordo com a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad 
Contínua), mais de 7 milhões de mulheres deixaram o mercado de trabalho desde o 
início da pandemia. Enquanto as mulheres ocupam 14% da taxa de desemprego, os 
homens estão em 12% (IRME, 2018). Uma opção bastante usual para essas mulhe-
res vítimas de opressões por parte do gênero masculino é o empreendedorismo, que 
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tem alto potencial transformador e é uma forma de romper com o ciclo da violência e 
oportunizar a inserção da mulher no mercado de trabalho.

Pesquisas realizadas pelo Sebrae mostram que é grande a proporção de mu-
lheres que se tornam empreendedoras e donas do próprio negócio, inclusive para se 
libertarem da dependência em relação ao parceiro ou até mesmo para fugir de situa-
ções de violência (SEBRAE, 2019).

Nesse sentido, se inserir no mercado de trabalho na forma de empreendedora 
também significa para as mulheres uma oportunidade de conciliar a vida pessoal e 
profissional, pois permite no caso das mães, ter o próprio negócio, se sustentar e 
ainda cuidar dos filhos, o que traz inevitável satisfação pessoal, eleva a autoestima e 
proporciona bem-estar. As pesquisas conduzidas pelo Sebrae, como a Global Entre-
preneurship Monitor (GEM) e o Anuário do Trabalho nos Pequenos Negócios, mos-
tram que desde 2017 as mulheres vêm superando os homens na abertura de em-
presas e já são maioria entre os trabalhadores com carteira assinada nos pequenos 
negócios. Em 2019, elas representavam mais de 26 milhões de empreendedoras, 
segundo o GEM (SEBRAE,2019).

Sabe-se que o mundo pós-Covid-19 nunca mais será o mesmo e então, en-
tende-se que é de suma importância garantir que as mulheres tenham seus direitos 
respeitados. A crise econômica provocada pela Covid-19 resultou em menos empre-
gos e em rendimentos mais baixos frente ao exército de reserva existente no Brasil, 
levando a um aumento da pobreza de uma forma multidimensional. Esses resultados 
são ainda mais severos nos indivíduos que já são afetados pelas desigualdades de 
gênero e etnia, ou seja, a discriminação não reside apenas na forma como são trata-
das as pessoas, mas também pela sua condição socioeconômica, em que as pers-
pectivas deste modo, divorciam a realidade encontrada daquela esperada.

No item a seguir, realiza-se a análise do Corede Paranhana Encosta da Serra/
RS, de modo a identificar a situação da população em relação ao fenômeno objeto 
do presente estudo. Ao mesmo tempo, entende-se importante o uso da presente pes-
quisa como ferramenta de reflexão/ação para a atuação dos atores sociais da região 
na formação de políticas adequadas para a diminuição dos índices de forma eficaz. 

Deste modo, é oportuna e viável aqui a discussão sobre a importância de se 
pensar a respeito da ressocialização das vítimas, sua posterior inserção no mercado 
de trabalho e com isso, mais chances de melhora em seu bem-estar social. Isto, em 
outras palavras, contribui para que políticas públicas sejam fomentadas e, por conse-
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guinte, sejam capazes de proporcionar condições favoráveis para o desenvolvimento 
regional. 

De modo geral, o Corede em análise é o Paranhana Encosta da Serra26 é com-
posto por duas microrregiões distintas na organização geográfica e administrativa. A 
primeira microrregião, a do Paranhana, é formada pelos municípios de Igrejinha, Pa-
robé, Rolante, Riozinho, Taquara e Três Coroas, e distribui-se ao longo das RS 239 
e RS 115, localizadas na região das Hortênsias e Litoral Norte. A outra microrregião, 
a da Encosta da Serra, é formada pelos municípios de Lindolfo Collor, Presidente Lu-
cena, Santa Maria do Herval e Morro Reuter, mais próximos da capital, Porto Alegre.
 Na tabela a seguir consta a população estimada desses municípios, com base 
no crescimento em relação ao último censo oficial dos municípios quando levada em 

consideração a estimativa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE.

Tabela 1 – Variação demográfica de municípios do Corede Paranhana Encosta da 
Serra (2010-2020) e relação com o Estado do RS

Município
População População         # % Variação 

População no 
Município

% Variação 
População no 

Corede
(CENSO 

2010)
(ESTIMADA 

2020)
População

Igrejinha 31.660 37.340 5.680 17,94 22,25
Lindolfo Collor 5.227 6.125 898 17,18 3,52
Morro Reuter 5.676 6.513 837 14,75 3,28

Parobé 51.502 58.858 7.356 14,28 28,82
Presidente Luce-

na
2.484 2.937 453 18,24 1,77

Riozinho 4.330 4.676 346 7,99 1,36
Rolante 19.485 21.453 1.968 10,10 7,71

Santa Maria do 
Herval

6.053 6.364 311 5,14 1,22

Taquara 54.643 57.584 2.941 5,38 11,52
Três Coroas 23.848 28.581 4.733 19,85 18,54

Total 204.908 230.431 25.523 12,46 100,00
Rio Grande do 

Sul
10.693.929 11.422.973 729.044 6,82 3,50

Fonte: Elaborado pelos autores com base em dados recuperados de https://cidades.ibge.gov.br   

26  Os Conselhos Regionais de Desenvolvimento - COREDEs, criados oficialmente pela Lei 
10.283 de 17 de outubro de 1994, são um fórum de discussão para a promoção de políticas e ações 
que visam ao desenvolvimento regional. O Estado conta, atualmente, com 28 Conselhos Regionais 
de Desenvolvimento. Recuperado de https://atlassocioeconomico.rs.gov.br/conselhos-regionais-
-de-desenvolvimento-coredes 

https://cidades.ibge.gov.br/
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 Com base na tabela exposta, verifica-se que a densidade demográfica se con-

centrava nos municípios de Parobé (com um aumento aproximado de 7.356 habi-

tantes), Igrejinha (5.680 pessoas), Três Coroas (4.733 habitantes) e Taquara (2.941 

pessoas). Ao mesmo tempo, diante dos dados disponibilizados pela Secretaria de 

Segurança Pública – SSP do Estado do RS, obteve-se o total de 907 ocorrências até 

outubro de 2020, pertinentes à violência contra a mulher e registradas nas delegacias 

dos municípios, sendo classificadas de acordo com a tipificação do crime. 

Em linhas gerais, o município com o maior número de registros de violência 

fora Taquara, que obteve 249 delitos (27,45% de todos os registros no Corede ana-

lisado) nos dez primeiros meses do ano. Em seguida, estavam os municípios de 

Parobé (241 crimes/26,57%), Igrejinha (138 ocorrências/15,21%), Três Coroas (112 

registros/12,35%) e Rolante (73 crimes/8,05%). Resumidamente, observa-se que 

das 907 ocorrências registradas até outubro de 2020, de cada dez crimes no espaço 

geográfico selecionado, pelo menos um deles se concentrava em um desses cinco 

municípios. Em outras palavras, verifica-se que 813 crimes (89,64%) estavam con-

centrados nesses locais.

Os outros seis municípios, mesmo que em menor proporção, também apresen-

taram resultados que vão contra o bem-estar das mulheres. Isto porque se pode ob-

servar que Santa Maria do Herval (27 crimes/2,98%), Lindolfo Collor (25 ocorrências 

(2,76%), Morro Reuter (17 delitos/1,87%), Riozinho (15 registros/1,65%) e Presiden-

te Lucena (10 casos/1,10%) tiveram ações negativas.

Se observado o tipo de crime, observa-se que as ameaças (518 ocorrên-

cias/57,11%) são o problema mais evidenciado no Corede pesquisado. Ao mesmo 

tempo, dos 44.296 delitos registrados no RS até outubro de 2020, o Corede Para-

nhana Encosta da Serra contribui com 2,04% do total de violência contra a mulher no 

Estado. Mesmo parecendo pouco, esse é o foco que deve ser revisto: a contribuição 

nestes casos deveria ser nula, ou seja, que as ocorrências sejam mitigadas e que 

políticas públicas de proteção e prevenção de crimes contra a integridade da mulher 

sejam implementadas e avaliadas constantemente.

Na tabela a seguir, apresentam-se os resultados de ocorrências registradas 

classificadas de acordo com a tipificação dos crimes ocorridos nos municípios per-

tencentes ao Corede Paranhana Encosta da Serra.
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Imagem 1 – Índices de violência no Corede Paranhana Encosta da Serra em 
2020

Item
MUNICÍPIO

TOTAL PARCIAL

Ameaça %
Lesão 

Corpo-
ral

% Estupro %
Fato 

Consu-
mado

%
Fato 

Tenta-
do

% Soma 
Geral

% Rela-
tiva

1 Taquara 139 27% 96 27% 9 38% 1 50% 4 80% 249 27,45%
2 Parobé 164 32% 71 20% 5 21% 1 50% 0 0% 241 26,57%
3 Igrejinha 71 14% 65 18% 2 8% 0 0% 0 0% 138 15,21%
4 Três Coroas 67 13% 43 12% 2 8% 0 0% 0 0% 112 12,35%
5 Rolante 41 8% 28 8% 4 17% 0 0% 0 0% 73 8,05%

6
Santa Maria 
do Herval

13 3% 13 4% 1 4% 0 0% 0 0% 27 2,98%

7
Lindolfo 
Collor

11 2% 12 3% 1 4% 0 0% 1 20% 25 2,76%

8
Morro 
Reuter

6 1% 11 3% 0 0% 0 0% 0 0% 17 1,87%

9 Riozinho 5 1% 10 3% 0 0% 0 0% 0 0% 15 1,65%

10
Presidente 

Lucena
1 0% 9 3% 0 0% 0 0% 0 0% 10 1,10%

Totais 518 100% 358 100% 24 100% 2 100% 5 100% 907 100%

Total % 
Ocorrências Mês

Total Até 10/2020

907
% Mês 100 %

Tipo de 
Violência

Relação CPES X RS

Ameaça %
Lesão 

Corpo-
ral

% Estupro %
Fato 

Consu-
mado

%
Fato 

Tenta-
do

% Soma 
Geral

Total %

Registros CPES 518 57,11 358 39,47 24 2,65 2 0,22 5 0,55 907 100,00

Registros RS 27176 61,35 15299 34,54 1466 3,31 67 0,15 288 0,65 44296 100,00

Fonte: Elaborado pelos autores com base em https://www.ssp.rs.gov.br/estatisticas

Diante dos resultados apontados é de fundamental importância debater ações 

acerca da redução da violência contra a mulher como diretrizes para mudar a atual 

situação de violência e melhorar o atendimento e proteção a essas vítimas. As ações 

de enfrentamento à violência contra a mulher são amplas e envolvem iniciativas coer-

citivas, preventivas, de acolhimento/assistência às vítimas e que garantam os direitos 

das mulheres.

Ao mesmo tempo, entende-se que medidas devem ser adotadas pelos gover-

nos com relação a políticas públicas em apoio à mulher, sendo o Objetivo de Desen-

volvimento Sustentável nº 5 da Agenda 2030 uma alternativa a essa iniciativa. Na 

https://www.ssp.rs.gov.br/estatisticas
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medida em que através de metas e ações possuem como foco eliminar todas as for-

mas de violência contra as mulheres e meninas, como o tráfico, a exploração sexual, 

o casamento infantil e a mutilação genital feminina.

Ademais, é necessário fortalecer a base das mulheres em um trabalho pre-

ventivo de informação, de introdução dessas mulheres no mercado de trabalho, de 

estudo, de atendimento psicológico, de saúde e orientação jurídica para que ela não 

seja a próxima vítima de violência ou caso se torne vítima consiga romper o ciclo de 

agressão.

A questão educacional também deve abarcar os profissionais que lidam cotidia-

namente com a violência contra a mulher. Acredita-se que a falta de delegacias espe-

cializadas para atender mulheres é um problema e desestimula a vítima a denunciar 

seu agressor, já que nas delegacias comuns, muitas vezes os policiais sequer sabem 

como agir diante desses casos. Compreende-se ainda que se faz necessário um con-

siderável investimento público na capacitação de policiais militares e civis para lidar 

com a violência contra a mulher e aumentar o número de delegacias especializadas 

para o combate a este obstáculo inerente ao funcionamento da sociedade.  

Outrossim, é oportuno ressaltar que alguns municípios brasileiros vêm imple-

mentando ações que contribuam com a efetivação dos Objetivos de Desenvolvimento 

Sustentável. No tocante a temática em discussão, tem-se o ODS 5 conforme citado 

anteriormente, e em relação a metodologia de análise de sua efetivação já existem 

duas variáveis sociais que demonstram se está ou não ocorrendo ações nos municí-

pios integrantes do Corede Paranhana Encosta da Serra para o cumprimento desse 

propósito. 

As variáveis representam contribuições as taxas de homicídios de mulheres e 

de óbitos maternos. De acordo com a metodologia da Confederação Nacional dos 

Municípios – CMN, o instrumento de verificação dos ODS é baseado na sistemática 

do modelo de semáforo, ou seja, se os ODS estiverem sendo cumpridos, o sinal ver-

de será o predominante. Caso algum item pertencente a uma das dimensões relacio-

nadas aos ODS seja parcialmente atingido, o resultado será na cor amarela. E, por 

último, caso os ODS ‘s apresentem uma variação negativa no período ora analisado, 

a cor vermelha será a predominante (CNM, 2020).

 Na tabela a seguir expõem-se os índices de efetivação das duas variáveis que 
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apresentam representatividade ao ODS 5 e a presente temática nos quatro municí-

pios que tiveram os maiores índices de registros de ocorrência de violência contra 

mulheres.

Tabela 2 – Índices de dois indicadores sociais da Mandala ODS dos municípios com 
maior registro de ocorrências de violência do Corede Paranhana Encosta da Serra

Variável Taxa de homicídio de mulheres Taxa de óbitos maternos

Taquara 0,00 1,00
Parobé 0,00 1,00

Igrejinha 1,00 1,00
Três Coroas 1,00 1,00

Fonte: Elaborado pelos autores com base em http://www.ods.cnm.org.br/mandala-municipal

Os municípios de Taquara e Parobé apresentaram índices preocupantes no 

que condiz a ações que contribuam com a política global na variável “taxa de homi-

cídio de mulheres”, enquanto os municípios de Igrejinha e Três Coroas sinalizam um 

ótimo índice de efetivação de ações que contribuam com a política global, tendo o 

índice de 1,00. Em relação a variável “taxa de óbitos maternos” a Mandala ODS si-

naliza que todos os quatro municípios possuem ações no que condiz a prevenção de 

ocorrências de óbito no período do nascimento de bebês, envolvendo atividades das 

Unidades Básicas de Saúde. Todos os quatro municípios foram relatados com índice 

de 1,00 nesta variável.

Diante da breve análise feita fica evidente que ações podem e devem ser im-

plementadas nos municípios, principalmente nos quatro mais violentos do Corede. 

A variável positiva tem destaque por conta das ações realizadas pelas unidades da 

saúde, sendo essa uma possível ferramenta de apoio também à variável que tem 

índice negativo.

Nesse sentido, sugere-se que os municípios analisados na presente pesqui-

sa (a) incluam em seus governos políticas públicas à criação de uma Secretaria de 

Políticas para as Mulheres, com orçamento próprio e compatível para a articulação e 

a implementação da política de enfrentamento à violência contra a mulher. 

Ao mesmo tempo, que (b) promovam campanhas, em parceria com o siste-
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ma de Justiça, de prevenção da violência contra mulheres, assim como (c) incluam 

nos currículos escolares das escolas públicas tópicos ou disciplinas que trabalhem a 

questão dos Direitos Humanos, da Igualdade e da Violência de Gênero, e da discri-

minação contra mulheres. 

Como reforço ainda, que (d) incentive a capacitação dos profissionais de saúde 

para ampliar a notificação compulsória da violência doméstica e sexual, de modo a 

diminuir significativamente as ocorrências. E como registro de observância, que se-

jam buscadas (e) práticas de combate à violência feminina em outros municípios, a 

fim de que sejam revistos os resultados expostos neste artigo.

CONCLUSÃO 

A parte inicial deste estudo, o mesmo buscou contextualizar o fenômeno da 

violência contra a mulher e a sua atuação no mercado de trabalho em tempos de 

pandemia de Covid-19. Na segunda seção, apresentou-se um breve panorama dos 

índices de violência contra a mulher durante a pandemia de coronavírus e em segui-

da, apontou-se que o empreendedorismo é uma importante ferramenta de inserção 

da mulher vítima de violência doméstica no mercado de trabalho e uma possível so-

lução para o rompimento da exposição à violência. 

A partir do presente estudo foi possível visualizar um panorama em relação 

ao que está ocorrendo no território pesquisado no que se refere à temática proposta 

pelos autores. De modo geral, observa-se, a partir do crescente número de registros 

de violência contra a mulher que os crimes seguem acontecendo e em índices preo-

cupantes, sendo que de acordo com o embasamento teórico utilizado, verifica-se que 

a existência de registros de violência é um desafio considerável para o desenvolvi-

mento social e consequentemente regional.

A relação entre a temática e o desenvolvimento regional são de fundamental 

importância nas diversas escalas, sendo que se destaca pela sua relevância social, 

uma vez que visa à melhoria da qualidade de vida das mulheres e das famílias afe-

tadas e na esfera econômica, em relação à inserção das vítimas de violência do-

méstica no mercado de trabalho, é também potencial de aumento da produtividade e 

desenvolvimento econômico da região.

Para as mulheres no mercado de trabalho, sabe-se que a luta não é nova: as 
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dificuldades, as superações e as conquistas femininas no mercado laboral vêm de 

longa data. Apesar disso, é visto que ainda há muito a ser falado sobre o tema e, di-

ga-se de passagem, a ser amplamente melhorado, sendo as políticas públicas uma 

alternativa viável para tanto. Além disso, acredita-se que através de uma educação 

para a igualdade de gênero mundial é possível diminuir os casos de violência domés-

tica, proporcionar melhor qualidade de vida para a população – principalmente para 

as mulheres – e garantir a todas o exercício da cidadania de forma plena, podendo 

conduzir as atividades diárias, tais como acesso à educação e profissionalização de 

forma digna.

Uma das ferramentas de apoio para a sensibilização da população quanto a 

igualdade de gênero é o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável nº 5 da Agenda 

2030 que através de metas e ações tem por objetivo eliminar todas as formas de 

violência contra as mulheres e meninas, como o tráfico, a exploração sexual, o ca-

samento infantil e a mutilação genital feminina. Reconhecer e valorizar o trabalho 

doméstico não remunerado mediante serviços públicos, infra estruturas e políticas 

de proteção social também são alternativas possíveis de minimizar a desigualdade 

social (ODS, 2020).

Deste modo, sugere-se que futuros estudos sejam realizados de forma a ana-

lisar como estão ocorrendo as ações de enfrentamento ao fenômeno de violência 

contra a mulher através da política pública global – Agenda 2030 e o ODS 5. Junto 

a isso, observar e analisar em um caráter mais local, a eficácia de ações com vista 

ao bem-estar das mulheres, seja por meio de oficinas em escolas e bairros ou então 

com os representantes públicos por meio de projetos de lei que visem sempre a pro-

teção à integridade feminina. As vítimas de violência precisam de atenção, apoio e 

acolhimento. 

É imperioso refletir que a situação de violência contra a mulher é preocupante 

e deve ser analisada não somente como um fato individual, mas também como um 

fato social. Dessa forma, é dever de todos contribuir para tanto, pois a lógica de que o 

silêncio e o temor de algo que acontece nas residências mesmo ainda sendo símbolo 

de desrespeito e covardia, precisa ser execrado de uma forma eficiente e dinâmica. 

O pensamento limitado de que casos de violência doméstica não são um pro-

blema de terceiros (representado pelo antigo ditado “Em briga de marido e mulher, 
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não se mete a colher”) traduz a miopia que ainda se faz existente em diversos locais, 

acentuada pela pandemia. Trata-se de um contínuo desafio, que demanda de todos 

os atores sociais reflexão e ação.
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RESUMO: O agronegócio no Brasil se viabiliza por um conjunto de determinações: 
investimentos públicos, legislação adequada ao modelo e influência da bancada ru-
ralista no Congresso Nacional e subordinação às empresas do mercado mundial de 
alimentos, que visam controlar governos e o consumo da população. Este artigo tem 
por objetivo, analisar o papel da instituição BNDES no aporte ao modelo hegemônico 
de produção agropecuária, durante o período de ampliação da financeirização da 
agricultura entre 2002 e 2016. A metodologia utilizada para a pesquisa da qual este 
texto resulta, foi uma preliminar pesquisa exploratória, seguida de pesquisa bibliográ-
fica e consulta às bases institucionais de dados sobre o tema. A análise produzida a 
partir desse estudo infere que o modelo de produção baseado na intensificação de 
insumos externos exportadores de commodities, viabiliza-se mediante grande soma 
de recursos públicos, aparato de Estado e mercado financeiro, acentuando as desi-
gualdades sociais, gerando pobreza, concentração de terras e ampliação dos danos 
ambientais devido à natureza excludente e predatória de sua dinâmica. Neste senti-
do, torna-se indispensável considerar outras agriculturas que contemplem a ética, a 
diversidade dos sistemas agrícolas e a interação entre ser humano e natureza.

Palavras chaves: Commodities, modernização conservadora e financeirização da 
agricultura.

THE BNDES AS A FINANCING AGENT FOR BRAZILIAN AGRIBUSINESS FROM 
2002 TO 2016

ABSTRACT: Agribusiness in Brazil is made possible by a set of determinations: pu-
blic investments, appropriate legislation to the model and influence of the ruralist ben-
ch in the National Congress and subordination to companies in the world food market, 
which aim to control governments and the population consumption. This article aims 
to analyze the role of the BNDES institution in contributing to the hegemonic model of 
agricultural production, during the expansion period of the financialization of agricul-
ture between 2002 and 2016. The methodology used for the research from which this 
text results, was a preliminary exploratory research, followed by bibliographic resear-
ch and institutional databases consultations on the subject. The analysis produced 
on this study infers that the production model based on the intensification of external 
inputs exporting commodities, is made possible by a large sum of public resources, 
the State apparatus and the financial market, accentuating social inequalities, gene-
rating poverty, concentration of land and expansion of environmental damage due 
to the excludent and predatory nature of its dynamics. In this sense, it is essential to 
consider other crops that contemplate ethics, the diversity of agricultural systems and 
the interaction between human beings and nature.

Keywords: Commodities, conservative modernization and agriculture financializa-
tion.
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INTRODUÇÃO

O modelo de produção agrícola brasileiro, no período de 2002 a 2016, traz em 

si, o histórico da sua trajetória, que ao se somar às construções presentes tornar-se-á 

cada vez mais complexo. Desse modo, esta complexidade exige maior capacidade 

de leitura da realidade, a fim de compreender o panorama contextual e, assim, forta-

lecer alguns caminhos trilhados em direção a uma agricultura que realmente atenda 

aos interesses da maioria das trabalhadoras e trabalhadores rurais, bem como da-

queles que, de alguma forma, estão envolvidos neste contexto. Neste ínterim, em 

que as forças produtivas agrícolas se constituíram pelo predomínio da financeiriza-

ção da agricultura, compreendida como a fase em que o capital-dinheiro condensado 

nas mãos de grandes bancos e de fundos de pensão estava seguramente em vias de 

estabelecer sua ascendência sobre o capital industrial, fase em que o neoliberalismo 

manifestou-se com o reaparecimento e  consolidação de uma forma específica de 

acumulação de capital, a qual se caracteriza por privilegiar a forma dinheiro, circulan-

do predominantemente na esfera financeira (pela forma M – M’ de Marx).  Esta forma 

visa favorecer o rentismo em relação ao industrialismo, sendo propiciada pelas polí-

ticas de liberalização, de desregulamentação e de privatizações iniciadas nos gover-

nos Reagan, nos Estados Unidos, e Thatcher, no Reino Unido (CHESNAIS, 1996).

Marx (2008), em seu livro O capital: crítica da economia política, analisa as 

formas clássicas do capital fictício. Segundo o autor, a dívida pública e as ações que 

se referem a títulos de crédito, cuja cotação varia com relativa independência do ca-

pital originário do qual a base de remuneração é o direito à participação em lucros 

ou rendimentos futuros, denota sua natureza ilusória e essencialmente especulativa. 

O capital fictício alcança a forma mais fetichista da relação capitalista – dinheiro que 

gera dinheiro – M-M’ – sem passar pela esfera da produção. A propensão do capital 

portador de juros para demandar da economia “mais do que ela pode dar” é uma 

consequência dessa parasitária exterioridade da produção e, por seu caráter ilusó-

rio, interfere de forma contraditória no processo de acumulação (CHESNAIS, 2005). 

Harvey (2013), afirma que o antagonismo existente no modo de produção capitalis-

ta, corresponde a uma lei natural e imprescindível ao processo de acumulação do 

capital, o sistema se assegura na relação de grande riqueza para alguns e privação 
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absoluta do necessário para outros.

Conforme Alves (1999) existem três ciclos de disposição em movimento do 

capital. O capital que produz valor e mais-valia ou capital aplicado na indústria em 

sentido amplo; o capital-mercadoria ou capital comercial e o capital-dinheiro, valori-

zado por meio de empréstimos e aplicações. Esses devem ser entendidos não como 

momentos de um ciclo único, subordinados às necessidades de valorização do ca-

pital produtivo, porém, como elementos de uma totalidade, diferenciando-se den-

tro da unidade.  A fase da mundialização financeira do capital, apresenta-se como 

um novo regime de acumulação capitalista, um novo degrau do processo de interna-

cionalização do capital com características próprias e particulares se comparada com 

etapas anteriores do desenvolvimento capitalista.

Durante a fase analisada, isto é, de 2002 a 2016, a reestruturação da econo-

mia do agronegócio é compatível com a expansão da demanda por commodities 

em nível mundial. Neste período, considera-se que há um predomínio financeiro na 

agricultura e o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – (BNDES), 

desempenhou papel-chave na formulação e implementação das políticas de gover-

nos, garantindo assim, a execução dos programas e projetos institucionais. Embora, 

essa tenha sido a prática do banco ao longo de seus 66 anos de existência, contudo, 

a cada período ele se reconfigura de acordo com a plataforma de Governo. O BN-

DES, de 2002 a 2016, aportou financiamentos às grandes empresas do agronegócio, 

fortalecendo assim, o modelo hegemônico de agricultura usuária de insumos exter-

nos, entre eles, os agrotóxicos. Os recursos públicos, os quais são disponibilizados 

de forma concentrada, privilegiando os grandes produtores rurais, em detrimento 

da agricultura familiar, são meios que garantem o agronegócio com grande peso na 

balança comercial assegurando o modelo econômico e a influência dele frente ao 

“equilíbrio” das contas públicas, de modo a conservar as prerrogativas direcionadas 

à manutenção deste modelo de produção, e assim, corroboram para o crescimento 

da pobreza e desigualdades no espaço rural.

Nesse sentido, com o objetivo de analisar a destinação dos financiamentos do 

BNDES ao agronegócio, durante o período de intensa financeirização da agricultura, 

2002 a 2016, são apresentados alguns elementos essenciais para substanciar esta 

perspectiva. De modo a identificar a premissa de que o modelo do agronegócio tão 
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somente se viabiliza por meio de investimentos públicos, legislação adequada ao 

modelo de produção e uma bancada ruralista com forte influência no Congresso Na-

cional, subordinada às grandes empresas do mercado mundial de alimentos capazes 

de influenciar o Estado e o consumo.

AGRICULTURA E FINANCEIRIZAÇÃO

Conforme Goldfarb (2012), com o surgimento do neoliberalismo houve uma con-

solidação e aprofundamento da supremacia das corporações do setor agroalimentar 

associada à financeirização da agricultura capitalista, expressa tanto na importância 

que adquire o mercado de commodities, como nos mecanismos de financiamento de 

safras e da dinâmica desencadeada no setor por uma crescente participação no mer-

cado de capitais, por meio de fusões, aquisições e criação de derivativos, etc. Esta 

consolidação do regime alimentar corporativo se aprofunda a partir da década de 

2000, particularmente no que diz respeito à financeirização, gerando o agravamento 

das condições de vida tanto no campo como na cidade, ocasionando a concentra-

ção da estrutura fundiária, o êxodo rural, a precarização das relações de trabalho no 

campo, a queda na qualidade e variedade da alimentação das populações rurais e 

urbanas; o aumento nos preços dos alimentos e dos passivos ambientais.

Segundo Delgado (2010), este fenômeno pode ser mais fortemente evidencia-

do a partir da década de 2000, já que nessa fase inicia-se a implementação da po-

lítica de gerar “saldos de comércio exterior a qualquer custo” para suprir o déficit da 

conta corrente, política esta que experimentara sua primeira versão em 1983 como 

resposta à crise do ajuste externo. Contudo, a partir de 1994 com a abundância de 

capital transitando pelas economias emergentes, por exemplo, a brasileira, o gover-

no abandona a política de gerar saldos de comércio exterior a qualquer custo para 

suprir o déficit da conta corrente e passa a adotar a política neoliberal em matéria de 

atração de capital externo. No entanto, a crise de liquidez internacional que afeta a 

economia brasileira, provoca enorme fuga de capitais, e esta conjuntura faz com que 

haja mudanças na condução da política econômica e sejam adotadas medidas de 

alteração do regime cambial, de sorte que, a partir do ano 2000, a política de gerar 

saldos comerciais, ora abandonada em 1994, ressuscita com nova roupagem, e os 
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setores primário-exportadores são convocados para impulsionar o saldo da balança 

comercial (DELGADO, 2010).  

A partir dessa análise, Delgado (2012), apresenta três estágios da agricultura 

capitalista no interior do estado brasileiro, são eles: i) Estruturação – período com-

preendido como o de modernização conservadora da agricultura brasileira de 1965 a 

1985, constituído como etapa do desenvolvimento de uma agricultura capitalista em 

andamento para a integração entre a economia urbana, industrial e o setor externo. 

O surgimento da “modernização conservadora” da agricultura resulta da derrota do 

movimento pela reforma agrária, associado a uma política de fortalecimento do setor 

cafeeiro e ao regime cambial dos anos de 1950, de modo a dar resposta aos desafios 

de industrialização e urbanização. ii) Desestruturação – intervalo de transição entre a 

modernização conservadora do campo até a crise cambial de 1999. Neste ciclo hou-

ve a adoção das políticas neoliberais em que se forçava a retirada do Estado como 

financiador e articulador do processo de modernização, não obstante com a crise 

fiscal marcada por uma dívida pública (interna e externa) elevada e uma poupança 

pública sempre negativa (diferença entre receita e despesa corrente), foram dadas 

as condições para a financeirização da agricultura no Brasil e; iii) Reestruturação – 

fase estabelecida desde a década de 2000, etapa na qual a recomposição da eco-

nomia do agronegócio é compatível com a expansão da demanda por commodities 

na economia mundial e o processo de continuidade da estrutura agrária do regime 

anterior (militar), não obstante, ocorram mudanças significativas na relação dos com-

plexos agroindustriais e na estrutura da propriedade territorial relativa às estratégias 

de industrialização.

Neste estágio denominado de reestruturação, há um período de excedentes, 

denominado por Harvey (2004) de “novo” imperialismo, persistindo uma sobre-acu-

mulação de trabalho com crescente desemprego e capital, dinheiro que carece de 

oportunidades de investimento produtivo e rentável para aplicação. Este superávit 

financeiro pôde ser empregado em projetos de longo prazo ou gastos sociais, des-

locamentos espaciais com a abertura de novos mercados, além de novas capacida-

des produtivas ou a combinação destes elementos (HARVEY, 2004). Desta maneira, 

pode-se exemplificar, no caso do Brasil, os financiamentos do BNDES à abertura de 
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novos mercados por intermédio de investimentos para projetos de infraestrutura, por 

meio de grandes grupos econômicos na África, América do Sul e Central. Volumo-

sos montantes de dinheiro foram destinados às grandes empresas nacionais para a 

expansão destes novos mercados. Neste sentido, é possível citar como exemplo a 

Brasil Foods – BRF S.A., que contratou com o BNDES, somente nos anos de 2008 e 

2009, R$ 1.196.435.384,00 (um bilhão, cento e noventa e seis milhões quatrocentos 

e trinta e cinco mil e trezentos e oitenta e quatro reais).32

No contexto da financeirização da agricultura, segundo Gowan (2003), há a 

constituição de dois polos do capitalismo: o capital que negocia dinheiro – capitalista 

financeiro – e o capital produtivo, o qual emprega o dinheiro. Portanto, muitas empre-

sas relacionadas à produção de commodities passam a praticar as duas atividades. 

De acordo com Goldfarb (2013), na pesquisa sobre a Cargill33, no ano de 1999, a 

empresa inaugurou o Banco Cargill, porém, a entidade continuou desempenhando 

suas atividades de produção e processamento de alimentos, mas também, passou 

a praticar diversos procedimentos no mercado financeiro como mecanismos de hed-

ge34, vendas antecipadas no Mercado Futuro, mecanismos de Swap35 entre outras. A 

Cargill tem se especializado justamente no crédito agrícola e na chamada proteção 

cambial, isto é, mecanismos de hedge o que demonstra o papel da empresa como 

agente financeiro. Em outras palavras, age como especuladora dentro do setor da 

produção.

32 Disponível no site da transparência do BNDES. <https://www.bndes.gov.br/SiteBNDES/
bndes/bndes_pt/Galerias/Convivencia/Consuta_operacoes/consulta_unificada.html?clien-
te=01.838.723%2F0001-27>. Acesso em: dez. 2018
33  A Cargill é uma empresa privada, multinacional, com sede no estado de Minnesota, EUA, 
cuja atividade é a produção e o processamento de alimentos. Atualmente a Cargill, maior empresa 
do mundo de capital fechado está presente nos cinco continentes (CARGILL, 2017). A Cargill é uma 
das dez empresas que controlam o mercado global de commodities.
34  Mecanismos de Hedges visam proteger o participante do mercado físico de um bem ou ativo 
contra variações adversas de taxas, moedas ou preços. Equivale a ter uma posição em mercado 
de derivativos oposta à posição assumida no mercado à vista, a fim de minimizar o risco de perda 
financeira decorrente de alteração adversa de preços (SILVA; LAPO, 2012).
35  O Mercado de Swap é regido por acordos estabelecidos entre duas partes, visando uma 
troca de fluxos de caixa futuros por um certo período de tempo, obedecendo a uma metodologia 
de cálculo previamente definida. Ao se permutarem fluxos de caixa associados a moedas inter-
nacionais, um agente assume a obrigação da variação de certa moeda e recebe fluxos de caixa 
expressos em outra moeda. Na verdade, se apura o valor líquido dos fluxos de pagamentos e rece-
bimentos que as empresas fariam.  Esse valor é medido pelo saldo líquido dos encargos financeiros 
e o capital não entra na permuta (SILVA; LAPO, 2012).
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Segundo Goldfarb (2012), o poder de monopólio exercido por grandes corpora-

ções transnacionais que atuam em toda a cadeia produtiva de alimentos, bem como 

na produção de insumos químicos, biotecnológicos e na oferta de financiamentos 

para o setor agropecuário, faz com que estas grandes corporações dominem cadeias 

inteiras relacionadas aos alimentos e vários outros setores como mineração e fárma-

cos.

Conforme Ploeg (2008), esta perspectiva tem transformado o alimento em mer-

cadoria que visa à obtenção de mais lucros, comandada por um reduzido grupo de 

empresas transnacionais ligadas ao setor do agronegócio, da indústria de alimentos 

e das redes de supermercados. O autor a denominou como impérios alimentares, 

caracterizando como um modelo de governança e ainda compara o império aos pi-

mentões doces africanos contaminados com aflatoxina, que são legalmente apresen-

tados e comercializados como pimentões da Hungria, saudáveis e cultivados dentro 

das melhores práticas socioambientais.

No Brasil, como exemplo da produção de alimento como mercadoria, a ope-

ração carne fraca36 revelou que muito além do esquema de propinas e fraudes, o 

nível de informação dos brasileiros sobre a comida que chega à mesa é irrisório, 

agravada por um panorama mais amplo da dinâmica do agronegócio. O noticiário 

veiculou enfaticamente: as denúncias de corrupção; a maneira como fora conduzida 

a operação; a rivalidade entre delegados, sem, no entanto, noticiar o modus ope-

randi da produção massiva de carne, a monocultura e o agronegócio que envolve 

imensas áreas de terra do país e intensificam os conflitos agrários levando à morte de 

agricultoras/es e ativistas, causando danos ambientais e sociais e, consequentemente, 

aumentando as desigualdades sociais (NOBREGA, 2017).

CRÉDITO RURAL COMO APORTE AO AGRONEGÓCIO

O crédito rural tem sido um instrumento para a promoção do modelo hegemôni-

co de agricultura e, consequentemente um meio de financiamento à aquisição do 

36  Operação de combate ao crime, deflagrada pela PF, iniciando-se em março de 2017, sendo 
o estopim para o escândalo, em que apontou que as maiores empresas do ramo — JBS, dona das 
marcas Seara, Swift, Friboi e Vigor, e a BRF, dona da Sadia e Perdigão — são acusadas de adul-
terar a carne que vendiam no mercado interno e externo. (ALESSI, 2017).
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pacote tecnológico37 baseado no intensivo uso de insumos externos, beneficiando, 

portanto, as empresas produtoras e revendedoras destes produtos que passam a 

imprimir suas digitais no modelo de produção agrícola mundo afora.

Para Bacha (2004, p. 62), é um “mecanismo de concessão de crédito à agrope-

cuária a taxas de juros e condições de pagamento diferentes no mercado livre”. De 

acordo com Ramos e Martha-Júnior (2010), o crédito rural se faz necessário pelas 

características da agropecuária ser uma atividade que envolve muitos riscos, tais 

como: problemas climáticos e sanitários, preços instáveis e tecnologias não adapta-

das à realidade local, compatível com a cultura e a forma de produção, entre outros 

riscos que dificultam o controle da produção.

No entanto, o crédito tem funcionado como alavanca para o desenvolvimento 

capitalista na agricultura, intensificando a divisão social do trabalho no campo, con-

substanciado pela industrialização do Brasil. Desta forma, a agricultura garante o 

desenvolvimento industrial tanto pelo provimento de alimentos baratos, quanto pelo 

fornecimento de mão de obra excedente ao processo de industrialização e agroin-

dustrialização (GUIMARÃES, 1982).

Na pesquisa realizada, com base nos dados do Plano Agrícola e Pecuário PAP, 

lançado anualmente, com vigência de julho a junho do ano seguinte, como instru-

mento de política pública voltado ao setor agropecuário, orientando os investimentos 

referentes ao calendário agrícola anual, reúne um conjunto de programas ao atendi-

mento deste segmento (BRASIL, 2012).

Dentre as operadoras do plano, o BNDES administra algumas linhas de cré-

ditos com recursos controlados destinados ao crédito rural na forma da regulação 

aplicável quando sujeitos à subvenção da União sob a forma de equalização de en-

cargos financeiros. O Banco disponibiliza por meio dos agentes financeiros recursos 

para vários programas de crédito rural dos Planos Safra (BNDES, 2017).

Com base nos dados da tabela 1, em 2015/2016, por exemplo, o percentual 

do volume de recursos da agricultura empresarial sobre a agricultura familiar é de 

86,66%, se este percentual parece elevado, quando analisado à luz dos estabele-

37  O pacote tecnológico inclui a utilização de fertilizantes, sementes híbridas, irrigação, me-
canização, assistência técnica, eliminação de “pragas”, doenças e ervas “daninhas”, pesquisas 
direcionadas para a implementação do pacote, entre outros.
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cimentos rurais, ele é ainda maior, pois comparando com a tabela 2 do Instituto Na-

cional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA), enquanto, em 2010, o número de 

mini, pequenos e médios proprietários somavam 5.036.961, os grandes proprietários 

eram 130.515, sendo que, 69.233 com área improdutiva e 61.282 com área produtiva. 

Portanto, baseado na destinação do Plano Safra, tem-se que 2,53% dos proprietários 

rurais se apropriaram de mais de 86% dos desembolsos do PAP, e contabilizando-se 

apenas as propriedades produtivas (61.282) a concentração é ainda maior, ou seja, 

1,2% se apropriaram dos mais de 86% dos desembolsos destinados à agropecuária. 

Grande concentração dos financiamentos públicos à agricultura exportadora de com-

modities, tendo o BNDES como impulsionador desta política, conforme combinação 

de tabelas abaixo.

Tabela 1 – Destinação dos recursos do Plano Safra para a agricultura empresa-
rial e familiar no período 2000-2016

Ano
Destinação para a

 agricultura empresarial 
– R$. Bilhões*

Destinação para a 
agricultura familiar – 

R$. Bilhões*

Percentual do volume de 
recursos da agricultura 

empresarial sobre a 
agricultura familiar

2000/2001 12,12 3,94 75,47
2001/2002 15,72 4,20 78,92
2002/2003 20,54 4,20 83,02
2003/2004 27,75 5,40 83,71
2004/2005 39,45 7,00 84,93
2005/2006 44,35 9,00 83,13
2006/2007 50,00 10,00 83,33
2007/2008 58,00 12,00 82,86
2008/2009 65,00 13,00 83,33
2009/2010 93,00 15,00 86,11
2010/2011 100,00 16,00 86,21
2011/2012 107,24 16,00 87,02
2012/2013 115,25 18,00 86,49
2013/2014 136,06 21,00 86,63
2014/2015 156,10 24,10 86,63
2015/2016 187,70 28,90 86,66
2016/2017 185,00 30,00 86,10

Fonte: Elaboração Própria (2017) com base em dados do Bacen, MDA, MAPA, SAF e BNDES.38

*Valores nominais

38 . Bacen – Banco Central;
MDA – Ministério do Desenvolvimento Agrário (extinto em 2016);
MAPA – Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, e;
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Tabela 2 - Evolução da concentração da propriedade da terra no Brasil a partir 
da área dos imóveis – 2003/2010

Classificação
Imóveis

2003 2010 Crescimento 
(%) da área 

por 
classficação 

2003/2010

Propriedade Área (ha)

Percentual/
área total

Propriedade Área (ha) Percentual/
área total

1. Minifúndio 2.736.052 38.973.371 9,3% 3.318.077 46.684.657 8,2% 19,8%
2. Pequena 
Propriedade 1.142.937 74.195.134 17,7% 1.338.300 88.789.805 15,5% 19,7%
3. Média 
Propriedade 297.220 88.100.414 21,1% 380.584 113.879.540 19,9% 29,3%
4. Grande 
Propriedade 112.463 214.843.865 51,3% 130.515 318.904.739 55,8% 48,4%
a Improdutiva 58.331 133.774.802 (31,9)% 69.233 228.508.510 (40,0)% 70,8%
b Produtiva 54.132 81.069.063 (19,4)% 61.282 90.396.229 (15,8)% 11,5%
5. Total Brasil 4.290.482 418.456.641 100% 5.181.645 571.740.919 100% 36,6%

Fonte: Cadastro do INCRA – Classificação segundo dados declarados pelo proprietário e de acor-
do com a Lei Agrária/93

A concentração da terra e do crédito em grandes propriedades é um caminho 

que tem se reafirmado historicamente no Brasil. Durante o período analisado, as 

grandes propriedades ampliaram a área total dos imóveis e esta expansão da área 

total das grandes propriedades se deu devido, entre outras causas, ao avanço da 

fronteira agrícola, em especial sobre o cerrado e a região amazônica associada ao 

crescimento do crédito agrícola (TEIXEIRA, 2011).

Conforme De Carvalho (2013), a expansão da área média das grandes proprie-

dades não teve conformidade com uma ampliação relativa do seu aproveitamento 

produtivo, demonstrando a natureza social e ambiental predatória de seus negócios. 

Assim, em 2003, o percentual do número de imóveis considerados como grande pro-

priedade produtiva em relação ao total de imóveis classificados como grande proprie-

dade era de 48,1%, em 2010, reduziu-se para 46,9%. Em outras palavras, mesmo 

que se tenha aumentado a média da área dos imóveis considerados como grandes 

propriedades houve redução relativa do número das grandes propriedades conside-

radas como produtivas, isto é, se em 2003, o percentual da área produtiva sobre a 

área total era de 19,4%, em 2010 este número foi de 15,8%.

A apropriação privada da natureza, em sentido amplo e a desnacionalização 

das agroindústrias com predomínio de capital nacional têm permitido, que sob novos 
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argumentos, racionalize-se a apropriação das terras para mantê-las como reserva 

de valor, já que cada vez mais, torna-se relativamente restrita a disponibilidade de 

terras agricultáveis ainda não apropriadas pelos capitalistas e, portanto, ainda não 

inseridas no mercado mundial de terras (DE CARVALHO, 2013).

O crédito rural tornou-se, portanto, um mecanismo que tem corroborado para 

o incremento das desigualdades no espaço rural, visto que fora distribuído de for-

ma concentrada, privilegiando os grandes produtores. Neste sentido, necessita-se 

repensar formas autóctones de viabilização dos atores sociais desprivilegiados na 

distribuição dos créditos, assim como a ordenação do acesso ao crédito e disponibili-

zação a eles, de modo a fomentar as bases para a emancipação e independência da 

agricultura familiar. Ploeg (2010) faz alusão ao Programa de Aquisição de Alimento 

– PAA, e ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE, os quais permitem 

que, mesmo dentro do vínculo institucional seja factível instituir programas e políticas 

de estímulo a uma mudança do padrão de acesso ao crédito, fazendo com que o 

aporte ora adquirido seja fator que suscite nesta população excluída de programas 

eficazes, uma possibilidade de autonomia frente a dependência crônica de crédito 

externo, ensejando a construção de uma nova cultura e o surgimento de nichos capa-

zes de se comunicarem entre si, permitindo a formação de redes e interações entre 

consumidores e produtores.

AGROTÓXICOS – O ELO DA CADEIA DAS COMMODITIES

 Elemento fundamental da implementação desse modelo de agricultura, no Bra-

sil, tem sido a monocultura extensiva associada ao intensivo uso de insumos exter-

nos, entre eles, os agrotóxicos, que durante o período da “modernização” da agricul-

tura nacional, entre 1945 e 1985, optou pela modernização da grande propriedade 

agrícola sem alteração da estrutura fundiária, sendo o pacote tecnológico da revolu-

ção verde o propulsor à consolidação do modelo.

O desenvolvimento agrário brasileiro não dependia do fracionamento da grande 

propriedade rural, pois a concentração fundiária não era um obstáculo para a expan-

são da industrialização nacional, uma vez que essa poderia ocorrer em um ambiente 

de concentração fundiária. Com o advento das forças produtivas capitalista, a gran-

de unidade de exploração agropecuária tradicional expandiu o produto do trabalho 
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sem demandar maiores áreas agricultáveis. Dado que estes produtores tecnificados 

tiveram um forte estímulo das políticas agrícolas e tecnológicas proporcionadas pelo 

Estado para demandarem cada vez mais os produtos das multinacionais produto-

ras de agrotóxicos, de maquinários, de fertilizantes, de sementes e de irrigação, por 

conseguinte, o pacote da revolução verde foi determinante para a modernização das 

grandes unidades de exploração agrícola, preservando-se a mesma estrutura fundiá-

ria (RANGEL, 2005).

Desde a implementação do pacote tecnológico da revolução verde, os agrotó-

xicos continuam se propagando e assumindo papel central no modelo de produção 

atual, tendo em vista que ele está atrelado à lógica de produção, elevando o Brasil a 

patamares de um dos maiores consumidores mundiais de agrotóxicos. A fim de asse-

gurar esse nível de consumo do insumo, citam-se algumas estratégias:

DESMONTE DA LEGISLAÇÃO

O desmonte da legislação tem o intuito de desregulamentar as normas cons-

tituídas no Brasil, que regulam os agrotóxicos, no ano de 2016, tramitavam no Con-

gresso Nacional mais de 50 Projetos de Lei que apontavam para algum tipo de alte-

ração na Lei nº 7.802, de julho 1989, de modo a flexibilizar a legislação existente e 

garantir benefícios aos setores que os controlam. A Lei dos agrotóxicos, como fora 

denominada, simbolizava uma conquista da sociedade no controle do agrotóxico, 

representando um domínio maior no registro de produtos que provocassem doenças 

carcinogênicas, defeitos teratogênicos, mutagênicos, distúrbios hormonais, danos ao 

aparelho reprodutor e outros problemas de saúde, riscos ao meio ambiente e à saúde 

pública. Mesmo que esta Lei ainda apresentasse problemas, ela constituiu a pedra 

angular para regulamentar os agrotóxicos no Brasil (LUCCHESE, 2005; FOLGADO, 

2016).

Conforme Almeida (2017), esta norma é considerada uma das mais avançadas 

e protetoras da saúde humana e do meio ambiente existente no mundo por introduzir 

critérios ambientais, de saúde pública e de desempenho agronômico, julgada rígida 

para o registro de agrotóxicos.
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INCENTIVOS FISCAIS PARA OS AGROTÓXICOS

Desde a modernização conservadora, a política de incentivos fiscais para a 

utilização de agrotóxicos tem sido fomentada, por meio da exigência à utilização de 

agrotóxicos e outros insumos na produção agropecuária, sendo oferecidos recursos 

financeiros para financiar esses “insumos” e também ampliar a indústria de síntese e 

formulação no país (ROSA; PESSOA; RIGOTTO, 2011).

Conforme Melo e Marques (2016), é por meio da extrafiscalidade na qual as 

normas  tributárias  têm  seu objetivo precípuo estabelecido  pelo  legislador  para  ir 

além  da  simples arrecadação, este mecanismo procura influenciar a conduta hu-

mana, positivamente, quando se retira tributo estimulando o consumo, ou negativa-

mente, quando se aumenta a carga tributária, por exemplo, do fumo e das bebidas 

alcoólicas, de maneira a desencorajar o uso, isto é, a extrafiscalidade assume um 

papel fora da arrecadação, ou seja, o tributo é empregado como função social. No 

caso do agrotóxico, os incentivos fiscais têm funcionado como um estimulador para 

utilização do produto, referindo-se a algumas normas de estímulo ao uso de agrotó-

xicos no Brasil têm-se:

• O Convênio Confaz 100/97, ratificado pelo ato da Comissão Técnica Perma-

nente (Cotepe) N° 17/97, fez com que ocorresse uma redução da base de cálculo dos 

produtos agrotóxicos em 60%.

• O Decreto Federal 5.630, de 22 de dezembro de 2005, reduzindo a zero as 

alíquotas de contribuição para o PIS/PASEP e da Cofins incidentes na importação e 

na comercialização no mercado interno de adubos, fertilizantes, defensivos agrope-

cuários e outros produtos;

• O Decreto Federal 7.660, de 23 de dezembro de 2011, isentando os agrotóxi-

cos da cobrança de Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI).

• Em alguns estados são concedidas reduções ainda maiores, no Ceará, por 

exemplo, o Decreto Estadual 24.569, de 31 de julho de 1997, reduz a base de cálculo 

a 100%, equivalendo à isenção total do ICMS.
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LEI KANDIR

Importante contributo ao agronegócio fora a implementação da Lei Comple-
mentar nº 87 de 13 de setembro de 1996, denominada Lei Kandir, a qual dispunha 
sobre o imposto dos Estados e do Distrito Federal a respeito das operações relativas 
à circulação de mercadorias e prestação de serviços de transporte interestadual e in-
termunicipal e de comunicação. Esta Lei tinha como objetivo a desoneração do ICMS 
– Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços – tributo de competência es-
tadual sobre as exportações de produtos primários e semielaborados, que segundo 
a lei, visava gerar maior competitividade ao produto brasileiro no mercado interna-
cional. Não obstante, conforme Kume e Piani (1997), a desoneração do ICMS das 
exportações de produtos primários e semielaborados tende a dirimir uma série de 
distorções resultantes da tributação sobre segmentos produtivos, contribuindo para 
a redução da competitividade de produtos brasileiros no mercado internacional. Por 
exemplo, o governo de Minas Gerais já solicitou abertura de diálogo institucional para 
início de solução negociada em decorrência das perdas experimentadas com a deso-
neração do ICMS nas exportações (MUZZI FILHO; BATISTA JUNIOR, 2015).

Segundo Benayon (2005), antes da criação desta Lei, já eram abundantes os 
incentivos fiscais e os subsídios às exportações de manufaturados e às importações 
de insumos. Estes subsídios, aumentados grandemente desde o início dos anos 1970, 
favoreceram as empresas industriais transnacionais, que, a partir do quinquênio de 
Juscelino Kubitschek, 1956-1960, ocuparam os mercados do país e apropriaram-se 
de indústrias fundadas por capital nacional. Sob o amparo da legislação vigente, 
as tradings estrangeiras do agronegócio, como Cargill, Monsanto, ADM, Bunge e 
Dreyfus, nada recolhem no país ao mandar, anualmente, para o exterior, dezenas 
de milhões de toneladas de commodities, somente com soja em grão, mais de 30 
milhões de toneladas. O mesmo com os minérios, apenas a Vale exporta, por ano, 
mais de 100 bilhões de toneladas de minério de ferro. As exportações oficiais (me-
nores que as reais) atingiram, segundo dados da balança comercial brasileira, US$ 
256 bilhões em 2011, ano de maior volume de transações. Desde os anos 90, com a 
desindustrialização, cresce a participação conjunta dos produtos básicos (primários), 
dos semimanufaturados e das commodities industrializadas, que já constituem 60% 
deste total.
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FUSÃO DAS EMPRESAS COMO FORMA DE CONTROLE DOS                              
MERCADOS

As fusões são uma das formas de controle, dominação e poder sobre os go-
vernos, a produção de alimentos, o conhecimento e a economia, devido ao gran-
de poder que as empresas adquirem frente aos estados nacionais. A fusão entre a 
ChemChina, Syngenta, DuPont e Dow – se realmente concretizadas, pois estão sob 
apuração em muitos países –controlarão 60% do mercado global de sementes co-
merciais – incluindo quase 100% de sementes geneticamente modificadas – e 71% 
dos pesticidas no mundo. Estes movimentos de fusões não acabarão, pois fazem 
parte do jogo para controlar em médio prazo os US$ 400 bilhões de todos os insu-
mos agrícolas comercializados. Atualmente, o valor conjunto do mercado global de 
sementes e pesticidas é de US$ 97 bilhões, o restante é controlado por empresas 
de máquinas e fertilizantes. As quatro maiores empresas de máquinas – John Dee-
re, CNH, AGCO, Kubota – já controlam 54% do setor. Os setores de máquinas já 
não são mais simples tratores, adquiriram alto grau de automação, integração de 
Global Positioning System – GPS e sensores agrícolas para suas máquinas, dro-
nes para irrigação e para pulverização sem o emprego de tripulação; acumulam ainda 
volumosos dados de satélites sobre os solos e o clima, entre outros meios. Por sua 
vez, as grandes empresas, tornam-se, cada vez mais, «gigantes genéticos”, tendo 
em vista que as informações são digitalizadas, de modo a controlar uma enorme base 
de dados genômicos das culturas, de micro-organismos, de plantas, quantitativos do 
ecossistema. Já existem entre estes setores acordos de colaboração compartilhada 
para a venda de dados climáticos e seguros agrícolas. A Monsanto, por exemplo, 
em 2012 adquiriu uma empresa líder de precisão na semeadura, de instrumentos 
e sistemas de monitoramento da “agricultura de precisão”, de plantio irrigado, bem 
como na gestão de agroquímicos. Em 2013, ela comprou a Corporação Clima para 
registro e venda de dados climáticos, (RIBEIRO, 2017). Ademais, em 2016, a própria 
Monsanto fora adquirida pela Bayer, e assim as megafusões vão acontecendo e se 
instrumentalizando para a apropriação dos recursos naturais e meios de produção 
necessários para aquisição de mais lucros.

Conforme Dowbor (2012), as aquisições das empresas por outras, converten-
do-as em grupos cada vez maiores, com a utilização do discurso de se tornarem 
competitivas no mercado, apresenta um limite quando chega a um número reduzido 
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de empresas nas cadeias produtivas, que agora ao invés de disputarem entre si, ar-
ticulam-se para trabalharem juntas para o bem delas e dos seus acionistas na busca 
de maior lucratividade econômica. Ao se tornarem grandiosas, transformam-se em 
grupos com amplos poderes econômicos, políticos e culturais: i) econômico, porque 
algumas empresas têm o PIB maior do que alguns países; ii) político, pois se apro-
priam do aparelho do Estado; e iii) cultural, por terem grande espaço na mídia de 
massa, de maneira a influenciar o consumo e as dinâmicas comportamentais. Para as 
empresas, quanto menos conhecimento se tem a respeito da dinâmica das corpora-
ções, melhor. Assim, não se elabora uma política de enfrentamento ao desconhecido, 
fato é que, com a formação da OMC – Organização Mundial do Comércio, em 1995, 
a UNCTC (United Nations Center for Transnational Corporations), um departamento 
das Nações Unidas, que fazia estudo sistematizado a respeito do desenvolvimento e 

progresso das corporações, fora fechado.

BANCADA RURALISTA

Fonte de apoio à estruturação do agronegócio e, consequentemente, dos in-

teresses dos grandes grupos, favorecedora das grandes empresas produtoras de 

“insumos” para a agropecuária, a bancada ruralista ou Frente Parlamentar da Agro-

pecuária (FPA), uma das maiores e mais organizadas bancadas da Câmara dos 

Deputados, organiza-se para defender os interesses do agronegócio. Entre as suas 

metas, destaca-se a indicação de membros para as comissões permanentes da Câ-

mara dos Deputados, tais como: a Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimen-

to e Desenvolvimento Rural (CAPADR); a Comissão de Constituição e Justiça e de 

Cidadania (CCCJ) e a Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável 

(CMADS). Entre as onze39 bancadas mais atuantes na Câmara dos Deputados, do 

total de 513 Deputados/as Federais, 207 compõem a FPA, o que representa mais de 

40% do total. Salienta-se que, em geral, um deputado participa de mais de uma ban-

cada, por exemplo, o Deputado Federal Dilceu Sperafico do PP – Partido Progres-

sista, Paraná, no sexto mandato, participa de cinco bancadas (evangélica, ruralista, 

empresarial, parentes e empreiteiras/construtoras) (PÚBLICA, 2016). No Senado Fe-

deral, o percentual se repete (MEDEIROS; FONSECA, 2016).

39  Agropecuária, bala, sindical, direitos humanos, mineração empresarial, parentes, saúde, 
bola, empreiteiras/construtoras e evangélica.
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O BNDES E OS FINANCIAMENTOS AO AGRONEGÓCIO

Como vaso condutor da implementação das políticas de Governo, ao longo 

dos anos, o aparelho estatal tem sido um instrumento fundamental na consolidação 

do modelo agroexportador da modernização conservadora. O BNDES financiou, no 

período estudado, grandes volumes de recursos à agricultura do agronegócio. A fim 

de evidenciar este fato e a correlação do modelo com a utilização de agrotóxicos, 

fora realizada uma pesquisa no portal da transparência do BNDES a partir do CNPJ 

das empresas registradas para o comércio, importação, exportação ou fabricação de 

agrotóxicos no Brasil.

O primeiro trabalho foi encontrar as empresas fabricantes de agrotóxicos no 

Brasil, depois de várias tentativas, encontrou-se junto à Agência de Defesa Agrope-

cuária do Paraná – ADAPAR, um cadastro com 1.698 empresas fabricantes, impor-

tadoras, exportadoras, prestadoras de serviços e manipuladoras de agrotóxicos. De 

posse dos dados destes estabelecimentos, passou-se à pesquisa junto ao BNDES, 

de modo a cruzar os dados. Encontrou-se 169 estabelecimentos nacionais e esta-

duais adquirentes de recursos do BNDES. Contudo, era um volume grande à pesqui-

sa, optando-se a analisar as oito maiores empresas beneficiárias dos financiamentos, 

pois, aportavam valores significativos, condizentes com os grandes investimentos do 

agronegócio.
As pesquisas permitem deduzir que não são concedidas informações sobre 

todas as linhas de financiamento, pois o Banco alega “risco potencial de violação ao 
direito à intimidade/privacidade de terceiros”. Logo, os valores disponíveis, provavel-
mente, podem ser maiores do que aqueles, ora apresentados. Por conseguinte, no 
conjunto diversificado de atuação das empresas, os dados obtidos não possibilitam 
identificar a direção dada ao financiamento dentro da empresa. Abaixo, na figura 1, 
mostram-se as oito maiores beneficiárias com recursos do BNDES.40

Abaixo, uma breve apresentação de cada uma das 08 empresas (sendo 06 
cooperativas), reforça a supremacia das corporações do setor agroalimentar asso-
ciada à financeirização da agricultura capitalista, que ganha expressão no mercado 
40  Das dez maiores empresas beneficiárias, a ordem é a seguinte: 1ª Petrobrás S.A., 2ª C. 
Vale, 3ª Copacol, 4ª Ipiranga S.A..., todavia, retirou-se Petrobras S.A e Ipiranga S.A., por entender-
-se que, embora registradas para o comércio, importação, exportação ou fabricação de agrotóxi-
cos, e estando de alguma forma relacionadas à produção de insumos para a agricultura, não estão 
diretamente ligadas ao ramo alimentício.
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de commodities.
A maior receptora, a C. Vale Cooperativa agroindustrial, tem atuação no PR, 

SC, MT, MS, RS e Paraguai, com sede no município de Palotina-PR. Com atuação em 
vários ramos de negócios, tais como: produção de soja, milho, trigo, mandioca; leite; 
frango e suínos; operações na prestação de serviços em financiamento da produção, 
comercialização de insumos agropecuários, peças, acessórios, revenda de máqui-
nas agrícolas; produção de semente de soja; rede de supermercados; no segmento 
industrial, produz amido modificado de mandioca e rações, bem como, mantém um 
complexo integrado de avicultura. A C. Vale fora beneficiária de R$ 1.300.061.270,89 
(um bilhão, trezentos milhões, sessenta e um mil, duzentos e setenta reais e oitenta 
e nove centavos), com 652 operações de crédito.

A Cooperativa Agroindustrial Consolata (Copacol) com sede na cidade de 

Cafelândia, região oeste do estado do Paraná, é uma indústria de alimentos, com 

atuação também diversificada, seja na agricultura: cultivo de soja, milho e trigo e 

armazenamento de grãos; na avicultura: sistemas integrados de produção; na suino-

cultura e bovinocultura de leite, é sócia da Cooperativa Central Frimesa e; na pisci-

cultura conta com um dos maiores complexos integrados de peixes.

A Castrolanda é uma cooperativa agroindustrial com sede em Castro-PR, pos-

sui várias unidades de negócios divididas em operações agrícola (carnes, leite, bata-

ta, feijão e administração) e industrial (carnes, leite, batata e cerveja).

A Frisia matriz em Carambeí-PR e diversas filiais, com atuação diversificada, 

desde à assistência técnica agropecuária, farmácia veterinária, loja de peças agro-

pecuárias, postos de combustíveis, insumos, bovinos de leite, leite a granel, suínos, 

rações, sementes de soja e de trigo.

A Copagril tem sede em Marechal Cândido Rondon e diversas filiais, integram 

operações em diversos ramos, desde a produção de ração à constituição de uma 

associação atlética e cultural com time de futebol, segundo a empresa “integrando a 

elite do esporte no Paraná”.

 A Capal tem matriz em Arapoti-PR, diversificada na cadeia alimentícia e até 

como proprietária de postos de combustíveis.41

41   As informações aqui citadas foram retiradas dos sites das cooperativas elencadas <http://
www.cvale.com.br/>, <https://www.copacol.com.br/copacol/historia>, <https://www.castrolanda.
coop.br/>, <http://www.frisia.coop.br/pt-BR/Paginas/default.aspx>, <http://www.copagril.com.br/> e 
<http://www.capal.coop.br/site/>.
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Conforme Dall’agnol et. al. (2007), a concentração de cooperativas nos es-
tados da região Sul do país, está relacionada com a estrutura produtiva. Segundo 
os autores, contrastando-se o Sul com o Centro-Oeste, onde há predominância de 
grandes propriedades, evidencia-se que no Sul preponderam pequenas e médias 
propriedades com 1.662 cooperativas agrícolas e 8.756.136 cooperados. Ainda que 
tenha ocorrido avanço do cultivo de soja no Centro-Oeste, Norte e Nordeste, este 
avanço não contribuiu para o aumento do cooperativismo nessas regiões. Para os 
autores, a região Sul tem uma tradição no cooperativismo, no caso, em tela, grandes 
cooperativas.

O que é visível é o grande poder de barganha, frente à obtenção de recursos 
oriundos do BNDES destas cooperativas, de modo que absorveram volumosos valo-

resdas linhas disponibilizadas para as empresas cadastradas para o fim especificado.

Figura 1 – As oito maiores empresas registradas para o comércio, importação, 
exportação ou fabricação de agrotóxicos no Brasil, beneficiárias com recursos 
do BNDES

Fonte – Elaboração própria (2018), com base na pesquisa no Portal da transparência do BNDES.

A partir da figura 1, observa-se o poder das grandes cooperativas em obter fi-
nanciamentos, associado ao desenvolvimento das ações de cada uma em diversas 
áreas de negócios, reforçando, portanto, a premissa da junção do capital que nego-
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cia dinheiro e o capital que emprega o dinheiro, em que as empresas relacionadas 
à produção de commodities passam a praticar as duas atividades, atuando em toda 
a cadeia produtiva de alimentos, na especulação financeira e em outros seguimen-
tos, aprofundando a lógica da agricultura como ramo da acumulação de capital e da 
constituição de impérios agroalimentares com o aporte de financiamentos públicos.

 Neste período, ficou conhecida a política de formação dos campeões nacio-
nais, baseada na concessão de grandes empréstimos a condições generosas e com-
pras de participação, em alguns segmentos, nos quais o Brasil seria competitivo, 
como os da petroquímica, celulose, frigoríficos, siderurgia, agropecuária e cimento.

Embora, mostrou-se apenas as 08 maiores obtentoras de financiamentos oriun-
dos do BNDES, consta-se que das 13 maiores empresas no comércio de agrotóxicos 
no mundo – Syngenta, Bayer, Basf, Dow, Monsanto, DuPont, Adama, FMC, Nufarm, 
Sumimoto, United Phosphorus, Arysta e Cheminova (BOMBARDI, 2016), seis ad-
quiriram recursos do BNDES: Basf, Monsanto, Adama, FMC, Nufarm e Cheminova. 
Enquanto que as demais, não foi possível identificação, pois uma mesma empresa 
pode ter várias subsidiárias com CNPJ’s diferentes.

Os altos investimentos de recursos públicos para grandes cooperativas e em-
presas, voltadas para a produção de commodities alimentares ou com atuação em 
diversos setores da economia financeirizada, reforçam o modelo de produção agroe-
xportador. Entre os dez principais itens exportados pelo Brasil, sete são produtos 
agrícolas. A partir dos dados do MDIC – Ministério da Indústria, Comércio Exterior 
e Serviços – constatou-se que dos sete produtos exportados no período de 2002 a 
2016, cinco são: soja, cana, carne, café e madeira (Tabela 4).

Este fenômeno que se processa em algumas regiões do mundo, e também, no 
Brasil é tratado por alguns pesquisadores como países portadores da doença holan-
desa, expressão que evidencia nações abundantes em recursos naturais, dadas as 
vantagens comparativas que possuem na produção destes bens. Contudo, se es-
pecializam na produção de commodities em detrimento dos bens manufaturados de 
maior conteúdo tecnológico. Esta situação ocorre em períodos de aumento dos pre-
ços das commodities exportadas, fazendo com que haja maior investimento e atra-
ção dos fatores de produção – trabalho e capital – de setores manufaturados para o 
âmbito de bens intensivos em recursos naturais. Em consequência disso, o setor de 
bens manufaturados fica prejudicado, ao final deste processo, os ramos intensivos 
em recursos naturais são ampliados, enquanto o campo de bens manufaturados, es-
pecialmente a indústria, sofre uma retração (VERÍSSIMO, XAVIER e VIEIRA, 2012).

Em termos econômicos, o peso crescente que estes produtos possuem na ba-
lança comercial torna essa atividade produtiva essencial para o país, gerando uma 
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dependência desta forma de organização produtiva. A disponibilidade de terras cul-
tiváveis e de recursos hídricos, além dos custos relativamente baixos de produção, 
fazem com que o Brasil ocupe esta posição de destaque no cenário internacional. Em 
relação às questões ambientais, isto significa a transferência de riquezas naturais, 
às quais o Brasil possui em grande quantidade, para países que não dispõem destes 
recursos (CARMO et al., 2007). Resta ao país os impactos negativos desta prática, 
tais como: a poluição ambiental, o desmatamento, o empobrecimento da população 
e falta de um projeto de nação que pense a sustentabilidade econômica, social, am-

biental e cultural a curto, médio e longo prazo.

Tabela 4 – Valores das exportações de cinco commodities agrícolas brasileiras 
no período de 2002 a 2016

ANO SOJA42 CARNE43 AÇÚCAR44 CAFÉ45 MADEIRA46 SUB TOTAL

2002 23.434.735.977,90 12.205.756.722,90 8.824.879.677,90 5.334.278.983,80 6.888.838.702,20 56.688.490.064,70

2003 31.688.930.999,70 15.973.596.518,10 8.962.061.955,60 5.963.689.414,80 8.121.582.705,60 70.709.861.593,80

2004 39.186.778.351,50 24.015.533.174,10 12.238.073.749,20 7.930.255.749,00 11.876.334.206,10 95.246.975.229,90

2005 36.959.237.066,70 31.509.292.920,30 18.268.993.949,70 11.292.060.760,50 11.828.512.468,50 109.858.097.165,70

2006 36.313.876.407,90 33.216.880.515,00 30.309.592.575,60 13.010.170.578,60 12.328.435.481,70 125.178.955.558,80

2007 44.405.819.530,80 43.272.381.726,60 25.654.524.901,20 15.037.844.207,10 13.021.948.180,80 141.392.518.546,50

2008 70.146.994.905,00 55.705.876.551,00 30.704.989.840,20 18.457.762.849,50 10.761.368.763,60 185.776.992.909,30

2009 67.278.346.250,70 44.737.916.889,90 37.892.286.669,90 16.580.610.859,80 6.546.657.877,50 173.035.818.547,80

2010 66.747.728.837,40 51.838.797.153,00 53.726.179.798,20 22.381.070.770,50 7.479.782.508,90 202.173.559.068,00

2011 94.202.223.862,50 59.891.137.924,80 64.084.382.310,00 33.931.608.890,40 7.410.368.877,60 259.519.721.865,30

2012 101.875.778.889,30 59.539.059.056,10 58.619.982.018,00 25.110.457.452,60 7.361.858.657,40 252.507.136.073,40

2013 120.765.448.186,50 63.461.459.185,80 53.472.310.047,00 20.466.633.591,30 7.815.304.216,20 265.981.155.226,80

2014 122.489.723.155,80 65.875.296.360,90 40.392.339.296,40 25.802.309.859,30 8.748.136.995,00 263.307.805.667,40

2015 109.038.934.516,20 56.130.981.047,70 33.235.128.451,20 23.875.243.415,40 8.858.440.301,10 231.138.727.731,60

2016 99.147.391.122,00 54.291.297.403,20 44.193.748.509,30 21.177.252.489,90 9.209.765.568,90 228.019.455.093,30

TO-
TAL 1.063.681.948.059,90 671.665.263.149,40 520.579.473.749,40 266.351.249.872,50 138.257.335.511,10 2.660.535.270.342,30

Fonte: Elaboração Própria (2018), com base em dados do MDIC.

Nota - Soma de valores FOB, convertido em reais – valores nominais.

Os produtos mais industrializados, por exemplo, o café solúvel, possui cifra 

irrisória dentro do grupo café (cru em grão e/ou café torrado), não chegando a 4% 

das exportações. Durante os 15 anos da pesquisa estas cinco commodities agrícolas 
42 Soja mesmo triturada, óleo de soja em bruto, óleo de soja refinado e óleo de soja refinado 
ou em bruto.
43 Soja mesmo triturada, óleo de soja em bruto, óleo de soja refinado e óleo de soja refinado 
ou em bruto.
44 Açúcar e álcool - Açúcar em bruto, refinado e álcool etílico.
45 Café cru em grão, solúvel e torrado.
46 Madeiras e manufaturas de madeira - Compensada ou contraplacada, serrada, paineis de 
fibra ou partículas de madeira, obras de marcenaria ou de carpintaria e laminada.
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atingiram o montante dos trilhões. Apesar de parecer muito, todavia, se aplicasse 

o cálculo da compensação ambiental, social e cultural do que isso representou em 

termos de envio de recursos e riquezas naturais, em perda de biodiversidade devido 

ao avanço na fronteira agrícola em áreas da Amazônia, no sertão nordestino, nas 

reservas indígenas etc. as cifras não restituiriam as perdas incalculáveis, tendo em 

vista ser toda a sociedade financiadora desse modelo de produção.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Por fim, de acordo com o objetivo proposto e os elementos apresentados, con-

clui-se que o BNDES, no período abordado – 2002 a 2016, financiou o agronegócio 

por diversos meios: destinação de financiamentos às empresas fabricantes, impor-

tadoras, exportadoras, prestadoras de serviços e manipuladoras de agrotóxicos, in-

sumo que tem se viabilizado e implementado por meio do pacote tecnológico, como 

o da revolução verde, que proporcionava aumento da produção sem distribuição de 

terra e renda; destinação de recursos para os planos safras; incentivos fiscais e Nor-

mas “legais”. Sendo o agronegócio viabilizado pelo conjunto da sociedade.

Neste processo, as grandes empresas vinculadas à produção e comerciali-

zação de commodities e aquelas produtoras de agrotóxicos, por vezes, transitam 

invisíveis perante a sociedade. Quando em verdade, estão no mercado com a “mão 

invisível”, pressionando a estrutura do Estado, por meio de uma bancada ruralista 

que viabiliza desregulamentação de leis, ou criam outras, que beneficiam o modelo 

de produção do agronegócio, ao mesmo tempo que reproduzem o discurso patrimo-

nialista de demonização do Estado. Contudo, este, cada vez mais é disputado pelo 

capital financeiro para se apropriar das riquezas nacionais em detrimento do desen-

volvimento socioambiental.

Se por um lado, o modelo, tem assegurado a balança comercial brasileira, por 

outro, tem mantido o Brasil como eterno produtor de commodities.

O BNDES tem sido utilizado como mecanismo pelo qual o Estado implementa 

suas políticas, via de regra, em prol do atendimento de compromissos de governos, 

sem o comprometimento com as riquezas naturais, com a soberania nacional, tam-

pouco com  o povo brasileiro.

Entretanto, mesmo diante dos problemas na implementação das políticas pú-
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blicas pelo BNDES, há que garantir que a instituição seja utilizada com o propósito 

de atender os interesses da maioria da sociedade. A atual conjuntura apresenta um 

cenário desfavorável no que diz respeito a assegurar os direitos conquistados, pres-

supõe-se que fazer uso desta instituição para fomentar a produção agroecológica e 

o desenvolvimento para todos/as seja estratégico, de modo a alavancar a produção 

e a soberania nacional, por meio de programas que impulsionem uma agricultura 

sustentável e diversificada, desenvolvendo formas de energias renováveis e pouco 

poluidoras, promovendo uma gestão mais adequada dos recursos florestais e ma-

rinhos. Ademais, garantindo a todas/os, o acesso à água potável e outros recursos 

essenciais; proporcionando a melhoria agrícola de regiões pobres, através de inves-

timentos em infraestruturas rurais na organização do mercado local e nacional. No 

entanto, para isso é necessário repensar o papel do BNDES, das políticas públicas, 

numa ética das relações nacionais e internacionais, pois a sociedade necessita se 

apropriar e participar da discussão de um projeto nacional para o Brasil.
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INTRODUÇÃO

O estudo teve por objetivo analisar a relação entre os NIT e o incentivo (ou 
não) ao uso de Tecnologia Social (TS) no âmbito de atuação dos Institutos Federais 
(IF) brasileiros. Para a Rede de Tecnologia Social (2020) a TS “compreende 
produtos, técnicas e/ou metodologias reaplicáveis, desenvolvidas na interação com 
a comunidade e que represente efetivas soluções de transformação social”. Para que 
seja aplicável, cada TS deve ser definida de acordo com o contexto, pela relação da 
tecnologia com a sociedade e o envolvimento dos atores interessados.

A utilização de TS necessita partir da reflexão de que se difere da Tecnologia 
Convencional (TC). A TC é a mais usual, que é desenvolvida e determinada 
para a geração de lucro a seus proprietários, sem priorizar o bem estar social e 
a sustentabilidade. As principais características da TC são: não permitir o controle 
do produtor direto; não utilizar o potencial do produtor direto; demandar a figura de 
proprietário ou chefe e dar preferência para o aumento da produtividade ao invés 
de valorizar a mão de obra. Desta forma, são orientadas pelo mercado de da classe 
dominante (LIMA, DAGNINO, FONSECA, 2008).

A criação dos IF brasileiros se deu em 2008, a partir da publicação da Lei 
nº 11.892, que instituiu a Rede Federal de Educação Profissional, Científica e 
Tecnológica. Os IF são instituições de educação superior, básica e profissional, 
que dispõem de estruturas multicampi, com especialidade na oferta de educação 
profissional e tecnológica em diferentes modalidades de ensino. Sua estrutura 
possibilitou a interiorização da educação em regiões anteriormente não atendidas 
pela Rede Federal (BRASIL, 2008).

Os NIT são estruturas administrativas com o fim de gerir as políticas institucionais 
de inovação e a relação dos órgãos com empresas do setor privado. Desta forma, trata-
se de um elo de comunicação entre as instituições de ensino, pesquisa e extensão 
e a sociedade (BRASIL, 2004). A estes núcleos compete auxiliar suas instituições na 
criação e aplicação de políticas de proteção das criações, inovações e transferências 
de tecnologias. Bem como emitir pareceres sobre a possibilidade e conveniência 
de proteção intelectual de criações desenvolvidas internamente ou com parcerias 
externas e suas posteriores divulgações. Trabalho que envolve desde divulgação 
de informações à comunidade acadêmica, bem como auxílio em variadas atividades 
que podem resultar, por exemplo, em um registro de patente (BRASIL, 2005).
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Deste modo, levanta-se a hipótese de que há uma contradição entre as 
finalidades dos IF, de estimular o desenvolvimento e transferência de tecnologias 
sociais de um lado, e as atividades desenvolvidas pelos NIT nestas instituições, de 
outro (BRASIL, 2008). Assim, chegou-se ao problema de pesquisa: Os NIT auxiliam 
no cumprimento das finalidades dos IF no sentido de incentivar o desenvolvimento 
e a transferência de tecnologias sociais nas regiões onde atuam? Por conseguinte, 
o presente trabalho propôs-se à aplicação de questionários aos coordenadores dos 
NIT dos 38 IF existentes, para verificação da hipótese levantada e aprofundamento 
de dados referente ao problema, referentes ao período de 2013 a 2017.

De forma específica, preocupa-se em compreender o funcionamento dos 
NIT e sua influência na temática do desenvolvimento regional. Este estudo buscou 
iniciativas e indicadores de instituições que valorizem o desenvolvimento regional e a 
utilização de tecnologias sociais no mesmo contexto. Julgando que a elaboração de 
um diagnóstico sobre a atuação dos NIT dos IF brasileiros é capaz de gerar bases 
para a formulação de políticas públicas mais assertivas para o desenvolvimento 
regional.

Nessa perspectiva, Theis (2015) afirma que grande parte da população 
brasileira acredita que a ciência e a tecnologia aperfeiçoam o meio ambiente em 
que vivemos, cumprindo assim o seu papel no desenvolvimento econômico e social. 
Contudo, ao observar dados sobre a realidade do país, entende-se que a Política de 
Ciência e Tecnologia precisa dar mais ênfase para ações que visem à diminuição das 
desigualdades socioespaciais. 

A população da presente pesquisa foi definida ao confirmar-se que todos os 
IF brasileiros possuem um Núcleo ou um Departamento de Inovação Tecnológica 
com as mesmas características e funções de um núcleo. O questionário foi aplicado 
por meio da ferramenta Google Forms, composto de perguntas abertas e fechadas. 
A aplicação do questionário teve como propósito verificar se e como os NIT dos IF 
estão contribuindo para a promoção de produção, desenvolvimento e transferência de 
tecnologias sociais. Por fim, após o levantamento das informações e disponibilidade 
dos dados, elaborou-se sua tabulação e cruzamentos que serão abordados em 
sequência.
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TECNOLOGIA SOCIAL

O conceito de tecnologia social popularizou-se no Brasil no início dos anos 

2000, como a denominação da construção de uma alternativa a maneira usual de 

se vislumbrar a tecnologia. Seus idealizadores fizeram parte da formação da Rede 

de Tecnologia Social em 2003. A iniciativa não era de todo nova, tendo em vista a 

existência de propostas anteriores como a da Tecnologia Apropriada de Gandhi (final 

do século XIX) ou a Tecnologia Intermediária de Schumacher (1973). A Rede de 

Tecnologias Social vincula um conjunto de instituições a fim de difundir e reaplicar 

em escala diferentes tecnologias sociais e promover assim o desenvolvimento 

sustentável. Bem como, se dispõe a contribuir teoricamente na relação entre Ciência, 

Tecnologia e Sociedade (DAGNINO, 2009). 

A TS é desenvolvida por meio de interação com a comunidade, com intuito de 

atender a necessidades reais que resultem em soluções de transformação social. 

Trata-se de produtos, técnicas ou metodologias, efetivas e replicáveis, definidas de 

acordo com um contexto, pela relação e o envolvimento dos atores interessados com 

a tecnologia (REDE DE TECNOLOGIA SOCIAL, 2020).

Para contribuir no entendimento da tecnologia social, é necessária uma 

definição do que consideramos tecnologia convencional. A TC é a mais usual, 

concebida para a geração de lucro a seus proprietários, sem priorizar o bem estar 

social e a sustentabilidade. A TS, ao contrário, propõe uma maneira participativa de 

se construir conhecimento aliado à inclusão social, desenvolvimento justo, igualitário 

e ambientalmente sustentável (LIMA, DAGNINO, FONSECA, 2008).

Outra característica da TC que pode ser citada é a sua relação com a mão de 

obra, que é utilizada ao máximo para aumentar a lucratividade. Neste caso, o tempo 

de trabalho socialmente necessário para produção das mercadorias não é condizente 

com o que realmente se paga ao trabalhador. A organização que se utiliza unicamente 

de TC é considerada produtiva somente se continuamente produzir mais e com menos 

mão de obra possível. Além disso, estima-se que grande número de investimentos 

em pesquisa de novos conhecimentos e tecnologias no mundo, está voltado para o 

atendimento de consumidores da classe dominante. Enquanto as tecnologias para a 
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satisfação de necessidades básicas, para produção de infraestrutura, por exemplo, 

não são renovadas (DAGNINO, 2014).

No Brasil, existem iniciativas de TS em várias áreas, sejam elas da saúde, 

educação ou agricultura, mas por serem simples, muitas vezes não são consideradas 

tecnologias. Estas atividades estão espalhadas por diferentes regiões do país, 

tendo muitas vezes apenas a figura de boas práticas, o que dificulta sua reprodução 

em escala. Independente do setor no qual atue, a TS carece de articulação entre 

organizações da sociedade e a área governamental para possibilitar a sua efetivação. 

Uma das características da TS é sua dimensão local e atuação com famílias, 

cooperativas, comunidades ou associações. Este aspecto pode ser uma vantagem 

para sua aplicação, mas um inconveniente para sua difusão no nível de um projeto 

nacional de reaplicação (LASSANCE JR; PEDREIRA, 2004).

INSTITUTOS FEDERAIS E OS NIT

Em 29 de dezembro de 2008, com a publicação da Lei nº 11.892, foi instituída 

a Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica (RFEPCT, de 

agora em diante denominada Rede Federal) e criados os 38 Institutos Federais de 

Educação, Ciência e Tecnologia. As unidades de ensino que anteriormente eram 

independentes passaram a contar com uma Reitoria e a se agrupar em campus das 

novas instituições (BRASIL, 2008).

Na ocasião, os IF foram criados com as seguintes finalidades:

 

I - ofertar educação profissional e tecnológica, em todos os seus níveis e 
modalidades, formando e qualificando cidadãos com vistas na atuação profis-
sional nos diversos setores da economia, com ênfase no desenvolvimento 
socioeconômico local, regional e nacional;

II - desenvolver a educação profissional e tecnológica como processo educa-
tivo e investigativo de geração e adaptação de soluções técnicas e tecno-
lógicas às demandas sociais e peculiaridades regionais;

[...]

IV - orientar sua oferta formativa em benefício da consolidação e fortalecimen-
to dos arranjos produtivos, sociais e culturais locais, identificados com base 
no mapeamento das potencialidades de desenvolvimento socioeconômi-
co e cultural no âmbito de atuação do Instituto Federal;
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[...]

VII - desenvolver programas de extensão e de divulgação científica e 
tecnológica;

VIII - realizar e estimular a pesquisa aplicada, a produção cultural, o empreen-
dedorismo, o cooperativismo e o desenvolvimento científico e tecnológico;

IX - promover a produção, o desenvolvimento e a transferência de tec-
nologias sociais, notadamente as voltadas à preservação do meio ambiente 
(BRASIL, 2008, grifo nosso).

Pode-se dizer que o principal objetivo dos IF é promover e incentivar, por 

meio de suas atividades, a justiça social, o desenvolvimento sustentável, a inclusão 

social e a criação de soluções técnicas e novas tecnologias. Eles foram criados 

para atender à demanda de formação profissional e com isso para dar suporte aos 

arranjos produtivos locais (SILVA et al, 2009). Ainda para Silva et al. (2009, p. 08), 

seus princípios estão interligados ao que foi definido no PDE de 2007, que envolve 

uma “visão sistêmica da educação; enlace da educação com o ordenamento e o 

desenvolvimento territorial; aprofundamento do regime de cooperação entre os entes 

federados em busca da qualidade e da equidade.”

É preciso colocar em prática os conhecimentos produzidos nos IF nas 

comunidades locais onde eles estão inseridos, principalmente por meio das 

atividades de extensão. Possibilitando o acesso a conhecimento a segmentos que 

geralmente estão excluídos das atividades realizadas em uma instituição de ensino, 

a fim de auxiliar na inserção no trabalho, geração de renda e cidadania. Para que isso 

aconteça, é necessário incentivar o ensino, pesquisa e extensão em todos os níveis 

de ensino, bem como valorizar a importância da pesquisa e da extensão (SILVA et al, 

2009).

Conforme destacado anteriormente, assim como as atividades de ensino e 

pesquisa, faz parte das finalidades dos IF a transferência de conhecimento e tecnologia 

para a comunidade. Na estrutura organizacional dos IF, esta atividade geralmente é 

subordinada a uma Pró-Reitoria de Pesquisa, Inovação ou de Extensão. Para auxiliar 

nesse processo, ainda antes da transformação das instituições federais de ensino 

tecnológico e agro técnico nos IF em 2008, foram criados os primeiros Núcleos de 

Inovação Tecnológica (NIT) em 2004, com o intuito de auxiliar na intermediação entre 

o pesquisador público e o setor produtivo privado. Nesse contexto, o termo “inovação” 
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é tratado como a criação de um novo produto ou aprimoramento no ambiente produtivo 

e social, introdução de novas funcionalidades a um produto, serviço ou processo já 

existente que resulte em efetivo ganho de qualidade ou desempenho (BRASIL, 2004).

O marco regulatório que inseriu a obrigatoriedade de NIT em cada Instituição 

Científica, Tecnológica e de Inovação (ICT) no âmbito da administração pública, foi 

a Lei nº 10.973/2004, tratada como a Lei da Inovação. De acordo com a referida lei, 

para identificar uma ICT, é preciso que sua missão institucional envolva a pesquisa 

básica ou aplicada de caráter científico ou tecnológico ou ainda, o desenvolvimento 

de novos serviços ou produtos. Segundo Dias e Serafim (2015), nesta legislação 

é enfatizada a importância da participação do ambiente produtivo e industrial no 

processo de inovação. Nesse sentido, os NIT surgiram com a finalidade de gerir as 

políticas institucionais de inovação e a relação com as empresas nos órgãos onde 

passaram a ser implantados (BRASIL, 2004). Sendo assim, todas as unidades da 

Rede Federal, que também são definidas como ICT, gradativamente precisaram se 

adequar a esta realidade.

Referente aos incentivos que os governos brasileiros recentes concederam para 

que o capital privado inove, Theis (2015) considera que os resultados constatados 

não têm sido satisfatórios. Entende que deveria haver mais cautela “diante dos 

deploráveis resultados colhidos, dosando e limitando o uso de recursos públicos 

para continuar estimulando o capital privado a inovar.” (THEIS, 2015, p. 115). Bem 

como, que a geração de conhecimento aplicável é conduzida a produzir resultados 

cada vez mais favoráveis à indústria. Investe-se no desenvolvimento das regiões 

onde o possível lucro é mais elevado. Nos locais onde a acumulação pode ser mais 

lenta, gerando altos custos de operacionalização, o interesse pelo desenvolvimento 

científico e tecnológico diminui. Desta forma, as legislações brasileiras relacionadas 

à inovação sugerem a redução das desigualdades regionais, estreitando as relações 

entre o público e o privado, mesmo estando distantes dos resultados esperados para 

a redução das desigualdades regionais.

Os NIT fazem parte da PCT nacional que tem como justificativa, entre outras 

coisas, reduzir as desigualdades regionais. Parte da hipótese de que, na usual 

economia capitalista, o desenvolvimento em ciência e tecnologia (C&T) orientado a 

geração de conhecimento aplicável é sinônimo de crescimento nas forças produtivas. 
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Portanto, propende a motivar às empresas a elaborar novos processos que levem 

ao aprimoramento de produtos ou serviços existentes ou mesmo a criar produtos 

novos mais rapidamente. Porém, este modo de produção também é responsável 

pela criação de desigualdades e não pela diminuição delas, tendo em vista que a 

sociedade é organizada de acordo com o desenvolvimento desigual de suas regiões. 

O referido desenvolvimento resulta da acumulação de capital diferenciada, conforme 

o grau de exploração de cada espaço. Nas regiões onde os lucros demonstram 

resultados mais positivos, também as forças produtivas são mais impulsionadas 

em termo de investimentos em recursos de C&T, disponibilidade de infraestrutura e 

pessoal qualificado (THEIS, 2015). 

TS E NIT: BUSCANDO CONEXÕES

Inicialmente, realizou-se uma pesquisa nos sites institucionais dos 38 IF 

brasileiros para verificação da existência de um NIT em suas estruturas organizacionais 

e organogramas, bem como para listar dados e contatos dos seus respectivos 

coordenadores para o futuro envio dos questionários. Verificou-se que todos os 38 

IF dispõem de um NIT, com diferentes subdivisões em coordenações e quantitativos 

de servidores, mas todos regularmente constituídos e em grande parte relacionados 

às Pró-reitoras que tratam de Pesquisa e Inovação ou diretamente à Reitoria das 

instituições de ensino pesquisadas. Em seguida, formulou-se o questionário posto 

em prática com os coordenadores dos NIT dos 38 IF brasileiros. Obtiveram-se 26 

respostas, o que corresponde a 68,42% de retorno do universo pesquisado. 

A fim de descobrir as prioridades dos NIT pesquisados, solicitou-se as principais 

atividades de assessoria prestadas por estas instituições às iniciativas de criação e 

inovação. Pediu-se o preenchimento de no máximo três opções das que seguem: 

capacitação profissional, depósito de patentes, divulgação de informações, suporte 

financeiro, suporte técnico/tecnológico e ainda se propôs uma opção aberta para 

preenchimento de outras ações. Como resultado, em 05 questionários não foi 

respeitado o máximo de opções proposto, então todas as respostas foram utilizadas e 

em apenas 04 houve sugestões complementares no campo outros, em concordância 

com o exposto na Figura 01.



158

Figura 01 – Principais atividades dos NIT

Fonte: Os autores (2020).

Sendo assim, percebe-se que do total de 77 respostas para este questionamento, 

a maioria dos esforços dos NIT se concentra em atender aos pedidos de proteção 

de propriedade intelectual (29,9%). Seja no depósito ou na realização de buscas 

referentes a anterioridade de patentes, conforme incentivado pela Lei da Inovação. 

Dos 26 órgãos que responderam, somente 04 não incluíram o depósito de patentes 

como uma das principais atividades, dando maior importância para a capacitação 

e divulgação de informações. A segunda opção mais citada, com 27,3%, é a 

divulgação de informações, que pode abranger desde a divulgação do trabalho do 

NIT à comunidade acadêmica até informações relevantes à elaboração de pesquisas. 

Também fica em destaque a capacitação profissional (19,5%), que compreende 

treinamentos a respeito das atividades desenvolvidas a respeito de pesquisa e 

inovação na instituição.

Ainda sobre a questão de divulgação de informações, foram questionados os 

temas abordados em palestras organizadas pelos NIT. Por não ser obrigatória, neste 

caso atingiu-se apenas 24 respostas (92,3% do total de 26), que foram agrupadas 

por assunto e podem ser verificadas na Figura 02:
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Figura 02 – Assuntos tratados em palestras pelos NIT

Fonte: Os autores (2020).

Da mesma forma que no item anterior, assuntos referentes ao depósito e 

registro de patentes ficam em evidência, sendo o segundo assunto mais comentado 

nas palestras organizadas pelos NIT pesquisados. Porém conteúdos relacionados à 

propriedade intelectual no geral foram os mais citados, com 30,2% (19 respostas) dos 

tópicos levantados pelos respondentes. Já a transferência de tecnologia, que pode 

ser relacionada diretamente com uma das finalidades da criação dos IF (BRASIL, 

2008), fica em terceiro plano no mesmo patamar que o tema da inovação e da política 

de inovação da instituição, com 08 respostas (12,7%).

Em sequência, solicitou-se que fosse elencada, entre quatro níveis propostos 

(nenhuma, pouca, alguma e muita), a relevância do depósito de patentes por parte 

de um IF de acordo com a política de atuação da instituição. Como resultado, 65,4% 

definiram a opção muita; 26,9% a opção alguma; enquanto somente 7,7% a opção 

pouca. O que leva a crer que o trabalho da maior parte dos NIT pesquisados é voltado 

para a questão da propriedade intelectual com maior preocupação no depósito de 

patentes.
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Com intuito de observar os resultados alcançados pelos NIT relacionados ao 

registro de patentes, pede-se o quantitativo de patentes depositadas pelos IF no 

período de 2013 a 2017. As respostas podem ser verificadas na Tabela 01.

Tabela 01 – Patentes depositadas pelos IF entre 2013 e 2017

No de Patentes depositadas Quantidade de IF Somatório de patentes 
depositadas

00 02 00
01 03 03
02 03 09
03 01 12
04 03 24
06 02 36
07 01 43
09 01 52
10 01 62
12 02 86
13 01 99
20 01 119
26 01 145
31 01 176
36 01 212
39 01 251
50 01 301

Fonte: Os autores (2020).

Diante destes dados, observa-se que a maior parte dos IF pesquisados está no 

patamar entre zero e dez patentes nos últimos cinco anos, o que representa 65,4%. 

No outro extremo, estão as instituições com vinte patentes ou mais no mesmo período, 

estas representam 22,8% do total. Portanto, as instituições com 12 e 13 patentes 

depositadas, correspondem a 11,8% do total.

Posteriormente, questiona-se em que medida as atividades desenvolvidas pelos 

NIT da instituição contribuem para a geração e adaptação de soluções técnicas ou 

tecnológicas às demandas sociais da região onde atuam. Os indicadores propostos 

foram nenhuma, pouca, alguma e muita. O texto desta questão foi baseado em 

uma das finalidades dos IF de acordo com a Lei nº 11.892/2008. A percepção dos 

respondentes quanto a esta questão demonstra que a maioria, 14 respostas que 

correspondem a 53,8%, confere alguma importância à adaptação de soluções 
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técnicas ou tecnológicas a demandas da região, isso já é um ponto positivo. Houve 

o mesmo quantitativo de respostas para as opções muita e pouca, 6 respostas que 

equivalem a 23,1%. 

A pergunta seguinte foi sobre o apoio a alguma forma de uso de TS, também 

baseado em uma das finalidades da lei de criação dos IF. Como resultado, 69,2% 

informaram que apoiam e 30,8% que não. A concepção do que é TS pode ser diferente 

para cada respondente, e a fim de não influenciar as respostas, neste questionário 

não foi informado nenhum conceito.

A importância conferida pelos NIT da transferência de tecnologia para a 

comunidade é verificada na figura 03. Onde a grande maioria, 76,9%, considera 

muito importante o desenvolvimento deste tipo de atividade. Somente 15,4% julgam 

ter alguma importância e 3,8% nenhuma e pouca, respectivamente. Nesse contexto, 

a legislação brasileira entende por transferência de tecnologia a formalização da 

transferência de inovações resultantes de pesquisas realizadas na ICT por meio de 

publicações, proteção intelectual e autorização de uso para uso comercial (BRASIL, 

2001). 

Figura 03– Importância da transferência de tecnologia à comunidade

Fonte: Os autores (2020).

Na tabela 02 é apresentada uma síntese das 23 respostas que se teve para a 

questão referente às iniciativas do NIT que favoreceram a transferência de tecnologia, 

a fim de verificar se atendiam somente a legislação ou poderiam ser relacionadas 

com os conceitos de TS.
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Tabela 02 – Iniciativas do NIT que favorecem transferência de tecnologia

Apresentação de trabalhos em eventos científicos e tecnológicos.

Concepção de programa de incubação de empresas e apoio ao empreendedorismo.

Coordenação de programa de apoio à pesquisa aplicada em arranjos produtivos locais.

Criação da Política de Inovação e propriedade intelectual da instituição.

Criação de Escritórios Locais de Transferência de Tecnologia e Inovação.

Criação de Polo de Inovação.

Elaboração de concurso de inovação no âmbito da instituição.

Elaboração de programa institucional de bolsas de iniciação em desenvolvimento tecno-
lógico e inovação.
Licenciamento gratuito de software para avaliação de projetos científicos para uma es-
cola estadual.
Organização de capacitações sobre inovação, transferência de tecnologia e proprieda-
de intelectual.
Publicação de editais para incentivo de pesquisa aplicada, energias renováveis, parce-
ria com empresas e produção tecnológica.

Fonte: Os autores (2020).

Das muitas atividades realizadas pelos NIT no período pesquisado, destaca-se 

a realização de palestras para transferência de conhecimento, o auxílio em mostras 

interdisciplinares na instituição, o apoio a energias renováveis e o licenciamento 

gratuito de um software para uma escola estadual. Estas atividades demonstram que 

os NIT não precisam necessariamente trabalhar somente em função da proteção 

intelectual, do depósito de patentes e podem interagir de outras formas com as 

comunidades onde suas instituições atuam. 

As demais atividades apresentadas estão intimamente ligadas às competências 

mínimas dos NIT definidas pelo Decreto nº 5.563/2005, basicamente: zelar pela 

propriedade intelectual, avaliar resultados de projetos de pesquisas que lhe forem 

apresentados referente a invenção, desenvolver prospecção tecnológica na instituição, 

promover transferência de inovação e de tecnologia com empresas e realizar estudos 

e estratégias para que estas transferências aconteçam (BRASIL, 2005).

Novamente em consonância com as finalidades de criação dos IF, solicitou-

se a ênfase das atividades desenvolvidas pelo NIT da instituição, em favor do 

desenvolvimento socioeconômico local e regional (BRASIL, 2008). Em discordância à 
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legislação que trata das finalidades e objetivos dos IF, a menor parte dos respondentes, 

7,7%, acredita que suas atividades deem destaque ao desenvolvimento local e 

regional. Ao mesmo tempo em que 26,9% julgam pouca e 65,4% alguma a ênfase 

as suas regiões no que diz respeito à função do NIT. Assim, entende-se que suas 

atividades enfatizam de forma primordial o atendimento as funções essenciais dos 

NIT ao invés de adequá-las aos objetivos das instituições as quais estão vinculados.

Quando questionados sobre os desafios dos IF na transferência de tecnologia 

para a comunidade, um dos problemas mais citados pelos respondentes é a falta de 

equipe capacitada, bem como o pouco conhecimento das legislações pertinentes ao 

trabalho do NIT. A relação entre ICT e o setor produtivo local também é uma dificuldade 

citada, que muitas vezes não consegue ser superada. Questões burocráticas também 

são elencadas mais de uma vez, mas por se tratar de instituições públicas, entende-

se que os processos são organizados desta forma em grande parte das atividades 

desenvolvidas pelas instituições. Assim como, percebe-se que os respondentes 

entendem comunidade como sinônimo de empresa privada. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

No início da pesquisa considerava-se plausível que os NIT tivessem pouco 

interesse em TS. O estudo confirmou tais expectativas, à medida que se analisam 

os dados levantados. Os NIT seguem uma orientação que privilegia a criação 

e a transferência de tecnologias “encaixadas” em uma sociedade produtora de 

mercadorias, as TC. As TC são concebidas para favorecer o processo de valorização 

de capital e assim tendem a produzir impactos negativos sobre o mundo do trabalho, 

comprometendo o desenvolvimento regional e a sustentabilidade. Em contraposição, 

os NIT perdem a oportunidade de contribuírem para a disseminação das TS, que 

tendem a gerar benefícios a quem delas faz uso, em tese a ampla maioria da 

população. 

Desta forma, estes núcleos continuam dando espaço para tecnologias 

socialmente excludentes voltadas à principalmente modelos que privilegiam o 

desenvolvimento econômico. A atuação dos NIT na educação profissional tecnológica 

poderia apontar para alternativas, como a priorização de atividades de extensão, que 

auxiliam de maneira mais incisiva à comunidade do entorno de suas instituições. No 
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sentido de privilegiar ações que podem auxiliar em necessidades básicas e urgentes 

da população (como na área da saúde) sem perder o vínculo com a tecnologia. Ao 

invés de dar preferência ao registro de patentes, por exemplo, que pouco contribui 

para a sociedade de forma direta. Resta deixar claro que neste estudo analisou-se 

apenas a atuação dos NIT das instituições e não as atividades dos IF em ensino, 

pesquisa e extensão como um todo.

Segundo Kuenzer (2005), existe uma contradição entre a atual valorização do 

capital e as práticas pedagógicas desenvolvidas nas instituições de ensino. Os NIT 

estão ligados a instituições de ensino e por este motivo, também fazem parte desta 

realidade. A autora complementa que somente com a superação da divisão entre 

capital e trabalho será possível construir práticas pedagógicas autônomas, que não 

dependam exclusivamente de políticas de cada instituição e do entendimento dos 

profissionais envolvidos no processo. A construção de uma política interna, tanto de 

ensino quanto de inovação, passa por desafios como as relações de poder, concepções 

ideológicas, teóricas e políticas, além das diferentes formações profissionais dos 

participantes designados para tal. 

Assim, nos atuais espaços educativos capitalistas, dificilmente o trabalho dos 

NIT deixará de valorizar a propriedade e o capital. O que não quer dizer que mudanças 

e avanços não sejam possíveis. Ultrapassar estes limites somente é possível por meio 

da compreensão de que o capitalismo traz “as sementes de seu desenvolvimento e de 

sua destruição. Ou seja, é atravessado por positividades e negatividades, avanços e 

retrocessos, que ao mesmo tempo evitam e aceleram a sua superação” (KUENZER, 

2005, p. 13).

Após estas observações, cabe registrar lacunas da pesquisa, aspectos que ainda 

podem ser avaliados neste mesmo contexto. Estas servem também como sugestões 

para pesquisas futuras na área. Para uma análise mais profunda e para possibilitar 

a comparação entre diferentes regiões, poderiam ser aplicados questionários para 

instituições específicas, de mesmo tamanho, com um refinamento maior de questões 

para cada caso. 

No campo das recomendações de políticas públicas, entende-se que as 

legislações precisam ser complementares e não contraditórias. Melhor dizendo, não 

deveriam existir duas leis elaboradas para a mesma finalidade que apontam para lados 
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distintos, como no caso dos IF e dos NIT. Por fim, entende-se que há a necessidade 

de se incluir a TS nas discussões sobre políticas públicas para que se favoreça a sua 

utilização por organizações públicas, considerando que são alternativas solidárias, 

justas e que atendem às dificuldades de grande parcela da população brasileira.

REFERÊNCIAS

BRASIL. Decreto nº 5.563, de 11 de outubro de 2005. Regulamenta a Lei no 10.973, 
de 2 de dezembro de 2004, que dispõe sobre incentivos à inovação e à pesquisa 
científica e tecnológica no ambiente produtivo, e dá outras providências. Disponível 
em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2005/Decreto/D5563.htm>. 
Acesso em: 11 out. 2020.

BRASIL. Lei n. 10.973, de 02 de dezembro de 2004. Dispõe sobre incentivos à ino-
vação e à pesquisa científica e tecnológica no ambiente produtivo e dá outras provi-
dências. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_ 03/_Ato2004-2006/2004/
Lei/L10.973.htm>. Acesso em: 11 out. 2020.

BRASIL. Lei n° 11.892, de 29 de dezembro de 2008. Institui a Rede Federal de Edu-
cação Profissional, Científica e Tecnológica, cria os Institutos Federais de Educação, 
Ciência e Tecnologia, e dá outras providências. Disponível em: <http://www.planalto.
gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2008/lei/l11892.htm>. Acesso em: 15 out. 2020.

DAGNINO, Renato. (Org.). Tecnologia Social: ferramenta para construir outra so-
ciedade. Campinas/SP: IG/UNICAMP, 2009.

DAGNINO, R. Tecnologia social: contribuições conceituais e metodológicas. Cam-
pina Grande, PB: EDUEPB; Florianópolis, SC: Ed. Insular, 2014.

DIAS, Rafael; SERAFIM, Milena. Comentários sobre as transformações recentes na 
universidade pública brasileira. Revista da Avaliação da Educação Superior. Cam-
pinas, SP, v. 20, n. 2, p. 335-351, jul. 2015.

KUENZER, Acacia Zeneida. Exclusão includente e inclusão excludente: a nova 
forma de dualidade estrutural que objetiva as novas relações entre educação e 
trabalho. In: SAVIANI, Demerval; SANFELICE, José Luís; LOMBARDI, José Claudi-
nei. Capitalismo, trabalho e educação. 3. ed. Campinas: Autores Associados, 2005. 
p. 77-96.

LASSANCE JR, A. E.; PEDREIRA, J. S. Tecnologias sociais e políticas públicas. 
In: Tecnologia social: uma estratégia para o desenvolvimento. Fundação Banco do 
Brasil – Rio de Janeiro, p. 65 – 81, 2004.



166

LIMA, M. T.; DAGNINO, R.; FONSECA, R. Um enfoque tecnológico para a inclusão 
social. Perspectivas em Políticas Públicas. Belo Horizonte, MG, vol. 1, no 2, p. 
117-129, julho-dezembro 2008. 

REDE DE TECNOLOGIA SOCIAL. Tecnologia Social: conceito. Disponível
em: http://rts.ibict.br/rts/tecnologia-social/tecnologia-social. Acesso em: 06 jun. 2020.

SILVA, C. J. R. (Org.).; VIDOR, A.M.; PACHECO, E.M.; PEREIRA, L.A.C. Institutos 
Federais, Lei 11.892, de 29/12/2008: comentários e reflexões. Brasília: IFRN, 2009.

THEIS, Ivo Marcos. Desenvolvimento Científico e Tecnológico e Território no 
Brasil. Chapecó, SC: Argos, 2015.



167

10.48209/978-65-00-17045-A

BIOPOLÍTICA, GOVERNAMENTALIDADE E                      
DESENVOLVIMENTO

Sandro Luiz Bazzanella51

Camila Leonardo Nandi de Albuquerque52

51  Doutor em Ciências Humanas  (UFSC). Professor do Programa de Mestrado e Doutorado 
em Desenvolvimento Regional da Universidade do Contestado. e-mail: sandro@unc.br.
52  Graduada em Direito na Universidade do Sul de Santa Catarina (Unisul). Mestre em Desen-
volvimento Regional pela Universidade do Contestado. Mestrando no Programa de Pós-Graduação 
em Direito da Universidade do Extremo Sul Catarinense (UNESC). Bolsista CNPq. e-mail: camila-
nandi_@hotmail.com

mailto:sandro@unc.br
mailto:camilanandi_@hotmail.com
mailto:camilanandi_@hotmail.com


168

INTRODUÇÃO

Para Michel Foucault, a biopolítica é manifestação da racionalidade política, 

administrativa e jurídica moderna. Para Giorgio Agamben, a biopolítica se circunscre-

ve nos fundamentos civilizatórios ocidentais. Para Hannah Arendt a vida biológica foi 

elevada à centralidade da dinâmica política moderna. Assim, para estes pensadores 

a vida biológica se tornou objeto por excelência da política de Estado. Assim, a esta-

tização do biológico, no qual os corpos dos indivíduos e da população são recursos a 

serem administrados, controlados, potencializados integrados no contexto dos recur-

sos produtivos do território constitui a governamentalidade contemporânea.  

Portanto, o objetivo deste artigo é a análise acerca da constituição da raciona-

lidade político, jurídico, administrativa estatal no exercício do biopoder caracterizado 

por técnicas de disciplinarização, de normalização, controle e vigilância dos corpos 

dos indivíduos e da população a partir da perspectiva de que o desenvolvimento é a 

expressão de sociedades constituídas por indivíduos e populações empreendedoras, 

empresárias de si mesmas vinculadas a lógica da plena produção e do pleno consu-

mo. 

Mais, especificamente, buscar-se-á delimitar os conceitos de biopolítica e ad-

ministrabilidade da vida biológica nos referidos autores com o intuito de se analisar 

os pressupostos a partir dos quais se estabelecem a demandas de desenvolvimento 

local e regional, a fim de compreender variáveis da obsessão pelo desenvolvimento. 

A ADMINISTRABILIDADE DA VIDA BIOLÓGICA: A BIOPOLÍTICA NOS 
FUNDAMENTOS CIVILIZATÓRIOS OCIDENTAIS

Ao longo de sua obra, sobretudo a partir da segunda metade dos anos 90 do 

século XX, Giorgio Agamben reflete a fragilidade da vida e da condição humana na 

contemporaneidade. Seus estudos sobre a temática remontam a definição de vida 

utilizada pelos gregos antigos, que definiam a vida a partir de dois termos: zoé e bíos. 

A bios indicava a forma de viver própria de um indivíduo, ou de um grupo. Ou seja, 

diz respeito à vida ética e política, à vida qualificada em sua dimensão pública no 

âmbito da polis. A zoé referia-se ao simples fato de viver, à mera existência biológica 

comum a todos os seres vivos, e por esse motivo “[...] a simples vida natural, porém, 

excluída, no mundo clássico, da pólis propriamente dita e resta firmemente confina-
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da, como mera vida reprodutiva, ao âmbito do oîkos” (AGAMBEN, 2002, p. 10).

De acordo com a perspectiva aristotélica, os homens se uniram não apenas 

com o intuito de viver, mas, sobretudo com o objetivo de viver bem. Portanto, para o 

filósofo, a comunidade perfeita resulta da articulação da comunidade do simples viver 

(caracterizada como “serena” e dotada de uma “doçura natural”) com a comunidade 

política. É em vista da comunidade política que a comunidade do simples viver é 

constituída, pois a pólis é, por natureza, anterior à família (oikia). É, portanto, a pólis, 

segundo Aristóteles, uma comunidade perfeita que alcançou o limite da completa au-

tarquia. É dessa articulação entre viver/viver bem, vida natural/vida qualificada, zoé/

bios que se constitui no mundo grego antigo a definição da esfera política (AGAM-

BEN, 2002).

A vida política é para Aristóteles, necessariamente uma “vida autárquica”, o que 

implica, porém, “[...] que existe uma vida que é insuficiente para a política e que deve 

se tornar autárquica a fim de poder aceder à comunidade política” (AGAMBEN, 2017, 

p. 224).  É, portanto, vida autárquica a vida do homem como animal político e, capaz 

de felicidade. Nesse sentido, a autarquia assume um significado político e funciona 

como um operador biopolítico na medida em que permite ou impede a passagem da 

comunidade de vida à comunidade política (AGAMBEN, 2017).

A divisão da vida entre simples vida e vida politicamente qualificada e suas 

cisões correlatas (zoé/bios, vida insuficiente/vida autárquica, família/cidade), base 

da política ocidental, é definida por Agamben como a base da máquina ontológico-

-biopolítica do ocidente. Essa máquina possui como função a operação sobre o ser 

vivo, de modo que, “[...]  ’politizando’ sua vida, a torna capaz de fazer parte da pólis. 

Assim, o que chamamos de política é, antes de tudo, uma qualificação especial da 

vida, atuada por uma série de partições que acontecem no próprio corpo da zoé” 

(AGAMBEN, 2017, p. 229).  Essa qualificação não tem outro conteúdo senão o puro 

fato dessa cesura. Assim, a política aparece como aquilo que permite tratar a vida 

humana como se, nela, a vida sensitiva e a intelectiva fossem separáveis da vegeta-

tiva (AGAMBEN, 2017). 

Nas línguas modernas, a oposição entre bios e zoé foi desaparecendo aos 

poucos do léxico, mas ainda se encontra conservada nos termos biologia e zoologia, 

porém não mais indica diferença substancial. (AGAMBEN, 2002).
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Sob tais pressupostos, Agamben (2002) entende como forma-de-vida a vida 

que não pode ser separada de sua forma, ou seja, aquela vida cujo modo de viver co-

loca em jogo o próprio viver, e no seu viver está em jogo, antes de tudo, o seu modo 

de viver. Nesse sentido, a vida humana, pensada enquanto forma-de-vida, articula-se 

na complexidade biológica com a realidade ontológica e política por excelência, tor-

nando o ser humano um ser em potência, cuja realização de sua vida na forma quali-

ficada enseja o “[...] exercício da liberdade, da criatividade na constituição ontológica 

de seu mundo e de suas práticas políticas e éticas” (BAZZANELLA, 2010, p. 45-46).

A partir dessa perspectiva, a vida humana conforma um ser de possibilidades 

que se apresentam cotidianamente no ato de existir (BAZZANELLA, 2010). Por isso 

será sempre possibilidade de vida, sempre e primeiramente potência. Agamben de-

monstra que o homem é o único ser em cujo viver está sempre em jogo a felicidade. 

A potência, por ser a condição de cada ser, “[...] pode ser suspensa e contemplada, 

mas nunca absolutamente dividida em relação ao ato. O hábito de uma potência é 

seu uso habitual, e a forma de vida é esse uso” (AGAMBEN, 2017, p. 233).

Conforme argumenta Agamben, “[...] o ser humano é o único ser em cujo viver 

está sempre a questão da felicidade, cuja vida está irremediável e dolorosamente 

destinada à felicidade. Isso constitui imediatamente a forma-de-vida como vida polí-

tica (AGAMBEN, 2017). Ou seja, essa relação expõe a intersecção entre forma-de-

-vida e vida política. 

MODERNIDADE E A CENTRALIDADE DA VIDA EM SUA DIMENSÃO         
BIOLÓGICA

Mas esta concepção de vida se modifica na modernidade, pois vida em seu 

âmbito puramente biológico (zoé) passa a ser o objeto por excelência da política. É 

neste contexto, que Agamben se propõe a um intenso diálogo com Hannah Arendt 

(1906-1975) e Michel Foucault (1926 – 1984), dois autores que refletiram sobre a 

condição da estatização da vida biológica ao longo do século XX, mesmo sem terem 

estabelecido diálogo entre si, ou com aspectos de suas obras.

Agamben (2002, p. 11) argumenta que, para Foucault, “ [...] nos limiares da 

idade moderna, a vida natural foi incluída nos mecanismos e nos cálculos do poder 

estatal, e a política se transforma em biopolítica”. Isto é, no limiar da modernidade 
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tanto a vida da espécie quanto o indivíduo reduzido à sua biologicidade se tornaram 

objetos das estratégias políticas (AGAMBEN, 2002). Nesse sentido, Foucault, ao in-

troduzir os conceitos de biopoder53 e biopolítica demonstra que frente à formação dos 

Estados nacionais modernos, a política passou a se encarregar com seus cálculos e 

mecanismos de poder da vida biológica (CASTRO, 2016). Já não é mais concebível 

outra política que não seja uma política da vida.

Esse processo decorre inicialmente, conforme explica Foucault, da relação dos 

súditos com o poder soberano: o direito à vida, que durante muito tempo, foi um dos 

privilégios característicos do poder soberano, derivava da forma que assumia no 

mundo antigo o poder do pai, pátria potestas, o qual “[...] concedia ao pai de família 

romano o direito de ‘dispor’ da vida de seus filhos e de seus escravos; isto é, podia 

retirar-lhes a vida, já que a tinha ‘dado’. O direito à vida e morte [...] é uma fórmula 

bem atenuada desse poder” (FOUCAULT, 1988, p. 127). Se antes, o poder soberano 

operava no sentido de obrigar os sujeitos à morte, a partir do século XIX o poder se 

voltou para uma administração que potencializa a vida em sua dimensão biológica. 

Se fizéssemos uma história do controle social dos corpos, poderíamos mos-
trar que, até o século XVIII inclusive, o corpo dos indivíduos é essencialmente 
a superfície de inscrição de suplícios e de penas; o corpo era feito para ser 
supliciado e castigado. Já nas instâncias de controle que surgem a partir do 
século XIX, o corpo adquire significação totalmente diferente; ele não é mais o 
que deve ser supliciado, mas o que deve ser formulado, corrigido, o que deve 
adquirir aptidões, receber um certo número de qualidades, qualificar-se como 
corpo capaz de trabalhar (FOUCAULT, 2003, p. 119).

De acordo com Agamben, essa passagem do “Estado Territorial” para o “Esta-

do de população” traçada por Foucault por meio do biopoder e da biopolítica se cons-

tituiu a partir das possibilidades de remeter a vida biológica dos indivíduos à condição 

de vida nua, a partir dos cálculos de custos e benefícios da administrabilidade da vida 

a partir de interesses estratégicos do poder soberano. Ou seja, por meio das técnicas 

políticas, jurídicas e econômicas que tanto se propõem a proteger a vida quanto po-

53  Para Foucault o conceito de biopoder se apresenta como um conjunto de técnicas de saber 
e poder entre os séculos XVI, XVII e XVIII, que incidem na disciplinarização e normalização dos cor-
pos e mentes dos indivíduos concebidos como recursos humanos, como capital social, necessários 
à potencialização da dinâmica jurídica, econômica e política em curso na modernidade e contem-
poraneidade. Num segundo momento, o biopoder se caracteriza na captura da vida da população 
pela racionalidade política estatal, manifestando-se a partir das redefinições nas estratégias de 
saber e poder, entre o século XIX e XX, como forma de superação do poder soberano, o qual tinha 
no direito de matar e/ou deixar viver a condição do exercício da soberania.
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dem autorizar sua execução, como ficou barbaramente demonstrado nas fábricas da 

morte (campos de concentração) nazistas. Nesta perspectiva, Agamben argumenta 

que o modus operandi do Estado de população, por meio do controle disciplinar dos 

corpos dos cidadãos, ensejado por esse novo biopoder, viabilizou o desenvolvimento 

e triunfo do capitalismo:

Este bio-poder, sem a menor dúvida, foi elemento indispensável ao desenvol-
vimento do capitalismo, que só pôde ser garantido à custa da inserção con-
trolada dos corpos no aparelho de produção e por meio de um ajustamento 
dos fenômenos da população aos processos econômicos (FOUCAULT, 1988, 
p. 132).

O controle, o gerenciamento e a gestão da vida biológica dos indivíduos e da 

população, por meio da fusão das tecnologias disciplinares e regulamentares, com 

vista a administrabilidade do corpo da população transformou a sociedade moderna, 

pautada na disciplina e na normalização, numa sociedade de plena vigilância, de 

pleno controle e regulamentação. Essa nova tecnologia, situada a partir da segunda 

metade do século XVIII, não excluiu a anterior, baseada na vigilância individualizada 

dos corpos, mas “ [...] se faz em direção não do homem-corpo, mas do homem-espé-

cie” (FOUCAULT, 1999, p. 289). Para Foucault é a partir destas perspectivas concei-

tuais que se constituem, sobretudo na modernidade, o fato de que a política estatal 

tomou para si o gerenciamento e regulamentação da vida biológica dos indivíduos e 

da população, conformando a politização da zoé, a biopolítica:

Concretamente, esse poder sobre a vida desenvolveu-se a partir do século 
XVII, em duas formas principais; que não são antitéticas e constituem, ao 
contrário, dois polos de desenvolvimento interligados por um feixe interme-
diário de relações. Um dos polos, o primeiro a ser formado, ao que parece, 
centrou-se no corpo como máquina: no seu adestramento, na ampliação de 
suas aptidões, na extorsão de suas forças, no crescimento paralelo de sua 
utilidade e docilidade, na sua integração em sistemas de controle eficazes e 
econômicos [...]. O segundo, que se formou um pouco mais tarde, por volta 
da metade do século XVIII, centrou-se no corpo-espécie, no corpo transpas-
sado pela mecânica do ser vivo e como suporte dos processos biológicos: 
a proliferação, os nascimentos e a mortalidade, o nível de saúde, a duração 
da vida, a longevidade [...] tais processos são assumidos mediante toda uma 
série de intervenções e controle reguladores: uma biopolítica da população 
(FOUCAULT, 1988, p.131).

O corpo útil, adestrado e docilizado é salvaguardado pelo Estado, torna-se seu 
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patrimônio. Esse movimento se tornou possível, justamente, pela conformação da 

sociedade por meio da vigilância e regulamentação. Se antes o mote era a disciplina, 

agora passa a ser a vigilância, o controle. Ou seja, a biopolítica é a captura da vida 

pelo poder soberano. E sob tais condições, a gestão política da vida natural realizada 

pelo Estado é inserida no ordenamento jurídico-político na forma da cidadania, que 

se desenvolve na modernidade em conformidade com os regulamentos que o Esta-

do-nação impôs e impõem sobre as vidas, com vistas a seu adequado gerenciamen-

to na condição de recursos humanos, de recursos populacionais. 

AGAMBEN EM DIÁLOGO COM FOUCAULT E HANNAH ARENDT

No início das obras constitutivas de série “Homo Sacer”, mais especificamente 

na obra: “Homo Sacer: o poder soberano e a vida nua I”, Agamben assume publica-

mente que pretende dar continuidade a essa diretriz analítica traçada por Foucault. 

Ou seja, pretende traçar uma linha de intersecção entre o modelo jurídico-institucio-

nal e o modelo biopolítico de poder e assim conferir continuidade às investigações 

de Foucault que restaram inacabadas em virtude de sua morte. Conforme explicita o 

filósofo italiano na referida obra homo sacer, a morte impediu que Foucault desenvol-

vesse todas as implicações do conceito de biopolítica, conceito este que é decisivo e 

que demarca uma transformação radical das categorias político-filosóficas do pensa-

mento clássico. Tanto é que, conforme explicita Agamben, questões conformadoras 

da política moderna só poderão ser solvidas no campo da biopolítica (AGAMBEN, 

2007).

Nesta direção, é possível afirmar, salvaguardadas as devidas diferenças, que o 

conceito de biopolítica de Agamben vincula-se ao conceito de biopolítica de Foucault. 

Para o filósofo francês, a biopolítica se apresenta como um conjunto de técnicas 

constitutivas da racionalidade estatal moderna, que passa administrar a vida biológi-

ca dos indivíduos e da população. Para tal fim lança mão de técnicas de saber e de 

poder utilizadas para normalizar corpos e docilizar mentes, bem como de técnicas 

controle e vigilância de tais corpos. Enfim, trata-se para Foucault de caracterizar a 

modernidade como o período de emergência de uma racionalidade estatal que cap-

tura a vida em seu âmbito biológico. 

Porém, há peculiaridades e diferenças presentes no conceito de biopolítica de 
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Agamben em relação a Foucault. O filósofo italiano entende que a biopolítica não é 

um fenômeno especificamente moderno, mas um fenômeno que se apresenta na 

gênese da civilização ocidental, em sua estrutura política e jurídica desde a Antigui-

dade greco-romana. Portanto, desde os primórdios da civilização ocidental, a vida 

estaria na centralidade da dinâmica política como busca do bem viver, da racionali-

dade logocêntrica que fundamentava os discursos jurídicos e políticos do Ocidente. 

Este posicionamento analítico de Agamben, além de diferenciá-lo de Foucault na 

delimitação temporal da biopolítica, também o leva a trabalhar mais a história feita de 

continuidades e não somente de rupturas. 

Na perspectiva agambeniana, a biopolítica revela-se contundente na moderni-

dade por meio do poder soberano que tem o direito de deixar viver, ou, fazer morrer, 

no estabelecimento do estado de exceção como regra, em que a vida é destituída 

de seus direitos e de sua cidadania, transformando-se em vida nua e, desta forma, 

sacrificável de acordo com os interesses em jogo.  

(...) aquilo que caracteriza a política moderna não é tanto a inclusão da zoè 
na pólis, em si antiguíssima, nem simplesmente o fato de que a vida como 
tal venha a ser um objeto eminente dos cálculos e das previsões do poder 
estatal; decisivo é, sobretudo, o fato de que, lado a lado com o processo pelo 
qual a exceção se torna em todos os lugares a regra, o espaço da vida nua, 
situado originariamente à margem do ordenamento, vem progressivamente a 
coincidir com o espaço político, e exclusão e inclusão, externo e interno, bíos 
e zoè, direito e fato entram em uma zona de irredutível indistinção. (...) o que 
está em questão é a vida nua do cidadão, o novo corpo biopolítico da huma-
nidade. (AGAMBEN, 2002, p. 16/17)

Sob tais perspectivas, Agamben pretende continuar justamente do ponto em 

que a pesquisa sobre biopolítica em Michel Foucault parou. O filósofo francês aban-

donou a abordagem tradicional do problema do poder, pautada em modelos jurídico-

-institucionais (como a definição de soberania e a teoria do Estado) e partiu para uma 

análise da forma como o poder perpassa o corpo do sujeito e sua forma de vida. E 

o faz em duas direções: de um lado, o estudo das técnicas políticas (como a ciência 

do policiamento) que são utilizadas pelo Estado com o fim do cuidado da vida natural 

dos indivíduos; de outro lado, o estudo das tecnologias do eu, por meio do qual se “ 

[...] realiza o processo de subjetivação, que leva o indivíduo a vincular-se à própria 

identidade e à própria consciência e, conjuntamente, a um poder de controle externo” 
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(AGAMBEN, 2002, p. 13). Essas duas linhas do trabalho de Foucault, de acordo com 

Agamben, se entrelaçam em vários pontos e remetem a um ponto em comum que 

permaneceu, todavia, à sombra na pesquisa de Foucault54.

Ao retomar o ponto de intersecção entre o modelo jurídico-institucional e o 

modelo biopolítico de poder, isto é, o ponto em que as técnicas políticas e as formas 

de subjetivação se tocam, o filósofo italiano desenvolve a análise da relação entre 

biopolítica e soberania, o modo como a vida nua está inscrita nos dispositivos do po-

der soberano (CASTRO, 2016). Isto é, trata-se, portanto, de questionar de que forma 

a vida é capturada pelos dispositivos contemporâneos. Nesse ponto é importante 

apontar o conceito de dispositivo em Agamben, central para a compreensão da cap-

tura da vida pela política:

[...] os dispositivos visam através de uma série de práticas e de discursos, 
de saberes e de exercícios, à criação de corpos dóceis, mas livres, que as-
sumem a sua identidade e a sua “liberdade” de sujeitos no próprio processo 
do assujeitamento. Isto é, o dispositivo é, antes de tudo, uma máquina que 
produz subjetivações e somente enquanto tal é também uma máquina de go-
verno (AGAMBEN, 2014, p. 46-47).

Os dispositivos, segundo Agamben, não são um mero acidente no qual os ho-

mens caíram por acaso. Configuram, portanto, uma rede, que envolve uma dispo-

sição estratégica inscrita em um jogo de poder, cujo objetivo é controlar e capturar 

todo o gesto e toda a palavra dos viventes é, portanto, “[...] qualquer coisa que tenha 

de algum modo a capacidade de capturar, orientar, determinar, interceptar, modelar, 

controlar e assegurar os gestos, as condutas, as opiniões e os discursos dos viven-

tes” (AGAMBEN, 2014, p. 40). 

O dispositivo tem, portanto, uma função eminentemente estratégica e se trata 

de certa manipulação de relações de força, de uma intervenção racional e combinada 

das relações de força, seja para orientá-las em certa direção, seja para bloqueá-las 

ou para fixá-las e utilizá-las (AGAMBEN, 2014). Ainda, nesta perspectiva, o conceito 

de dispositivo apresentado por Agamben assenta os pressupostos da captura da vida 

por meio de processos de subjetivação do ser humano, traduzindo-se em condições 

54  Cabe, portanto, tecer a ressalva de que quando da publicação de “Homo Sacer”, ainda 
não haviam aparecido os dois cursos do Collège de France dedicados à biopolítica, quais sejam: 
“Segurança, território e população”, e “O nascimento da biopolítica” (CASTRO, 2012).
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e situações que são impostas aos indivíduos, aprisionando-os em perspectivas vitais 

pré-estabelecidas que ditam necessidades e o modelo de felicidade que devem per-

quirir. O indivíduo resta impotente frente aos procedimentos de subjetivação impos-

tos pelo poder soberano e a intensidade de seus dispositivos. 

Nesta direção, constata-se que Foucault havia alcançado a duas fórmulas: o 

direito soberano antigo de fazer morrer e deixar viver, suplantado pela nova políti-

ca pautada na biologicidade no qual passa a valer o fazer viver, aprofundando-se 

na contemporaneidade na perspectiva de Agamben em fazer sobreviver. Com base 

nessa interpretação, Agamben expõe que o caráter mais específico da biopolítica do 

século XX não é mais fazer morrer nem fazer viver, mas fazer sobreviver (NASCI-

MENTO, 2014).

No âmbito da captura da vida pelos mecanismos de poder, Agamben também 

dialoga com a politóloga alemã Hannah Arendt (1906-1975). Em sua obra: “A con-

dição humana”, Arendt analisou “ [...] o processo que leva ao animal laborans55 e, 

com este, a vida biológica como tal, a ocupar o centro da cena política do moderno” 

(AGAMBEN, 2002, p. 11). Agamben argumenta que Hannah Arendt já havia perce-

bido o primado da vida natural sobre a ação política, e que esse movimento está 

relacionado à transformação e decadência do espaço público na sociedade moderna 

(AGAMBEN, 2002).
Arendt acena para a questão da inversão da valoração da vida nas sociedades 

modernas quando confrontada com o mundo grego. “Com a elevação da vida bio-
lógica a primeiro plano configura-se no Ocidente a decadência do espaço público, 
o esvaziamento da condição política que qualifica a vida humana” (BAZZANELLA, 
2010, p. 223). Para a politóloga alemã a vitória do animal laborans na sociedade mo-
derna é a aproximação entre o homem e o animal, uma vez que o que vale não é a 
ação humana, enquanto atividade própria, mas sim o seu labor. A perda de valor da 
esfera pública para o homem no mundo moderno acontece no mesmo período em 

55  “A expressão animal laborans possui três sentidos fundamentais: o primeiro é o de dimen-
são da existência humana, que corresponde à nossa condição de viventes em permanente metabo-
lismo com a natureza com vistas à conservação da vida; o segundo descreve a condição dos que 
foram historicamente expurgados da vida social normal pela exploração capitalista e foram assim 
condenados ao ciclo de esgotamento e regeneração que preside o mero viver; o terceiro indica um 
modo ou uma forma de vida extraída do mero viver — não mais uma dimensão da existência, não 
mais uma condição socioeconômica, mas um éthos cujas aspirações coincidem com a “felicidade” 
experimentada nos prazeres do mero viver, cristalizados na imagem do consumidor.” (CHAVES, 
Leslie; JUNGES, Márcia, 2015, s. p.)  
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que aumenta a captura da vida biológica como objeto da política moderna e contem-

porânea.

Nesse sentido, se pode fazer uma aproximação entre o animal laborans e a 

vida nua preconizada por Agamben, como vida não qualificada politicamente, redu-

zida à luta cotidiana pela sobrevivência. Para Arendt, a vida do animal laborans, foi “ 

[...] promovida a mais alta posição entre os homens” (ARENDT, 2016, p. 378) e, por 

isso a vida individual passou a ocupar a posição antes ocupada pela ‘vida’ do corpo 

político. Essa tomada do espaço político pela zoé promoveu o esvaziamento da po-

lítica.

Arendt demonstra que existe na modernidade uma confusão entre as esferas 

privada e pública da vida, isto é, a esfera do lar (oikia) e a esfera da pólis, respecti-

vamente. Nesta perspectiva, o conceito de sociedade moderna veio a ocupar o con-

ceito clássico de oikos, uma vez que a vida humana em sua biologicidade se tornou, 

o objeto a ser administrado gerido no âmbito do reino da necessidade e da esfera 

privada na qual se circunscreve, suplantando a política como espaço de deliberação 

e autodeterminação dos sujeitos, que se desenvolve na pólis, inerente ao reino da 

liberdade e da esfera pública.

Essa inversão na concepção e valorização da vida na modernidade em rela-

ção ao mundo grego eleva ao primeiro plano a vida biológica e expõe a dificuldade 

de compreender a cisão entre “[...] a esfera da pólis e a esfera do lar, da família, e, 

finalmente, entre as atividades relativas a um mundo comum e aquelas relativas à 

manutenção da vida” (ARENDT, 2016, p. 34). Sob essa divisão se baseava todo o 

antigo pensamento político. Porém, na modernidade vemos assumir primazia “[...] 

o corpo de povos e comunidades políticas como uma família cujos assuntos diários 

devem ser zelados por uma gigantesca administração doméstica de âmbito nacio-

nal” (ARENDT, 2016, p. 34-35). Portanto, a “economia política”, que corresponde ao 

pensamento científico da atual gestão nacional da vida privada seria, na perspectiva 

do pensamento antigo, contraditório: “[...] pois o que fosse ‘econômico’, relacionado 

com a vida do indivíduo e a sobrevivência da espécie, não era assunto político, mas 

doméstico por definição” (ARENDT, 2016, p. 35).

A hegemonia da oikonomia em relação a política demonstrada por Hannah 

Arendt, bem como o declínio do espaço político consolidaram-se com a vitória do 
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homo faber, aquele que é  vinculado em seu âmago à fabricação de objetos (outrora 

realizado no âmbito da casa como exigência do reino da necessidade, das estra-

tégias de sobrevivência biológica) e que ascende ao espaço público e o torna, por 

excelência, o espaço da produção e da circulação de bens materiais implicados na 

dinâmica econômica moderna (BAZZANELLA, 2010).

 A economia moderna impõe ao homo faber a dedicação ao trabalho como 

condição do seu reconhecimento social, isto é, o ser humano passa a ser definido 

pelo que produz e fabrica. É por isso a modernidade pode ser caracterizada em sua 

aurora como a afirmação dos imperativos do homo faber.

[...] a ‘instrumentalização’ do mundo, a confiança nas ferramentas e na pro-
dutividade do fazedor de objetos artificiais; a confiança no caráter global da 
categoria de meios e fins e a convicção de que qualquer assunto pode ser 
resolvido e qualquer motivação humana reduzida ao princípio da utilidade: a 
soberania que vê todas as coisas dadas como matéria-prima e toda a nature-
za como “um imenso tecido do qual podemos cortar qualquer pedaço e tornar 
a coser como quisermos”, o equacionamento da inteligência com a enge-
nhosidade, ou seja, o desprezo por qualquer pensamento que não possa ser 
considerado como primeiro passo... para a fabricação de objetos artificiais, 
principalmente de instrumentos para fabricar outros instrumentos e permitir a 
infinita variedade de sua fabricação, e, finalmente, o modo natural de identifi-
car a fabricação com a ação (ARENDT, 2016, p. 378-379).

Porém, de outro modo, toda essa capacidade de produção por meio da instru-

mentalização do mundo perde sentido se não houver consumo. Por isso, a moder-

nidade se organiza em torno da totalidade vital de ininterrupto sistema de produção 

e consumo de todas as esferas da vida humana. Nesse sentido, ao homo faber as-

socia-se o animal laborans, que não é produtor, mas somente consumidor. Logo, a 

interminabilidade do processo de trabalho é garantida pelas sempre recorrentes ne-

cessidades de consumo, ou seja, o ritmo do uso é  acelerado tão intensamente que 

a diferença objetiva entre uso e consumo reduz-se até que se torne insignificante. 

(ARENDT, 2016). O labor, inerente ao animal laborans, é caracterizado pelo constan-

te consumo e impulsionado pelos processos orgânicos e vitais do homem, ou seja, 

“[...] o labor e o consumo seguem-se tão de perto que quase chegam a constituir um 

único movimento” (ARENDT, 2016, p. 155). Ou seja, para Arendt, 

Ao contrário do processo da atividade da obra [working], que determina quan-
do o objeto está acabado, pronto para ser acrescentando ao mundo comum 
das coisas, a atividade do trabalho move-se sempre no mesmo círculo pres-
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crito pelo processo biológico do organismo vivo, e o fim das “fadigas e penas” 
só advêm com a morte desse organismo. (ARENDT, 2016, p. 99).

Enquanto a vida activa possuía tradicionalmente o significado de vida contem-

plativa56, o uso da expressão proposto por Hannah Arendt engloba a obra, o trabalho 

e a ação, no qual o trabalho se põe como a mais alta posição na ordem hierárquica 

(ARENDT, 2016). Nesse contexto, o espaço público e o exercício da política como 

atividade humana por excelência são suprimidos. A racionalidade econômica como 

fim último da vida humana, segundo Arendt, é o fim da política.

Nesse contexto, a razão econômica é o que determina as decisões políticas, e, 

no que diz respeito à esfera da “[...] racionalidade de Estado na administrabilidade do 

corpo biológico da população desdobra-se um conjunto de técnicas, de saberes e po-

deres que penetram os mais ínfimos e íntimos espaços da vida coletiva e individual” 

(ARENDT, 2016, p. 120). 

Esse movimento foi abordado posteriormente por Foucault sob a ótica da bio-

política. Sob esses pressupostos, Arendt desenvolve categorias analíticas que en-

volvem o totalitarismo, os campos de concentração e a condição humana. Agamben 

argumenta que a pesquisa de Hannah Arendt permaneceu praticamente sem se-

guimento e que “[...] Foucault tenha podido abrir suas escavações sobre biopolítica 

sem nenhuma referência a ela, é testemunho das dificuldades e resistências que o 

pensamento deveria superar nesse âmbito”. (AGAMBEN, 2002, p. 11).

É curioso, ainda, o fato de que, apesar de relacionar vida e política, Arendt não 

trabalha diretamente com o conceito de biopolítica57 aplicado aos conceitos de poder 

totalitário. Igualmente é singular o fato de que nem mesmo Foucault deslocou suas 

investigações para às áreas da biopolítica moderna por excelência, “[...] que é o cam-

56  “O primado da contemplação sobre a atividade baseia-se na convicção de que nenhuma 
obra das mãos humanas pode igualar em beleza e verdade o cosmos físico, que revolve em torno 
de si mesmo, em imutável eternidade, sem qualquer interferência ou assistência externa, seja hu-
mana, seja divina”. (ARENDT, 2016, p. 19).
57  Conforme Bazzanella, “A aproximação entre Hannah Arendt e Foucault em torno do con-
ceito de biopolítica não é algo convergente e imediato como uma leitura apressada possa sugerir. 
É necessário levar em consideração as análises presentes em Hannah Arendt para salvaguardar 
as devidas diferenças entre ambos os pensadores. Em primeiro lugar é argumento central na obra 
“A Condição Humana” (1991), que a vida biológica foi elevada à centralidade do projeto moderno, 
mas isto não pressupõe que ela afirme o conceito de biopolítica. Não se encontra o citado termo 
uma única vez ao longo da obra. Em segundo lugar, ao tomar a linha argumentativa e reflexiva de 
Arendt em torno da política, evidencia-se o fato de que a centralidade da vida biológica para a po-
litóloga alemã significa o fim da política. Não tem sentido para ela usar o termo biopolítica, o que 
evidenciaria e a levaria a admitir que ainda há política”. (BAZZANELLA, 2010, p. 135).
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po de concentração e a estrutura dos grandes estados totalitários do Novecentos”. 

(AGAMBEN, 2002, p. 12).

GOVERNAMENTALIDADE E A CONFORMAÇÃO DE UMA RACIONALI-
DADE GOVERNAMENTAL

Para o filósofo francês Michel Foucault, a razão de Estado não deve ser defi-

nida como o produto de um contrato, nos moldes do que foi apregoado por Hobbes, 

Locke, Montesquieu e Rousseau, mas sim como uma prática: 

E a razão de Estado é precisamente uma prática, ou antes, uma racionaliza-
ção de uma prática que vai se situar entre um Estado apresentado como dado 
e um Estado apresentado como a construir e a edificar. A arte de governar 
deve, então, estabelecer suas regras e racionalizar suas maneiras de fazer 
propondo-se como objetivo, de certo modo, fazer o dever-ser do Estado tor-
nar-se ser. O dever-fazer do governo deve se identificar com o dever-ser do 
Estado. O Estado tal como é dado – a ratio governamental – é o que possibi-
litará, de uma maneira refletida, ponderada, calculada, fazê-lo passar ao seu 
máximo de ser (FOUCAULT, 2008, p. 6).

 Assim, o termo governar se referia à uma série de definições, como o desloca-

mento no espaço, à subsistência material, à alimentação, aos cuidados que se po-

dem dispensar a um indivíduo, à sua cura, ao exercício de um mando, a uma ativida-

de prescritiva. Enfim, ao controle exercido sobre si mesmo e sobre os outros, tanto no 

que diz respeito ao seu corpo quanto no diz respeito à sua alma (FOUCAULT, 2008).

Para Foucault (2008, p. 166), a perspectiva da governabilidade dos homens 

teve sua origem “[...] num Oriente pré-cristão primeiro, e no Oriente cristão depois. E 

isso sob duas formas: primeiramente, sob a forma da ideia e da organização de um 

poder de tipo pastoral, depois sob a forma da direção de consciência, da direção das 

almas”. 

O poder pastoral é exercido sobre um rebanho, mais precisamente um rebanho 

em deslocamento, e não sobre um território. É um poder individualizante e totalizan-

te e, que visa ao mesmo tempo todos e cada um em sua paradoxal equivalência, e 

não a unidade superior formada pelo todo. Foucault expõe que essa relação pastor-

-rebanho pode ser utilizada para designar a relação do soberano ou do responsável 

político com seus súditos ou concidadãos (FOUCAULT, 2008)

O Estado moderno nasce, a meu ver, quando a governamentalidade se torna 
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efetivamente uma prática política calculada e refletida. A pastoral cristã pare-
ce-me ser o pano de fundo desse processo, estando entendido que há, por 
um lado, uma imensa distância entre o tema hebraico do pastor e a pastoral 
cristã e [que] haverá, é claro, outra distância não menos importante, não me-
nos ampla, entre o governo, a direção pastoral dos indivíduos e das comuni-
dades e o desenvolvimento das artes de governar (FOUCAULT, 2008, p. 219).

 O pastorado cristão ensejou uma obediência pura, isto é, a obediência como 

tipo de “[...] conduta unitária, altamente valorizada e que tem o essencial da sua razão 

de ser nela mesma”. (FOUCAULT, 2008, p. 230). Essa obediência cristã da ovelha ao 

seu pastor é, pois, uma obediência integral, de renúncia definitiva da própria vontade, 

no qual aquele que é submetido à ordem é chamado de subditus (FOUCAULT, 2008).  

Importante ressaltar que o olhar do pastor sobre a vida das ovelhas e sua rela-

ção de obediência alcança e adentra, até mesmo a consciência da ovelha por meio 

do exame de consciência, que serve para “melhor marcar, para ancorar melhor ainda 

a relação de dependência ao outro”. (FOUCAULT, 2008, p. 241). E é nesse sentido 

que o pastorado cristão inova, pois implanta uma estrutura, uma técnica, tanto de po-

der quanto de investigação de si e dos outros, pela qual a verdade da interioridade, 

a oculta verdade da alma, torna-se elemento pelo qual se exerce o poder do pastor, 

“[...] pelo qual se exercerá a obediência, será assegurada a relação de obediência 

integral, e através do que passará justamente a economia dos méritos e deméritos”. 

(FOUCAULT, 2008, p. 242).

Para Foucault, as técnicas disciplinares, de normalização, de vigilância, de con-

trole no âmbito individual e coletivo constitutivos do poder pastoral, circunscrevem-se 

na origem da governamentalidade implementada pelo Estado moderno, por meio da 

criação específica “[...] de um sujeito que é sujeitado em redes contínuas de obediên-

cia, de um sujeito que é sujeitado que é subjetivado pela extração de verdade que lhe 

é imposta”. (FOUCAULT, 2008, p. 243).

Portanto, o pastorado é o meio pelo qual se pode analisar como surgiu a gover-

namentalidade a partir do qual o Estado moderno fará a gestão política, administrati-

va e jurídica dos corpos dos indivíduos e da população. A despeito de sua retração, 

o poder pastoral não desapareceu no século XVI, mas passou a existir no campo 

político, no qual se passa a refletir sobre como conduzir os indivíduos e a população. 

Assim, a governamentalidade se constitui a partir de um saber-poder marcado pela 
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individualização e pela totalização do rebanho, das populações. 

[...] no curso do século XVI não se assiste a um desaparecimento do pastora-
do. Não se assiste nem mesmo à transferência maciça e global das funções 
pastorais da Igreja para o Estado. Assiste-se, na verdade, a um fenômeno 
muito mais complexo que é o seguinte. De um lado, podemos dizer que há 
uma intensificação do pastorado religioso, intensificação desse pastorado em 
suas formas espirituais, mas também em sua extensão e em sua eficiência 
temporal. [...] Por outro lado, assiste-se também, no século XVI, a um de-
senvolvimento da condução dos homens fora até da autoridade eclesiástica, 
e aqui também sob dois aspectos ou, mas exatamente, sob toda uma série 
de aspectos que constituem como que um amplo leque, partindo das formas 
propriamente privadas do desenvolvimento do problema da condução – a per-
gunta é: como se conduzir? (FOUCAULT, 2008, p. 308).

 O século XVI inaugura a era das condutas, das direções e dos governos, de 

modo que a característica do “[...] pensamento político no fim do século XVI e no iní-

cio do século XVII é justamente a busca e a definição de uma forma de governo que 

seja específica relativamente ao exercício da soberania”. (FOUCAULT, 2008, p. 314). 

Como decorrência, foi nesse período que apareceu no Ocidente uma manei-

ra de colocar, de pensar, de programar a especificidade do governo em relação ao 

exercício da soberania, no qual, por oposição ao problema jurídico-teológico do fun-

damento da soberania, os políticos pensam a forma da racionalidade do governo 

(FOUCAULT, 2008).

A constituição da governamentalidade política, isto é, a maneira como a con-

duta de um conjunto de indivíduos implica no exercício do poder soberano demarca 

uma importante transformação, e é assinalada nas diferentes “artes de governar” 

redigidas no final do século XVI e na primeira metade do século XVII. Relaciona-se 

à emergência da “razão de Estado” e demarca uma nova matriz de racionalidade 

segundo o qual o príncipe deve exercer sua soberania governando os homens (FOU-

CAULT, 1997). 

Governar segundo o princípio da razão de Estado é fazer com que o Estado 

possa se tornar sólido e permanente. Ou seja, que possa se tornar consistente e forte 

diante de tudo o que pode destruí-lo (FOUCAULT, 2008). Mais do que problemas de 

legitimidade de um soberano sobre um território, o importante passa a ser o conheci-

mento e o desenvolvimento das forças de um Estado, que reside no âmbito dos seus 

recursos humanos constituídos por indivíduos e população, bem como pelos seus 
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recursos materiais disponíveis no território (FOUCAULT, 1997).

 Sob esses pressupostos, a razão de Estado se constitui a partir de dois conjun-

tos de saber e de tecnologia políticos. A tecnologia diplomático-militar, cujo objetivo 

era assegurar e desenvolver as forças do Estado por um sistema de alianças e pela 

organização de um aparelho armado, e a polícia, definida como o conjunto dos meios 

necessários para fazer crescer, do interior, as forças do Estado (FOUCAULT, 1997). 

Por meio dessas duas tecnologias se viabilizou o comércio e a circulação monetária 

interestatal, que por sua vez possibilitou o enriquecimento pelo comércio e o decor-

rente aumento da população. A relação população-riqueza se tornou, nesse período, 

a nova razão governamental (FOUCAULT, 1997). 

 Esse movimento, denominado pelos alemães no século XVIII de Polizeiwis-

senschaft tem em seu cerne a população, que era para os mercantilistas um prin-

cípio de enriquecimento e peça essencial na conformação da força dos Estados. O 

gerenciamento dessa população, pautado na política de saúde que fosse suscetível 

de diminuir a mortalidade infantil, prevenir epidemias, de intervenção nas condições 

de vida, para modificá-las e impor-lhes normas, foi definido, a partir da segunda me-

tade do século XVIII como Medizinische Polizei, Hygiène publique, social medecine, 

e deve ser reinscrito nos quadros gerais de uma “biopolítica” (FOUCAULT, 1997).  

DA GOVERNAMENTALIDADE LIBERAL AS PRÁTICAS NEOLIBERAIS

No âmbito da constituição da razão política, administrativa e, jurídica conforme 

argumenta Foucault, o liberalismo deve ser analisado como princípio e método de 

racionalização do exercício de governo, que obedece à regra interna da economia 

máxima. Essa nova lógica rompe com a razão de Estado anteriormente situada na 

medida em que não visa a sua maximização. 

Para Foucault, é na relação de otimização entre meios e fins que reside a espe-

cificidade histórica do liberalismo. Portanto, o liberalismo é atravessado pelo princípio 

de que sempre se governa demais, ou pelo menos, sempre se deve suspeitar que se 

governa demais. Logo, além de se questionar sobre quais os melhores meios de se 

alcançar seus efeitos, deve-se questionar a legitimidade: por que então seria preciso 

governar?. (FOUCAULT, 2008).

A resposta para tal questionamento está na sociedade. É em seu nome que 
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“ [...] se vai procurar saber o que é necessário para que haja um governo, mas em 

que se pode privar-se dele, e sobre o que é inútil ou prejudicial que ele intervenha”. 

(FOUCAULT, 1997, p. 91). É a ideia de sociedade que permite o desenvolvimento de 

uma tecnologia de governo a partir do princípio de que ele, o Estado, já está em si 

mesmo em demasia (FOUCAULT, 1997).

 Na crítica liberal, o mercado como realidade e a economia política como teo-

ria desempenharam um papel importante na medida em que é no mercado que se 

dá o teste para situar, e até mesmo medir, os efeitos do excesso de governamen-

tabilidade. Em meados do século XVIII, a partir da questão do comércio de grãos, 

refletiu-se sobre qual era o ponto em que governar se torna governar em demasia. 

É nessa reflexão que “ [...] os economistas franceses ou ingleses do século XVIII se 

separaram do mercantilismo e do cameralismo: fizeram com que a reflexão sobre a 

prática econômica fosse subtraída da hegemonia da razão de Estado e da saturação 

da intervenção governamental”. (FOUCAULT, 1997, p. 93).

Porém, Foucault ressalta que assim como a economia política, que no princípio 

era utilizada como critério de governamentalidade excessiva, não era liberal nem por 

virtude nem por natureza, “ [...] também a democracia e o Estado de direito não foram 

forçosamente liberais, nem o liberalismo forçosamente democrático e nem mesmo 

vinculado às formas do direito”. (FOUCAULT, 1997, p. 94).

 O ponto que passa a ser tratado por Foucault é a maneira como os problemas 

específicos da vida e da população foram inseridos no interior de uma tecnologia de 

governo que sem nunca ter sido liberal, não cessou de estar obcecada pela questão 

do liberalismo desde o final do século XVIII (FOUCAULT, 1997). 

Nesse sentido, o atual liberalismo, em relação aos projetos liberais tradicionais 

que nasceram no século XVIII, sofreu uma mutação importantíssima, visto que pas-

sou-se a não se tratar apenas de deixar a economia livre, mas sim de saber até onde 

vão poder se estender os poderes de informação políticos e sociais da economia de 

mercado. É isso que está em jogo (FOUCAULT, 2008). 

A teoria liberal desde o fim do século XIX vem compreendendo que o funda-

mental do mercado é a concorrência ao invés do alcance da justa medida nas rela-

ções comerciais. Por seu turno um mercado concorrencial aprofunda a desigualdade 

entre povos e culturas conduzindo a situações de extremo desiquilíbrio na distribui-
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ção da riqueza socialmente produzida. Portanto, nesse novo arranjo não é elemento 

constitutivo de uma teoria de mercado a troca, essa espécie de situação primitiva que 

estabelece equivalência entre dois valores no qual os economistas liberais do século 

XVIII imaginavam, mas sim a concorrência (FOUCAULT, 2008). 

E a concorrência pura somente pode aparecer se for produzida por uma gover-

namentalidade ativa, que deverá acompanhar de ponta a ponta uma economia de 

mercado. Conforme argumenta Foucault, a economia de mercado não subtrai algo 

do governo, mas é ela que constitui o indexador geral sob o qual se deve colocar a 

regra que vai definir as ações governamentais, pois nessa conjuntura se governa 

para o mercado ao invés de governar por causa do mercado (FOUCAULT, 2008).

Na constituição da governamentalidade moderna as democracias constitucio-

nais se articulam como forma de legitimação do exercício do poder sob a égide da 

economia de mercado, ao mesmo tempo em que minimizam as contradições entre 

capital e trabalho por meio da efetivação dos direitos fundamentais. Porém, em re-

lação às sociedades que outrora viviam sob a influência do liberalismo, frente aos 

impactos da globalização econômica e da revolução tecnológica, as práticas neolibe-

rais passaram a se comportar de forma diferenciada.
 

O problema do neoliberalismo é, ao contrário, saber como se pode regular 
o exercício global do poder político com base nos princípios de uma econo-
mia de mercado. Não se trata, portanto, de liberar um espaço vazio, mas de 
relacionar, de referir, de projetar numa arte geral de governar os princípios 
formais de uma economia de mercado (FOUCAULT, 2008, p. 181). 

Desse modo, se anteriormente pautava-se a política liberal na organização do 

espaço em que a concorrência podia atuar, garantindo o laissez-faire, no neolibera-

lismo ocorre o contrário uma vez que sua problemática se encontra justamente sob o 

signo de uma vigilância, de uma intervenção permanente. (FOUCAULT, 2008).

Portanto, o neoliberalismo é concebido por Foucault como um dispositivo geral 

de governamentalidade que tem como base a economia de mercado. Porém, esse 

dispositivo não se restringe a racionalizar apenas a questão mercadológica, mas 

sim todo o contexto governamental em todos os seus desdobramentos, isto é, visa 

reger as relações entre Estado e indivíduo em todas as suas complexidades. É uma 

tecnologia política que se utiliza das prerrogativas do poder pastoral e, das técnicas 
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de disciplinarização, de controle e vigilância constitutivas do biopoder para conduzir 

em todos seus aspectos os processos de subjetivação de indivíduos e populações 

tornando-os totalitariamente governáveis.

Nesse sentido, o neoliberalismo atua como legitimador do Estado, que por sua 

vez é o garantidor da liberdade econômica. “A economia produz legitimidade para o 

Estado, que é seu avalista. Em outras palavras [...] a economia é criadora de direito 

público”. (FOUCAULT, 2008, p. 114). 

Conforme argumenta Foucault, essa legitimação não se dá apenas quanto ao 

Estado. Ela expande e transpassa delimitações geográficas e políticas, alcançando 

todos os indivíduos, conformando populações que passam a chancelar esse modus 

operandi, promovendo um consenso permanente. Em outras palavras, no contexto 

neoliberal, o viés econômico e a forma de sua condução são fatores determinantes 

do consenso legitimador do seu regime. Portanto, uma taxa de crescimento satisfa-

tória, um poder aquisitivo em expansão e uma balança de pagamento favorável são 

efeitos de um bom governo, mas mais que isso, é a maneira como se manifestam e 

se fortalecem o consenso fundador de um Estado.  

Essa instituição econômica, a liberdade econômica que se essa instituição 
tem por papel, desde o início, assegurar e manter, produz algo mais real, mais 
concreto, mais imediato ainda, que uma legitimidade de direito. Ela produz 
um consenso permanente, um consenso permanente de todos os que podem 
aparecer como agentes no interior, dentro desses processos econômicos. (...) 
Ou seja, a adesão a esse sistema liberal produz como subproduto, além da 
legitimação jurídica, o consenso, o consenso permanente, e é o crescimento 
econômico, é a produção de bem-estar por esse crescimento que vai, sime-
tricamente, à genealogia ‘instituição econômica-Estado’ produzir um circuito 
‘instituição econômica-adesão global da população a seu regime e a seu sis-
tema (FOUCAULT, 2008, p. 114-115).

 É a economia que afirma o Estado, e o Estado se torna radicalmente econômi-

co (FOUCAULT, 2008). E nesse sentido, o mote do neoliberalismo é uma política de 

sociedade, que é regulada com base no mercado e que submete a sociedade a uma 

dinâmica concorrencial. Ou seja, o “[... ] que se procura obter não é uma sociedade 

submetida ao efeito-mercadoria, é uma sociedade submetida à dinâmica concorren-

cial”. (FOUCAULT, 2008, p. 201).

 Assim, a reconstrução do homem se dá enquanto homo oeconomicus, isto é, 

o homem da empresa e da produção (FOUCAULT, 2008). Para Foucault (2008, p. 
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203) essa multiplicação da forma ‘empresa’ dentro do corpo social é a base da políti-

ca neoliberal: “Trata-se de fazer do mercado, da concorrência e, por conseguinte, da 

empresa o que poderíamos chamar de poder enformador da sociedade”. É por isso 

que a centralidade da política estatal neoliberal não é o ser humano enquanto sujeito 

detentor de direitos inalienáveis, mas sim o sujeito enquanto homo oeconomicus. O 

desdobramento dessa concepção é a intensidade que os conceitos de solvência e 

insolvência passam a ter. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

As pesquisas e análises de Foucault, Agamben e Hannah Arendt consolidam o 

argumento de que na modernidade a vida biológica dos indivíduos e da população se 

tornou objeto por excelência da política de Estado.  Argumentam os referidos autores 

que quando a vida biológica se torna o fim da ação de Estado já não há mais possi-

bilidade para o exercício da política, compreendida em seus fundamentos na Grécia 

Antiga como a primazia do espaço público, do bem comum por meio do qual na arte 

da negociação, do comércio da palavra, os seres humanos alcançam a qualificação 

da vida, a busca do bem-viver. Aristóteles é clarividente a este respeito na sua obra 

“Ética a Nicômaco”, quando argumenta que a busca da felicidade é a finalidade da 

vida humana alcançada no âmbito do comprometimento com a pólis, como a cidade 

comunidade.

Agamben procura demonstrar que no Ocidente a política sempre se apresen-

tou como biopolítica e, nesta direção a linguagem operou desde os primórdios como 

o dispositivo, que ao incluir o inumano na condição do humano também o inseriu na 

polis, na política cujo objeto por excelência é o governo da vida na plenitude de suas 

potencialidades vitais, sejam elas biológicas ou cognitivas.  A partir da interlocução 

estabelecida com Foucault e Arendt, Agamben corrobora e aprofunda aspectos teo-

lógicos, jurídicos, políticos e administrativos que incidem sobre a vida biológica de 

indivíduos e populações.

Nesta direção, o filósofo e jurista italiano aprofundando as pesquisas e análises 

demonstra que o exercício do poder soberano na administrabilidade dos corpos dos 

indivíduos e das populações na modernidade assume tal dimensão que de acordo 

com os interesses estratégicos do Estado, indivíduos e populações podem ser lan-
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çados na condição de vida nua. Vidas destituídas de direitos, senão do estatuo de 

vidas humanas, passando a habitar uma zona intermediária entre a vida animal e a 

vida humana. Lançada nesta condição de indiscernibilidade a vida nua passa a ser 

matável e, seu executor dispensado de imputabilidade sobre tais atos.

Sob tais pressupostos, a modernidade constitui um regime de “governamenta-

lidade”, entendido como o conjunto articulado pelas instituições, os procedimentos, 

as análises e reflexões, os cálculos e as táticas que permitem exercer essa forma 

específica e complexa de poder que tem por objetivo o governo da vida biológica de 

indivíduos e populações. Ou seja, trata-se de formas específicas de governo do po-

der soberano, que se impõem a partir de técnicas de disciplinarização dos corpos, de 

normalização de comportamentos, de ideias, de vigilância e, controle de práticas de 

si e dos outros, bem como de hábitos sociais em vista das especificidades e exigên-

cias da economia política vigente.

A centralidade da economia na modernidade apontada por Hannah Arendt de-

monstra a emergência do homo faber, do trabalhador, daquele que produz, que fabri-

ca o produto e, sua transformação na contemporaneidade pelo regime de governa-

mentalidade neoliberal em homo laborans, cada vez mais restrito em sua condição 

de produtor, na medida em que é substituído pelas novas tecnológicas de robótica e 

automação, mas potencializado em sua condição de consumidor.

A existência do homo laborans se circunscreve no âmbito do consumo inin-

terrupto de si mesmo e, da miríade de produtos a sua disposição. Sua relação com 

o mundo em sua dimensão humana e ambiental é de destruição. Não há trégua. O 

homo laborans deixa atrás de si um rastro de destruição descomunal a ponto de co-

locar em risco a vida da biosfera.  Ou seja, o homo laborans, consumidor contumaz, 

empresário de si mesmo, inserido no constante ambiente concorrencial é o resultado 

da governamentalidade neoliberal que eleva a economia a um fim em si mesma, a um 

absoluto transcendente, que premia com a liberdade os indivíduos, as populações, 

que submeterem aos imperativos concorrenciais de mercado e, por reverso pune 

com o abandono, a violência e a misérias os refugos humanos, aqueles indivíduos 

e aquelas populações que não se adaptaram os imperativos da govenamentalidade 

neoliberal.

Ainda nesta direção, esta perspectiva governamental afirma a eficiência e a 
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eficácia dos Estados que cumprem com o máximo rigor seus imperativos, reduzin-

do-se a condição de agências garantidoras das regras e contratados da economia 

concorrêncial financeirizada, bem como desmontam o estado social, transformando-

-o em estado mínimo, no tamanho adequado para garantir coercitivamente sobre os 

indivíduos e a população os interesses do capital financeiro.

Assim, é no contexto de uma governamentalidade neoliberal que se estabe-

lecem facetas dos discursos sobre a necessidade, ou anseio do desenvolvimento. 

Ou dito de outro modo, o discurso sobre o desenvolvimento se apresenta como uma 

obsessão para povos, territórios e regiões. Estados desenvolvidos são aqueles que 

impõem o melhor regime de governamentalidade sobre seus indivíduos e popula-

ções. São aqueles Estados que garantem de forma efetiva o regime concorrencial 

do mercado financeirizado, bem como agem de forma proativa na formação do homo 

laborans, de seus indivíduos e populações confinados existencialmente na dinâmica 

da plena produção e do pleno consumo.

Este regime de governamentalidade se estabelece no âmbito dos debates e, 

das ansiedades que envolvem o desenvolvimento, seja ele no âmbito regional, ter-

ritorial, sustentável, ou outras variáveis desta natureza. Ou seja, trata-se de levar 

populações locais, ou regionais a convencerem-se de que seu atual estado de de-

senvolvimento é o resultado de sua disposição de adentrar na lógica empreendedora 

e concorrencial promotora do desenvolvimento.  Ou dito de outro modo, se o de-

senvolvimento local e regional não se apresenta suficiente, quando comparado com 

outras regiões similares, a responsabilidade é local e regional na medida em que não 

assimilaram, ou não se submeterem as prerrogativas da governamentalidade moder-

na e, seus imperativos contemporâneos.
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INTRODUÇÃO

 O artesanato é uma das mais belas formas de representação artística de uma 

determinada região ou comunidade, onde as matérias primas obtidas na natureza 

são transformadas em peças que eternizam as diversas culturas, utilizando-se dos 

conhecimentos tradicionais repassados entre gerações.

 Santos (2004), comenta que a cultura de um povo está associada a estudo, 

educação e formação escolar. Assim, podemos considerar que a cultura de um povo 

é um aspecto que através dos ensinamentos repassados de geração em geração ou 

de forma sistemática como encontramos em um ambiente de uma escola e/ou uni-

versidades. 

 Assim, a cultura é um abastamento de experiências passadas e presentes, de 

um indivíduo ou de um determinado grupo social, que tem como função principal al-

cançar a sociedade como um todo.

 A importância do Artesanato do contexto da sociedade está ligada à própria 

história dos povos e suas culturas; seus conhecimentos tradicionais, onde desde os 

tempos mais remotos obrigou o homem a produzir ferramentas e peças com suas 

próprias mãos, que de acordo com as suas necessidades diárias para sua própria 

sobrevivência, aprendeu a polir pedras, usar o barro para moldar a cerâmica, trans-

formando em utensílios para conservar e preparar seus alimentos.

 Ribeiro, (1983), cita que no Brasil os primeiros traços de artesanato surgiram 

através dos povos indígenas que praticavam a arte da pintura empregando coloran-

tes naturais encontrados nas florestas. Além dessa técnica, cestarias, cocares e a 

arte plumária foram utilizadas como forma representativa dessa arte. Todas essas 

formas de representação das diversas culturas são de fundamental importância para 

colaborar na preservação histórica desses povos.

 Segundo Brasil (2012), considera-se artesanato, ”toda produção resultante da 

transformação de matérias-primas, com predominância manual, por indivíduo que 

detenha o domínio integral de uma ou mais técnicas, aliando criatividade, habilidade 

e valor cultural (possui valor simbólico e identidade cultural), podendo no processo de 

sua atividade ocorrer o auxílio limitado de máquinas, ferramentas, artefatos e utensí-

lios e assim a habilidade manual do homem é que fornecerá as peças característica 
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próprias, refletindo os aspectos socioculturais do artesão. 

 Tanto o artesanato Amazonense quanto o da Bahia, reflete um sincretismo cul-

tural e religioso de povos, etnias, comunidades ribeirinhas com uma forte influência 

indígena, mas que com o passar dos anos tem sofrido interferência da cultura urba-

na, que podem ser verificados na sua forma representativa, seja representado por 

animais, canoas, remos, barcos regionais e lendas da cultura regional, desenvolven-

do assim um múltiplo efeito positivo: cultural, social e econômico.

 Ainda assim a atividade de produção de artesanato é tradicionalmente informal 

o que dificultada o acesso ao crédito e incentivos fiscais e financeiros, seja pela falta 

de orientação por parte dos agentes públicos ou ainda pelo desconhecimento por 

parte dos artesãos.

 Nas duas realidades, objeto dessa pesquisa, os extrativistas uniram-se na for-

ma de associações e cooperativas para buscar condições de obter acesso a políticas 

públicas para essa atividade e ainda com o objetivo de obter melhores condições de 

negociações dos seus produtos, seja da piaçava bruta e/ou do artesanato.
 
POLÍTICAS PÚBLICAS PARA O ARTESANATO DO BRASIL 

 Na década de 1990, através do Programa Artesanato Brasileiro- PAB, foi possí-

vel perceber o desenvolvimento desse segmento da economia, onde um dos objeti-

vos do programa foi de gerar trabalho, renda, melhorando o nível cultural, profissional 

e econômico dos artesãos brasileiros e assim, devido as ações empreendidas, em 

feiras e eventos, foi que o artesanato se consolidou no Brasil e se tornou um impor-

tante setor da economia.

 O artesanato está presente em mais de 64% municípios brasileiros e envolve 

mais de 8 milhões de pessoas, o que em 2013 representou 2,6% do PIB nacional 

(SEBRAE, 2020).

 Sabendo que toda essa produção exposta, apreciada e adquirida pelo públi-

co interessado nesse campo artístico, é feita pelos artesãos que conhecem como 

poucos aspectos da cultura do artesanato local extraído da Amazônia, ou seja, a 

começar pela matéria prima utilizada na produção do artesanato e a chegar, de certa 

forma, na experiência e no conhecimento da região amazônica onde suas culturas e 

seus conhecimentos tradicionais são expressos. 
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 Dessa forma, passamos a discutir a respeito da importância da profissão de 

artesão e a produção de artesanato em nível nacional e local, tendo uma concepção 

integrada, baseada no conceito de Economia Criativa, que busca a maior e melhor 

forma de integração entre cultura, economia e políticas públicas para o desenvolvi-

mento dessa atividade. 

  O termo Economia Criativa surgiu pela primeira vez em 2001, nascendo 

da ideia de unir o fomento das artes com a preservação da herança cultural e 

reconhecimento local, onde a produção e comercialização dentro desse conceito 

incentivam a convivência através de associações e cooperativas, buscando a troca 

de experiências coletivas de tomada de decisões.(jornalismoespecializadounesp.

wordpress.com,2018)

 Na visão de Miguez (2007, p. 96-97), o artesanato pode ser classificado como 

um dos componentes da economia criativa, expressão que se refere a um amplo 

conjunto de setores que produzem bens e serviços baseados em textos, símbolos e 

imagens e ao conjunto diversificado de atividades pautadas na criatividade, no talen-

to ou na habilidade individual.

 Os elementos da economia criativa têm relação com o conhecimento tradicio-

nal e, enquanto parte de uma estratégia de desenvolvimento territorial baseada na 

economia criativa reconhecemos a importância do capital humano para o fomento da 

integração de objetivos socioculturais e econômicos.

 Toledo & Toledo (2013), comentam que “a economia criativa é um estímulo 

à desmarginalização das comunidades periféricas, que realizam artesanato como 

modo de aumentar renda”. 

 A teoria é aplicada sobre a visão de aproveitar a cultura da região como fonte 

geradora de renda, fazendo com que a haja motivação dentro da comunidade melho-

rando os negócios e condições de trabalho. 

 Se no modelo de economia tradicional, onde prepondera a lei da oferta e da 

procura e o simples fato do produto ser escasso no mercado faz com que o seu valor 

seja alto, na economia criativa prevalece o processo de criatividade, de diferencial 

que o produto irá oferecer, levando também em consideração a questão da sustenta-

bilidade.

 A Economia Criativa, na visão de (DEHEIZELIN, 2006, p. 4), possui, em primei-

http://www.firjan.com.br/economiacriativa/download/mapeamento-industria-criativa-sistema-firjan-2016.pdf
https://jornalismoespecializadounesp.wordpress.com
https://jornalismoespecializadounesp.wordpress.com
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ro lugar, a premissa da transversalidade, uma vez que está atravessada por interes-

ses econômicos, sociais, simbólicos e de proteção à propriedade intelectual.

 A economia criativa é a economia do intangível, do simbólico que absorve as 

habilidades criativas que unem bens e serviços de forma diferenciada, onde a di-

versidade cultural passa a ser geradora de riqueza para os atores envolvidos nesse 

processo.

 FG Castro, LE Figueiredo (2016), comente que “a economia criativa foca no 

potencial individual ou coletivo para produzir bens e serviços criativos. Em particular, 

nas atividades baseadas no conhecimento e que produzem bens tangíveis e intan-

gíveis, intelectuais e artísticos, com conteúdo criativo e valor econômico. Assim, os 

modelos de negócio ou gestão originam-se de atividades, produtos ou serviços de-

senvolvidos a partir do conhecimento, criatividade ou capital intelectual de indivíduos, 

com vistas à geração de trabalho e renda.

 De acordo com a Organização das Nações Unidas –ONU, as atividades eco-

nômicas criativas encontram-se no cruzamento das artes, da cultura, dos negócios 

e de tecnologia, compreendendo o ciclo de criação, produção e distribuição de bens 

e serviços que utilizam o conhecimento e a criatividade como seus principais inputs 

(United Nations Conference on Trade and Development [UNCTAD], 2010.

 No Brasil, um estudo realizado pela Federação das Indústrias do Estado do Rio 

de Janeiro (Sistema FIRJAN) dentre as 27 unidades da Federação, 18 mantiveram 

ou aumentaram a participação do PIB Criativo60 no período 2013-2015, o que con-

solida a Indústria Criativa como área estratégica, com visão disseminada por todo o 

país.(Sistema Firjan, 2016).
 

60  Economia criativa é o conjunto de negócios baseados no capital intelectual e cultural e 
na criatividade que gera valor econômico. Na ocasião, a participação do PIB Criativo estimado 
no PIB brasileiro foi de 2,64% em 2015, quando a Indústria Criativa era composta por 851,2 mil 
profissionais formais.

http://www.firjan.com.br/economiacriativa/download/mapeamento-industria-criativa-sistema-firjan-2016.pdf
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Gráfico 1: Distribuição do PIB criativo no Brasil

Fonte: Sistema Firjan, 2016

 

 Dessa forma e em análises a todas as informações obtidas, possibilitaram a 

consolidação da produção de piaçava e do artesanato brasileiro enquanto setor eco-

nômico e que oferece grande impacto na economia do Brasil e no desenvolvimento 

das comunidades ribeirinhas e das populações indígenas principalmente.

 Quanto a análise do mercado interno o gráfico (2) abaixo, discrimina as maté-

rias primas mais utilizadas na confecção do artesanato e seus percentuais de par-

ticipação na economia do Brasil, podendo sofrer alguma variação de acordo com a 

região geográfica que se faz a análise.
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Gráfico 2: Percentual de participação do Artesanato no Brasil em função da matéria 
prima. Fonte: elaboração própria, com dados da Apex Brasil, 2020

 

Nesse sentido é que Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Ex-

terior-MDIC, publicou o Decreto nº 1.508, de 31/05/1995, criando o Programa do 

Artesanato Brasileiro-PAB, implementado com o objetivo de atuação em todo ter-

ritório nacional na elaboração de políticas públicas para o desenvolvimento dessa 

atividade, contando com apoio de Coordenações estaduais em todos os estados das 

Federação, visto que cada estado tem particularidades da sua cultura.  

 Quanto ao mercado internacional, segundo APEX (2020), identificamos os (5) 

países que mais importam o artesanato brasileiro, sendo considerado o volume em 

percentual, como representado no gráfico (3) abaixo.
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Gráfico 3:  Exportação do artesanato brasileiro- Os 5 maiores importadores de arte-
sanato do  Brasil.   Fonte: elaboração própria, com dados da APEX,2020.

 

O Programa de Artesanato Brasileiro- PAB é estruturado em três linhas de ações: 

a) - capacitação de artesãos e multiplicadores das ações e das técnicas aplicadas em 

cada processo; 

b) - realização de feiras e eventos para a divulgação das suas artes e a estruturação,  

c) -  aprimoramento da cadeia produtiva do artesanato.

 

 O desenvolvimento de ações que valorizem os profissionais do artesanato, evi-

denciando suas habilidades e competências e as técnicas utilizadas na confecção de 

suas peças, respeitando as vocações regionais, além de coordenar e desenvolver 

as atividades empresariais, são as finalidades do Programa do Artesanato Brasileiro-

-PAB.

 As ações emanadas pelo PAB, tem como objetivo a consolidação do artesana-

to brasileiro enquanto setor econômico e busca a obtenção do impacto no desenvol-

vimento das comunidades, preservando características das localidades e da cultura 
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regional. 

 A atuação do Programa gera oportunidades de trabalho e renda, o aproveita-

mento das vocações regionais, a preservação das culturas locais, o empreendedo-

rismo e a capacitação de artesãos para o mercado competitivo, promovendo a profis-

sionalização e a comercialização dos produtos artesanais brasileiros. 

 Atualmente, o Programa é gerido pela Subsecretaria de Desenvolvimento das 

Micro e Pequenas Empresas, Empreendedorismo e Artesanato da Secretaria de De-

senvolvimento da Indústria, Comércio, Serviços e Inovação, do Ministério da Econo-

mia. www.artesanatobrasileiro.gov.br (2020).

 O PAB também é responsável pela elaboração de políticas públicas para a 

oferta em nível nacional, e para que essas ações sejam cobertas de êxito, estabelece 

diversas parcerias com as Coordenações Estaduais de Artesanato distribuídas nos 

estados da federação.

 Na segunda metade dos anos 50, no estado da Bahia, foi criada a Subcomis-

são de Artesanato, que integrava a Comissão de Planejamento Econômico, que ofe-

receu como consequência desses trabalhos o primeiro projeto estruturado destinado 

a oferecer suporte as atividades artesanais.

 Segundo Duarte (2015), o artesanato no Brasil foi reconhecido formalmente a 

partir da década de 1950. Associado a uma atividade inferior, voltado para programas 

assistencialistas e de inclusão social e econômico, o artesanato esteve excluído do 

mercado nacional por um longo período de tempo

 Seraine (2009), comenta que “as primeiras iniciativas para a formalização do 

setor, a partir dos anos 1950, visavam duas linhas de raciocínio diferentes: educação 

e estruturação baseada no planejamento econômico. 

 O pensamento educativo incentivava o desenvolvimento local, principalmente 

na zona rural, de forma a complementar a renda familiar. Para estruturar o setor, a ca-

pacitação dos produtores em parceria com órgãos públicos e pesquisadores de todo 

o País permitiram criar um padrão estético refinado (SERAINE, 2009) e, como efei-

to, impulsionou a conscientização da problemática do artesanato, difundindo suas 

ideias, abrindo mercados e fortalecendo os produtores elevando, assim, a um pata-

mar de relevância econômica e social (PEREIRA, 1979).

 Através dessa iniciativa, que percorreu o estado da Bahia desde 1956 e 1957, 

http://www.artesanatobrasileiro.gov.br
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foi possível estruturar um banco de dados com inúmeras informações a respeito da 

atividade como um todo e do perfil dos artesãos que faziam parte do programa.

 Todo esse trabalho proporcionou a criação do Instituto de Pesquisas e Treina-

mento do Artesanato- IPTA, que tinha como objetivos a realizar de pesquisas sobre 

a atividade de artesanato; as condições financeiras e econômicas a respeito da ati-

vidade no Brasil, identificando-se todos os mercados já existentes e os mercados 

potenciais, tanto no mercado interno quanto externo; oferecer condições para que os 

artesãos possam desenvolver suas habilidades e, oferecer condições para que no-

vos artesãos possam desenvolver suas atividades, seja através da capacitação des-

ses profissionais em novas técnicas, respeitando-se cada referência cultural de suas 

regiões, e para isso fez-se necessário a elaboração de novos planejamentos para a 

atividade, e talvez o que ofereceu maiores resultados, que refere-se a sensibilização 

desses profissionais para o entendimento das vantagens que adquiririam em forma-

rem Associações, Cooperativas e demais oportunidades, de maneira a serem mais 

reconhecidos e terem maior poder de negociação no que se refere a capacidade de 

adquirir matéria prima e de comercialização dos seus artesanatos.

 O banco do Nordeste, tendo como referências suas os pressupostos básicos 

de sua criação, promoveu a investigação em toda a região onde atuava a época, o 

que resultou no surgimento de um documento chamado de “Aspectos Econômicos 

do Artesanato Nordestino”; o que se tornou a base conceitual para todos os estudos 

referentes a atividade.

 A SUDENE- Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste, em 1961, cria 

o então o 1º Plano Diretor para a atividade de artesanato, chamado de ARTENE- 

Artesanato do Nordeste, que dentre diversos objetivos, tinha o propósito oferecer 

suporte aos artesãos no que diz respeito ao desenvolvimento regional das suas ati-

vidades.

 O PAAB teve suas ações encerradas em 1962, devido à ausência de auto-

nomia e flexibilidade nos aspectos administrativos e financeiros do serviço público. 

(PEREIRA, 1979).

 Assim, no ano de 1977 foi criado o Programa Nacional de Desenvolvimento do 

Artesanato – PNDA, que tinha como objetivo primaz, “coordenar as iniciativas que 

visem à promoção do artesão e a produção e a comercialização do artesanato bra-
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sileiro” (BRASIL, 1977); além de “incentivar a preservação do artesanato em suas 

formas da expressão da cultura popular”.

 Tal programa tinha como preocupação estimular o artesanato nacionalmente, 

assim como propiciar condições de desenvolvimento e autos sustentação para que o 

artesão pudesse sobreviver por meio de sua atividade. 

 É importante salientar que muitas críticas são feitas às políticas públicas di-

recionadas para a atividade de artesanato, principalmente no que concerne ao seu 

aspecto mercadológico, onde Marquesan (2013), cita que “o artesanato não pode ser 

concebido como uma atividade mercantil, pois essa adaptação mercadológica na or-

ganização artesanal traz sérias consequências no que se diz respeito à identificação 

e valorização cultural do artesanato local”.

 Gteei (1961) discursa que “ a partir de pesquisas, foi elaborado o PAAB que 

consistia em um documento para guiar as atividades do programa, mencionando 

a análise das deficiências financeiras e econômicas, tecnológicas e os seus res-

pectivos efeitos; as diretrizes para o programa apoiando-se em três pontos básicos: 

assistência econômica, assistência financeira e assistência técnica; a ação cultural 

em relação aos aspectos antropológicos, folclóricos entre outros envolvidos; docu-

mentação do material produzido e; definição dos grupos artesanais atingidos pelo 

programa.

 Ainda assim, não se deve ignorar a participação da atividade de artesanato na 

economia de um país, estado ou cidade, como é o caso de Barcelos-AM, onde essa 

atividade representa cerca de 1,3% das receitas geradas no município. (IBGE,2010). 

 Seraine (2009), vê que “a preocupação com as políticas públicas de artesanato 

ocorre não pela valorização do artesanato por si só, mas pela possibilidade de gera-

ção de renda impactando, assim, no alto índice de desemprego nacional”. 

 E ainda Silva (2000) ainda comenta a importância de abandonar as duas prin-

cipais abordagens que caracterizam as instituições de fomento ao artesanato, pois 

elas “mantêm a insistência na formação técnica e profissional de indivíduos sem vo-

cação para a produção artesanal ou sem interesse nos processos de gestão”. 

 Assim, é perceptível perceber a construção das políticas públicas de artesana-

to no Brasil, onde a aflição das políticas para o artesanato apenas, no entanto esque-

cem do profissional, ator principal de toda essa atividade; assim é possível perceber 
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que a maior preocupação foi voltada para a promoção da atividade do artesanato e 

das organizações e associações que atuam nesse segmento.

 Neste sentido, Canclini (1982, p. 80) alerta que a falta de uma visão global, le-

vando em consideração os aspectos econômico, social e cultural, pode ser o motivo 

do fracasso das políticas direcionadas ao artesanato devido à sua concepção como 

uma modernização técnica.

 As ações governamentais estruturadas voltadas para o artesanato ocorrem 

para promover o processo de comercialização na forma de isenção de isenção de 

impostos quando da venda dos produtos e do apoio as feiras temáticas, e com parti-

cipação do SEBRAE-AM. 

 Assim, em 2017 o Ministério da Cultura lança o Atlas Econômico da Cultura 

Brasileira aponta que os setores culturais brasileiros representavam, no ano de 2010, 

aproximadamente 4% do Produto Interno Bruto (PIB) anual do País, e que movimen-

ta um mercado de R$ 50 bilhões por ano e é fonte de renda para cerca de 10 milhões 

de pessoas no Brasil (BACCARINI, 2018).

 E assim em 2010, através da Lei nº 12.343, de 2/09/2010, e com a implantação 

e efetivação do Sistema Nacional de Cultura, instituído pela Emenda Constitucional 

Nº 71, de 29 de novembro de 2012. (www.pnc.cultura.gov.br,2020).

 O Plano Setorial de Artesanato começou a ser construído na 1ª Conferência 

Nacional de Cultura realizada em 2005, e desde então vem sendo desenvolvida pelo 

Ministério da Cultura, junto ao Colegiado Setorial de Artesanato, tem como uma das 

suas principais premissas a criatividade como expressão da identidade cultural. Nes-

te sentido, dentre outras estratégias e ações desenvolvidas está a ampliação do 

Programa de Promoção do Artesanato- PROMOART, desenvolvido pelo Instituto do 

Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN/MinC) para a valorização e manu-

tenção do artesanato tradicional. (MINC,2019).

 O Plano Setorial do artesanato surge como protagonista da elaboração de 

ações estratégicas para a evolução das atividades de artesanato, onde todo esse 

planejamento foi elaborado para a próxima década; que teve como ponto embrioná-

rio o Colegiado Setorial do Artesanato, um segmento integrante da Política Nacional 

do Artesanato.

 O PNA- foi resultado de inúmeras análises e proposituras oferecidas ao seg-

about:blank
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mento de artesanato, sempre se esforçando na descoberta de novas rotas para a 

conquista para que direcionassem novos rumos para o crescimento da cultura do 

artesanato.  

 Segundo MINC (2019), os objetivos do Plano Setorial de Artesanato são: - a 

fomentação e incrementação dos ciclos produtivos do artesanato brasileiro; qualifica-

ção de profissionais nas diversas áreas do artesanato; promoção e divulgação do ar-

tesanato como forma de expressão da cultura brasileira; promoção e a melhoria dos 

processos de distribuição e comercialização; fortalecimento do artesanato Brasileiro 

em suas formas de simbolismo e econômico; e a estimulação do uso das diversas 

inovações tecnológicas e de preceitos de sustentabilidade ambiental para a produ-

ção do artesanato brasileiro. 

A PARTICIPAÇÃO DO ARTESANATO NO DESENVOLVIMENTO REGIO-
NAL DO AMAZONAS
 
 Todo desenvolvimento econômico não acontece de forma equânime e ao mes-

mo tempo em todas as regiões do Brasil, pois existentes inúmeras realidades re-

gionais que devem ser analisadas de forma individual, pois variáveis geográficas, 

culturais e sócio econômicas são importantes de serem identificadas para uma iden-

tificação regional mais profícua. 

 Utilizar um modelo de desenvolvimento regional que produziu resultados im-

portantes não fornecerá obrigatoriamente os mesmos resultados a uma outra que 

necessita desses suportes. 

 As análises em um contexto global, é marcada por significativas mudanças 

ocorridas nas últimas décadas, onde a economia mundial passou, e ainda passa, por 

diversos desafios a serem vencidos, e no ambiente Brasileiro não é diferente. 

 Carvalho (2014), comenta que “ a administração do desenvolvimento em esca-

la regional, dadas as características multissetoriais que obrigatoriamente devem ser 

praticadas em determinado espaço, constitui tarefa complexa e difícil. Contribuem 

para tanto, fatores de ordem econômica, social e política, sendo usual atribuir-se pre-

valência aos dois primeiros para a qualificação das chamadas áreas deprimidas ou 

áreas-problema”. 

 Uma região, para que exista de fato, segundo Boisier (1999), tem que ser cons-
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truída socialmente, a partir de laços comuns, de traços de identidade que se expres-

sam no âmbito do cultural, do econômico e do político, que permitam vislumbrar 

desafios comuns à comunidade envolvida; e ainda o mesmo autor complementa que 

“construir socialmente uma região significa potencializar sua capacidade de auto-

-organização, transformando uma sociedade inanimada, segmentada por interesses 

setoriais, pouco perceptiva de sua identidade territorial e definitivamente passiva, em 

outra, organizada, coesa, consciente de sua identidade, capaz de mobilizar-se em 

torno de projetos políticos comuns, ou seja, capaz de transformar-se em sujeito de 

seu próprio desenvolvimento”. 

 Assim, é imprescindível que se pense o desenvolvimento regional de forma he-

terogênea, respeitando as características regionais e os conhecimentos tradicionais, 

pois não depende apenas do seu crescimento econômico e financeiro, mas invaria-

velmente da capacidade de organização política e social, a qual está relacionada 

com a disponibilidade de diferentes formas de capitais intangíveis na região.

 De fato, a promoção do desenvolvimento regional deve estar fundamentalmen-

te baseada na formulação e na implementação de políticas, programas e projetos 

concebidos e implantados a partir da atuação das sociedades locais, cabendo às 

agências e instituições dos governos federal e estadual o papel de parceiras nesse 

processo. 

 Os arranjos produtivos locais-APLs são uma forma de que como o capital in-

tangível contribui para o desenvolvimento regional, buscando a estabilidade entre a 

oferta e a demanda de serviços ou de produtos.

MATERIAL E MÉTODOS

 A investigação foi realizada obedecendo as etapas de pesquisa bibliográfica 

sobre a importância do artesanato no desenvolvimento regional do município de Bar-

celos; documentação por meio de publicações técnicas, relatórios de pesquisas, li-

vros, revistas, jornais e documentos oficiais dos governos (federal, estadual e muni-

cipal).

 No momento inicial da pesquisa realizou-se o contato direto com a coordena-

ção geral do Núcleo de Arte e Cultura Indígena de Barcelos-NACIB, onde foi possível 

questionar diversos temas relativos a produção do artesanato, além de ter a oportu-
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nidade de conversar com alguns artesãos,

 Esse momento da pesquisa foi de grande importância, pois foram expostos os 

principais objetivos, interesses, metodologias e importância da pesquisa para todos 

os integrantes do NACIB; onde também foi possível averiguar informações suple-

mentares ao que esteve previsto em questionário, com o objetivo de identificar as 

percepções que os integrantes têm em relação a atividade de produção de artesana-

to. 
 
RESULTADOS E DISCUSSÕES 
 

 Os dados obtidos para essas análises, tem como base as informações obtidas 

através da aplicação do questionário semiestruturado, contendo perguntas fechadas, 

que passamos a elaborar as análises.

 A maioria dos artesãos (80%) atuam na atividade de produção de artesanato 

há mais de (6) anos, sendo que mesmo antes da formalização do NACIB, em 2012, 

todos eles já produziam artesanato, porém de forma aleatória, no que diz respeito a 

não integrar nenhum tipo de associação.

 A principais características do NACIB referem-se ao fato de que todas as suas 

peças são fabricadas com 100% de matéria prima originária da floresta e as técnicas 

confeccionar as peças são oriundas do aprendizado obtido de seus antepassados, 

dos conhecimentos tradicionais, mantendo viva a chama das tradições ancestrais.

Portanto evidenciamos a importância do artesanato como uma prática realiza-

da desde os primórdios do homem, porém com objetivos de utilização das peças no 

seu dia a dia, seja como ferramenta para sua sobrevivência ou mesmo para a utiliza-

ção do seu dia a dia, na forma, cesta, panelas, etc.

 A maternidade é uma característica latente em ter os artesãos, onde 80% tem 

mais de (2) filhos e apenas 20% não possuem filhos; assim, a busca no equaciona-

mento da realidade de ser mãe e a atividade de artesão, torna-se uma rotina diária, 

não trazendo alguma forma de prejuízo, seja na criação dos seus filhos, o que é uma 

prioridade ou na produção de artesanato. 

 A atividade de produção de artesanato não é a principal entre os pesquisados, 

onde 50% atuam na agricultura, boa parte de subsistência; 5% são servidores públi-

cos, ligados a FUNAI e 45% são aposentados.
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 O comércio de artesanato é visível em toda a cidade de Barcelos, onde pode-

mos encontrar em diversos locais, como aeroporto, mercado municipal, praça cen-

tral, cais do porto e ainda em pequenas lojas na cidade. Uma outra forma e comércio 

do artesanato é a venda para lojistas de outros estados.

 A renda obtida na venda do artesanato, alcança uma média de R$ 925,00, o 

que pode ser considerado como importante, tendo em vista que a renda média do 

município é de R$ 1.122,17. (IBGE,2010).

 Para uma análise comparativa, elaborou-se o gráfico (3), abaixo, apontando os 

dados referentes a renda Per capita no Brasil; renda média no NACIB e renda média 

dos trabalhadores de Barcelos-AM. 

Gráfico 3: Análise comparativa da renda per capita e renda artesãos NACIB

Fonte: Elaboração própria, com dados do IBGE (2010).

Um ponto importante a salientar se refere ao período da pandemia do novo co-

rona vírus, onde todas as atividades no mundo e no Brasil foram afetadas de forma 

drástica, e no caso das atividades dos artesãos não foi diferente.
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Barcelos já é um município de difícil acesso, seja pelo modal aéreo ou mes-

mo pelo Rio. No dia 19 de março de 2020, o S.r. Governador do Estado do Amazo-

nas decretou a proibição de todo o tipo de navegação no estado, excetuando-se os 

transportes de profissionais da área de saúde e transporte de carga. Sendo assim, 

nenhum tipo de comércio de artesanato foi concretizado; as vendas caíram a zero, 

fazendo com que os artesãos procurassem a agricultura para sua sobrevivência. 

Aliado a produção zero, e com o isolamento social das pessoas, ocorreu naturalmen-

te aumentos de conta de energia e despesas referentes a alimentação.

 Ao fechar esse artigo, no mês de dezembro, conversamos com a coordenado-

ra, indagando se as atividades do Nacib estariam retornando, e em resposta fomos 

informados que sim, a produção está voltando ao normal, porém de forma muito tí-

mida, pois as encomendas ainda são muito poucas; os eventos de divulgação da ati-

vidade em todo o Brasil não estão ocorrendo e, as reuniões semanais que ocorriam 

entre seus integrantes, não ocorre mais, de maneira a se evitar aglomeração.

Quanto as perspectivas da volta da produção e comercialização normal, não 

soube precisar quando, porém, pequenas ações de busca de aquisição de piaçava, 

busca de cipó e sementes na floresta, ainda que de forma muito tímida, já estão vol-

tando ao normal, bem como a produção de artesanato, porém evitando-se a reunião 

dos integrantes em uma mesma casa.

REFERÊNCIAS 
 
BRASIL. Lei nº 12.343, de 2 de dezembro de 2010. Institui o Plano Nacional de Cul-
tura - PNC, cria o Sistema Nacional de Informações e Indicadores Culturais - SNIIC 
e dá outras providências. 

_______. Plano Nacional de Cultura - PNC, cria o Sistema Nacional de Informações 
e Indicadores Culturais - SNIIC e dá outras providências. Disponível em http://www.
planalto.gov.br. 

________Emenda Constitucional Nº 71, de 29 de novembro de 2012. Acrescenta o 
art. 216-A à Constituição Federal para instituir o Sistema Nacional de Cultura. acesso 
em dezembro de 2020. Disponível em  http://www.planalto.gov.br/.

________ DECRETO Nº 80.098, de 8 de agosto de 1977. Institui o Programa Nacio-
nal de Desenvolvimento do Artesanato e dá outras providências. Disponível em http://
www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1970-1979/D80098.htm. Acesso de novembro 

http://www.planalto.gov.br/
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1970-1979/D80098.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1970-1979/D80098.htm


208

de 2020.

BOISIER (1999),  Post-scriptum sobre Desenvolvimento Regional: Modelos 
Reais e Modelos Mentais. Planejamento e Políticas Públicas, n. 19, p. 307-343, jun. 
1999.

DUARTE (2015), Interfaces Científicas - Exatas e Tecnológicas • Aracaju • V.1 • 
N.2 • p. 11 – 20. 

CANCLINI, Néstor García. As culturas populares no capitalismo. São Paulo: Bra-
siliense,1982

CARVALHO, JO. Introdução. In: Desenvolvimento regional: um problema po-
lítico [online]. 2nd ed. Campina Grande: EDUEPB, 2014, pp. 29-41. Diversidades 
Regionais collection. ISBN 9788578792770. Available from Scielo Books .

DEHEINZELIN, L. Economia criativa e empreendedorismo cultural. In: encontro 
de estudos multidisciplinares em cultura, 2., 2006, Salvador (BA). Anais... Salva-
dor, BA: UFBa, 2006. Disponível em: Acesso em: 04 out. 2015

FG Castro, LE Figueiredo.A economia criativa como proposta de valor nos mo-
delos de negócio Navus: Revista de Gestão e Tecnologia 6 (3), 111-122,(2016)

FIRJAM. Mapeamento da Indústria Criativa no Brasil. 2016, acesso em março de 
2020

GTEEI. Projeto de assistência ao artesanato brasileiro: documento de organiza-
ção e programa. Rio de Janeiro, 1961

IBGE, 2010.; Glossário Cartográfico. Disponível em: http://www.ibge.gov.br/home/
geociencias/cartografia/glossario/glossario_cartografico.sht m. acesso em julho de 
2020

MARQUESAN, Fábio Freitas Schilling. Terra e artesanato Mbyá-Guarani: polos da 
contraditória política indigenista no Rio Grande do Sul. Tese de doutorado. Porto 
Alegre: UFRGS, 2013

MIGUEZ, Paulo. Economia criativa: uma discussão preliminar. In: NUSSBAU-
MER, Gisele Marchiori (Org.). Teorias e políticas da cultura: visões multidisciplinares. 
Salvador: EDUFBA, 2007. Coleção CULT, 1. pp. 96-97.

PEREIRA, Carlos José da Costa. Artesanato – definições, evolução e ação do 
Ministério do Trabalho. Brasília, Mtb, 1979.

http://www.ibge.gov.br/home/geociencias/cartografia/glossario/glossario_cartografico.sht%20m.%20acesso%20em%20julho%20de%202020
http://www.ibge.gov.br/home/geociencias/cartografia/glossario/glossario_cartografico.sht%20m.%20acesso%20em%20julho%20de%202020
http://www.ibge.gov.br/home/geociencias/cartografia/glossario/glossario_cartografico.sht%20m.%20acesso%20em%20julho%20de%202020


209

TOLEDO, N, A; TOLEDO, L, A. Economia Criativa como Ferramenta para desmar-
ginalização Das Comunidades Artesanais. 9º Colóquio de Moda, Fortaleza (CE) 
– 2013. Disponível em: < http://www.coloquiomoda.com.br/anais/anais/9-Coloquio-
-de-Moda_2013/POSTER/EIXO-3-CULTURA%20_POSTER/Economia-criativa-co-
mo-ferramenta-para-desmarginalizacao-dascomunidades-artesanais.pdf>. Acesso 
em maio 2020

RIBEIRO, Berta G. et alli. O artesão tradicional e seu papel na sociedade contem-
porânea. Rio de Janeiro, FUNARTE/ Instituto Nacional do Folclore. 1983

SANTOS, José Luiz dos. O que é Cultura. Coleção Primeiros Passos. São Paulo: 
Brasiliense, 2004.

SEBRAE. Disponível em https://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/ufs/rr?co-
dUf=9. 2008. Acesso em março de 2020. 

SERAINE, Ana Beatriz Martins dos Santos. Ressignificação produtiva do setor ar-
tesanal na década de 1990: o encontro entre artesanato e empreendedorismo. 
Tese de doutorado. Campinas, SP: UNICAMP, 2009

SILVA-SÁNCHEZ, Solange S. Cidadania ambiental: novos direitos no Brasil. São 
Paulo: Humanitas; FFLCH; USP, 2000.

UNCTAD-United Nations Conference on trade and Development.  (2010).  Creative  
economy:  report  2010. Disponível em: http://unctad.org/en/Pages/DITC/Creati-
veEconomy/Statistics-on-world-trade-in-creative-products.aspx. Acesso em dezem-
bro de 2020.

SITES PESQUISADOS 

Jornalismo Especializado Unesp. Disponível em https://jornalismoespecializadou-
nesp.wordpress.com.(2018). Acesso em março de 2020.
https://portal.apexbrasil.com.br/. Acesso em dezembro de 2020.
https://www.gov.br/mcti/pt-brMinistério de Ciência e Tecnologia, 2019. Acesso em 7 
de dezembro de 2020.
https://www,artesanatobrasileiro.gov.br
www.pnc.cultura.gov.br,2020

https://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/ufs/rr?codUf=9
https://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/ufs/rr?codUf=9
http://unctad.org/en/Pages/DITC/CreativeEconomy/Statistics-on-world-trade-in-creative-products.aspx
http://unctad.org/en/Pages/DITC/CreativeEconomy/Statistics-on-world-trade-in-creative-products.aspx
https://jornalismoespecializadounesp.wordpress.com.
https://jornalismoespecializadounesp.wordpress.com.
https://portal.apexbrasil.com.br/.%20Acesso%20em%20dezembro%20de%202020
about:blank
about:blank


210

10.48209/978-65-00-17045-C

O PROSUL E OS NOVOS RUMOS DA INTEGRAÇÃO         
REGIONAL NA AMÉRICA DO SUL

Dayana Aparecida Marques de Oliveira Cruz61

61  Doutora, mestra e graduada em Geografia pela FCT/UNESP. Professora do Instituto Fede-
ral de São Paulo (Registro). E-mail: d.dayana@hotmail.com



211

INTRODUÇÃO

O ano de 2016 marcou o início de um novo período para a integração regional 

sul-americana. O impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff (no Brasil) e a elei-

ção do ex-presidente Maurício Macri (na Argentina) foram importantes marcos para a 

mudança do cenário regional. Por conta da reorientação política, os países da região 

alteraram o posicionamento sobre a integração regional que estavam sustentando 

desde 2003.

Se no período de 2003-2016 o intuito era fortalecer a integração regional consi-

derando suas múltiplas dimensões com ênfase na ampliação da cooperação Sul-Sul, 

a partir de 2016, a flexibilização dos acordos regionais existentes passou a fazer 

parte do discurso político. Logo, acordos como a União de Nações Sul-americana 

(UNASUL), criada em 2008, e o Mercado Comum do Sul (MERCOSUL), criado em 

1991, pareciam não ser mais tão adequados diante dos novos posicionamentos dos 

países no cenário político internacional. 

Ademais, com a emergência da direita, o acirramento do posicionamento polí-

tico dos países da região que deu origem ao discurso ideológico contra a UNASUL, 

e a demanda de flexibilização ao MERCOSUL, ganharam força em pouco tempo. 

Prova disso, é que em março de 2019, é criado o Foro para o Progresso da América 

do Sul (PROSUL) por Argentina, Brasil, Chile, Colômbia, Equador, Guiana, Paraguai 

e Peru, em substituição à UNASUL. Para Marques Júnior (2020), o PROSUL mostra 

as aspirações e a agenda política atual dos países que assinaram o bloco. 

O intuito deste texto é discutir o cenário de mudanças na integração regional 

sul-americana a partir da substituição da UNASUL pelo PROSUL. Para tanto, o texto 

está dividido em duas partes principais. A primeira, “Integração Sul-americana: dos 

antecedentes à UNASUL”, trata sobre o processo de integração regional na América 

do Sul e a conformação da UNASUL. A segunda, “A criação do PROSUL” fala sobre 

o processo de criação do acordo.

INTEGRAÇÃO SUL-AMERICANA: DOS ANTECEDENTES À UNASUL

Embora o processo de integração regional na América do Sul remonte à década 

de 1960 com a Associação Latino-Americana de Livre Comércio (ALALC), passando 
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pelo Acordo de Cartagena (1969) e pela Associação Latino-Americana de Integração 

(ALADI) nos anos de 1980, foi apenas nos anos de 1990 que as iniciativas ganha-

ram maior destaque. Esse destaque deu-se por conta da criação do MERCOSUL 

em 1991, por meio da assinatura do Tratado de Assunção, e da Comunidade Andina 

(CAN) em 1996, através da assinatura do Protocolo de Trujillo. 

O contexto de criação do MERCOSUL e da CAN nos anos de 1990 foi conheci-

do como regionalismo aberto, resultante da quebra dos acordos cobertos pelo Acor-

do Geral de Tarifas e Comércio (GATT) e caracterizado pela adoção das políticas 

neoliberais. Os acordos regionais na América do Sul espelharam-se no exemplo de 

integração europeu, que começou em 1951 com a Comunidade Europeia do Carvão 

e do Aço (CECA), e mais tarde tornou-se um mercado comum (1993) com a União 

Europeia (UE). Por outro lado, além de espelhar-se no modelo europeu de integra-

ção, o MERCOSUL também foi criado como uma resposta à tentativa dos EUA de 

criação da Área de Livre Comércio das Américas (ALCA).

Tal contexto foi acompanhado pelo aprofundamento dos processos de globa-

lização no subcontinente, o que propiciou o estreitamento entre os laços de coope-

ração entre o MERCOSUL e a CAN, sobretudo por conta das negociações comer-

ciais e da preocupação com a insuficiência da rede de infraestruturas para atender 

à emergência dos fluxos internacionais. Mas, mesmo com a aproximação entre os 

blocos, o subcontinente permaneceu fortalecendo uma tendência centrífuga que per-

dura até hoje, a qual, segundo Gazón (2007) diz respeito ao estreitamento dos laços 

com países fora da região e, por isso, explica o desequilíbrio entre o intercâmbio e a 

articulação nos blocos regionais se comparados aos acordos extrablocos.

O contexto de aproximação entre CAN e MERCOSUL junto com as dinâmicas 

econômicas do início do século XXI propiciaram a criação da Iniciativa para a Inte-

gração da Infraestrutura Regional Sul-Americana (IIRSA). A IIRSA foi criada duran-

te a Primeira Reunião de Presidentes da República da América do Sul (2000) em 

Brasília “no intuito de construir um caminho para a integração regional na América 

do Sul, através do incremento técnico infra estrutural e da modernização dos fixos 

existentes” (OLIVEIRA CRUZ, 2015, p. 8351). A IIRSA foi organizada a partir de dez 

diferentes Eixos de Integração e Desenvolvimento (EIDs) com o objetivo de fomentar 

as redes de infraestruturas de transportes, energia e comunicações. 
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Ainda sob resquícios do regionalismo aberto, a IIRSA foi uma iniciativa que vi-

sou a convergência entre os membros efetivos de outros acordos, os quais também 

propunham uma integração já em curso, como no caso do MERCOSUL – Argentina, 

Brasil, Paraguai e Uruguai - e da CAN – Bolívia, Colômbia, Equador e Peru62, mencio-

nados no parágrafo anterior. O contexto mais amplo de criação da IIRSA foi caracteri-

zado pela redefinição do papel dos estados nacionais, expansão das redes globais e 

maior velocidade e multiplicidade das redes e fluxos (EGLER, 2014). Segundo Arroyo 

(2002), no contexto da virada do século XXI, vimos o aprofundamento da dialética 

globalização-fragmentação na estratégia de regionalização latino-americana, que es-

teve baseada na inserção da nova dinâmica dos mercados globais. 

A estratégia de regionalização foi considerada desde os anos de 1990 como 

um caminho para a adaptação rápida às demandas da globalização. O problema é 

que a regionalização fragmentadora não existe sem a integração de pontos selecio-

nados e a desintegração de regiões e cidades. A dinâmica integração-desintegração 

é resultante da polarização, centralização e acumulação de capitais em espaços que 

incorporam as transformações técnicas com maior rapidez. Os espaços menciona-

dos são capazes de atender às demandas verticais que acabam reforçando o papel 

que os países, regiões e cidades possuem na divisão territorial do trabalho. 

Por ter uma abordagem direcionada à expansão das redes regionais e com 

foco no incremento técnico do território, visando adequar-se ao atendimento dos flu-

xos internacionais e articulação entre os mercados, a IIRSA foi alvo de críticas. 

Diante de seus resultados e da ascensão de novos governos na região nos 
anos 2000, sofreu crescente questionamento e críticas, principalmente por 
implantar uma visão meramente técnica, não contribuir efetivamente para 
uma metodologia de seleção de projetos ou de construção de infraestrutura 
de caráter integracionista regional e não conseguir alavancar recursos ou fór-
mulas inovadoras para o financiamento (PADULA, 2014, p. 291).

O giro à esquerda trouxe uma nova perspectiva para a integração regional. Por-
tanto, se na Primeira Reunião de Presidentes da América do Sul foi criada a IIRSA, 
na terceira, ocorrida no ano de 2004 no Peru foi criada a Comunidade Sul-Americana 
de Nações (CASA). Em 2007, os representantes dos Estados-membros “decidem 
mudar sua epígrafe para União de Nações Sul-Americanas (UNASUL), assinando no 

62  Além disso, neste momento também fazia parte a Venezuela, que deixou a CAN em 2006 
e entrou no processo de adesão ao MERCOSUL. A Venezuela completou seu processo de adesão 
ao MERCOSUL tornando-se um de seus Estados Partes em 2012.
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ano seguinte seu Tratado Constitutivo” (MEUNIER e MEDEIROS, 2013, p. 674)
A UNASUL, criada em 2008 viria para selar essa convergência de interesses 

entre todos os países sul-americanos, que obviamente, incluía também membros-e-
fetivos da Alternativa Bolivariana para as Américas (ALBA) – Bolívia e Venezuela63 - e 
da Comunidade do Caribe (CARICOM) – Guiana e Suriname. 

O mapa 1 mostra a participação dos países sul-americanos nos acordos regio-
nais em 2008. É importante ressaltar que o intuito do mapa é mostrar o papel que a 
UNASUL desemprenhou na convergência dos acordos que estavam em vigência na 
época. Por isso, ao elaborar o mapa foram considerados apenas os países-membros 
dos acordos no ano mencionado. Após 2008, houveram algumas mudanças na con-
figuração dos acordos incluídos no mapa, tanto na adesão de novos membros como 
na saída de membros antigos. Podemos citar o exemplo da Venezuela no MERCO-
SUL, a qual tornou-se um dos Estados Partes no ano de 2012, ou ainda do Equador 
na ALBA, que aderiu ao bloco em 2009.

Mapa 1

Elaborado pela autora
63  Além da Bolívia e da Venezuela, o Equador também foi um dos membros sul-americanos da 
ALBA no período de 2009-2018. A saída do país do bloco se deu por conta da crise na Venezuela.



215

A UNASUL tinha a proposta de promover uma integração mais ampla do que 

as iniciativas anteriores, tanto do ponto de vista da abrangência geográfica como do 

ponto de vista dos temas incluídos na pauta de integração. A UNASUL era, portanto, 

mais abrangente do que o MERCOSUL, a CAN, e a ALBA. Tinha o intuito de conver-

gir os esforços para a integração regional feitos anteriormente por acordos que não 

incluíam todos os países da região na condição de membros efetivos. A UNASUL 

incorporou a IIRSA ao Conselho Sul-Americano de Infraestrutura e Planejamento 

(COSIPLAN). 

Se antes, a integração física da América do Sul era o foco dos países sul-ame-

ricanos, com a UNASUL outros temas também passam a ser inseridos na pauta de 

discussão. Por isso, o COSIPLAN/IIRSA passa a agregar apenas um dos temas de 

discussão no âmbito do acordo, juntamente com outros temas que foram inseridos 

em seu Tratado Constitutivo (UNASUL, 2008). 

Além da integração dos transportes, energia e comunicações que a IIRSA já 

contemplava, a UNASUL incluiu também discussões sobre: desenvolvimento social e 

humano; erradicação do analfabetismo; integração financeira; proteção da biodiversi-

dade; superação às assimetrias; acesso aos serviços de saúde; migrações; coopera-

ção econômica e comercial; integração produtiva; desenvolvimento científico, tecno-

lógico e inovação; diversidade cultural; participação cidadã; combate à corrupção, ao 

terrorismo e ao tráfico; e intercâmbio de informações no âmbito da defesa.

Para alguns autores, a UNASUL foi interpretada como um acordo de cunho pós-

-neoliberal (SANAHUJA, 2010; OLIVEIRA, 2019). Entretanto, as políticas neoliberais 

continuaram em curso, mesmo com ampliação nos temas da integração regional e 

no cenário político. Defendo que por não ter havido uma transformação estrutural nas 

políticas em curso, a flexibilização nos acordos da região e a dissolução da UNASUL 

ocorreram rapidamente. A proposta do PROSUL é resultado da permanência das 

políticas neoliberais no subcontinente e da proposta de aprofundamento dessas po-

líticas, resultante da eleição dos governos de direita na América do Sul.
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A CRIAÇÃO DO PROSUL
 

 Com a mudança no cenário político regional após 2016, paulatinamente a Amé-

rica do Sul iniciou uma reorientação dos rumos da integração regional, que foi acom-

panhada pela flexibilização e enfraquecimento dos acordos existentes. Podemos in-

dicar como parte desse processo a adesão da Argentina à Aliança do Pacífico como 

um “Estado Observador” em 2016; a saída do Equador da ALBA em 2018; suspensão 

da Venezuela do MERCOSUL em 2017; a consolidação do acordo MERCOSUL-UE 

em 2019. Além desses episódios, podemos ressaltar o anúncio de suspensão volun-

tária de Argentina, Brasil, Chile, Colômbia, Paraguai e Peru da UNASUL em 2018. 

A suspensão voluntária dos países citados foi o primeiro passo concreto que 

antecedeu a criação do PROSUL. O anúncio foi justificado pela quebra do Protocolo 

adicional ao Tratado Constitutivo da UNASUL sobre o compromisso com a democra-

cia (UNASUL, 2010). A crise na Venezuela foi o principal argumento usado para a 

saída do acordo. Segundo com Oliveira Cruz (2020), a partir da suspensão voluntária 

da UNASUL sucedida pela criação do PROSUL, os países fundadores do novo blo-

co deixaram para trás os avanços da cooperação regional feitos anteriormente para 

ampliar a cartilha neoliberal, com base em um discurso de isenção ideológica, de 

desburocratização e de flexibilidade.

Apenas quatro países sul-americanos não assinaram o acordo: Uruguai, Suri-

name, Bolívia e Venezuela. Embora Uruguai, Suriname e Bolívia não ratificaram o 

acordo, os representantes desses países estiveram presentes na reunião dos pre-

sidentes sul-americanos no dia 22 de março de 2019, na qual o PROSUL foi criado, 

e puderam acompanhar de perto o ato constitutivo do acordo. Apenas a Venezuela 

não estava presente, pois não foi convidada. Logo, a configuração dos membros do 

PROSUL deu-se em decorrência da saída desses países da UNASUL. O mapa 2 

mostra a diferença na ratificação de ambos acordos, indicando os países que hoje 

fazem parte do PROSUL. 
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Mapa 2

Elaborado pela autora

Após a criação do PROSUL, os ministros das relações exteriores da Argenti-

na, Brasil, Chile, Colômbia, Equador, Peru, Paraguai e um representante da Guiana, 

participaram de uma reunião em Nova York durante a Assembleia Geral das Nações 

Unidas (ONU), no dia 25 de setembro de 2019. Na reunião, os ministros trataram 

sobre os primeiros passos para a implantação do PROSUL e adotaram as Diretrizes 

para o Funcionamento do Foro para o Progresso e Integração da América do Sul 

(PROSUL).

Uma das características dos acordos regionais anteriores que permaneceu no 

PROSUL é o caráter intergovernamental da iniciativa, que é característico dos acor-

dos na América Latina, conforme menciona Forti Neto (2020). A intergovernabilidade 

é um desafio no contexto da integração sul-americana pois ela não inclui um sistema 

para a solução de controvérsias eficiente, já que não há obrigatoriedade de inclusão 

das normas e decisões tomadas pela maior parte dos acordos pelos países que dele 

fazem parte. Do ponto de vista organizacional, jurídico e burocrático, o PROSUL não 
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representou um avanço em relação às iniciativas anteriores. Pelo contrário, o bloco 

surge com lacunas em relação à forma de organização e ao debate para a solução de 

controvérsias. Além disso, a proposta é simplória e genérica em relação aos temas 

que poderão ser discutidos no âmbito da integração regional.

Em comparação com as pautas incluídas na UNASUL, no PROSUL houve uma 

diminuição considerável de temas para o debate da integração regional. Foram su-

primidos os debates acerca do combate às assimetrias regionais, da proteção da 

biodiversidade, das políticas de erradicação da pobreza, analfabetismo e desigual-

dade, das migrações e direitos trabalhistas, da diversidade cultural; da integração 

produtiva; da cooperação em pesquisa, tecnologia e inovação; do intercâmbio de 

informações sobre defesa. A diminuição dos temas para o debate da integração re-

gional sul-americana desconsidera a multidimensionalidade da integração, colocan-

do de lado a oportunidade de incluir na pauta de discussão temas fundamentais para 

países periféricos.

A pandemia do novo coronavírus (COVID-19) é um dos grandes desafios do 

PROSUL. Sem dúvida, coloca os países sul-americanos diante de um contexto de 

emergência da cooperação e do planejamento regional voltado à adoção de medidas 

para lidar com as crises econômica, política, social e sanitária que o subcontinente 

está imerso. Contudo, diante deste primeiro desafio, os países não avançaram em 

termos de cooperação, sinalizando apenas no início da pandemia uma demanda pelo 

compartilhamento de informações de prevenção, pela facilitação de retorno dos cida-

dãos aos seus países de origem e pela adoção de medidas conjuntas para a compra 

de insumos médicos. Na primeira reunião realizada para tratar sobre o assunto, Jair 

Messias Bolsonaro foi o único presidente que não participou, enviando como repre-

sentante o Ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo64. O presidente também 

esteve ausente na Cúpula Presidencial em que compareceram os Chefes de Estado 

juntamente com os Ministros das Relações Exteriores. Essa reunião aconteceu no 

dia 12/12/2020, na qual os países defenderam medidas de cooperação para a imuni-

zação contra o COVID-19. Após quase um ano de pandemia até o momento nenhu-

ma medida concreta para lidar com a situação foi tomada pelo PROSUL. 

64  Segundo a Agência Brasil, em reportagem do dia 17/03/2020, os países fizeram um balanço 
dos impactos da pandemia no contexto regional e suas consequências sociais, sanitárias e econô-
micas. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

 Estamos vivenciando um momento de transição na integração regional sul-a-

mericana. As consequências dessa transição possuem dimensões sociais, econômi-

cas e políticas em um contexto de crise estrutural e conjuntural. 

A transformação no contexto de integração (em curso desde 2016) está sen-

do acompanhada pelo desmantelamento e flexibilização dos acordos anteriores, os 

quais tem deixado de lado temas fundamentais no âmbito do desenvolvimento e pla-

nejamento de países periféricos. O novo momento que caracteriza a integração é im-

pulsionado pelos governos de direita e está baseado em um discurso de neutralidade 

e flexibilização. O PROSUL é o principal resultado desse novo contexto regional.

Em quase dois anos de iniciativa, o PROSUL não conseguiu resultados con-

cretos e tem demonstrado pouca articulação diante da demanda de cooperação por 

conta da pandemia. O Brasil, que antes era um dos principais articuladores da inte-

gração regional, atualmente tem se afastado pouco a pouco das iniciativas que ainda 

existem, diminuindo seu potencial como liderança no subcontinente.  
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INTRODUÇÃO

O processo de industrialização em São Paulo sempre foi dinâmico e complexo, 

este ganhou corpo a partir de 1950, quando o processo de substituição de impor-

tações foi concretizado. Atualmente, o referido Estado contempla grandes grupos 

industriais nacionais e internacionais. Esses grupos são detentores de um grande 

volume de capital e de novas tecnologias. Além disso, há uma gama de indústrias 

de pequeno e médio porte de caráter familiar espacializada no território do interior 

paulista.

Para um melhor entendimento deste trabalho o artigo foi divido em três partes. 

Na primeira parte, apresentamos uma breve análise da industrialização tardia brasi-

leira. Já na segunda parte, verifica-se o processo de industrialização em São Paulo 

desde as origens até o processo de desconcentração industrial. Por fim, na terceira 

parte, apresenta-se o desenrolar da industrialização no Oeste Paulista enfocando os 

municípios de Marília/SP e Presidente Prudente/SP.

A INDUSTRIALIZAÇÃO TARDIA BRASILEIRA: APONTAMENTOS

Nesse sentido, a dinâmica industrial da economia brasileira se consolidou atra-

vés do processo de industrialização substitutiva de importações (ISI) entre os anos 

1930 e 1980. Foram cinqüenta anos de políticas industriais dinamizadas pela tutela 

do Estado. Tal desenvolvimento buscava um crescimento rápido da industrialização 

nacional. Para Brum (2000, p. 191), “a industrialização era tida como a chave para 

o desenvolvimento. Ao lado de uma agricultura forte, era fundamental a implantação 

e expansão de um parque industrial”. Com isso, entre as décadas de 1930 e 1950, 

o país passou por uma profunda transformação na base do seu sistema capitalista, 

tendo como paradigma a mudança da hegemonia do modelo agrário-exportador para 

o modelo urbano-industrial. Assim, a industrialização emergiu como o viés de substi-

tuição de importações após o crack da bolsa de Nova York.

Foi a partir de 1933 que a economia brasileira começou a se recuperar da cri-

se de 1929, apostando no setor industrial, que passou a comandar o processo de 

acumulação de capital no país (CANO, 1998). Com a substituição de importações se 

pretendia expandir a industrialização para além dos ramos têxtil e alimentício, procu-
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rando trabalhar com atividades manufatureiras mais complexas no setor de bens de 

consumo duráveis, visando a consolidação do capitalismo industrial. Nesse sentido, 

as políticas industriais do Governo Vargas fomentaram o desenvolvimento do país 

balizado na atuação do Estado através dos investimentos em infra-estrutura básica e 

de incentivos à empresa privada nacional.

Os investimentos realizados pelo Estado nos setores industriais, no período 

de 1930-1950, não foram suficientes para alavancar o processo de industrialização. 

Contudo, somente após a implantação do Plano de Metas no governo Juscelino Kubi-

tschek (1956-1960) e, depois, durante o II Plano Nacional de Desenvolvimento (PND) 

no Governo Geisel (1974-1979), que a industrialização se deu de forma sólida, onde 

o Estado se tornou responsável pela política de substituição de importações do país, 

com o apoio das empresas multinacionais do ramo de tecnologia de ponta: metal-

-mecânico (automobilística), químico (petróleo, farmacêutica etc.) e eletroeletrônico. 

Doravante, ficou evidente que, com a internacionalização da economia brasilei-

ra, a empresa multinacional ganhou maior espaço em detrimento da indústria privada 

nacional, se destacando em setores mais dinâmicos de grande volume de capital e 

de alta tecnologia. Nele o desenvolvimento doméstico teve uma forte base industrial 

esteve balizado na indústria privada nacional que se esgotou após a II Guerra Mun-

dial. A partir daí o Estado passou a comandar de vez o processo de industrialização 

como empreendedor. Posteriormente, o Estado atraiu as empresas multinacionais 

para os setores estratégicos, buscando consolidar o processo de internacionalização 

da economia brasileira.

Um dos resultados da política de industrialização por substituição de importa-
ções, sob a proteção do Estado, foi a construção de uma economia (indústria) 
acentuadamente fechada, isto é, com pequena participação do mercado inter-
nacional e, portanto, sem o desafio de precisar modernizar-se continuamente 
para enfrentar a concorrência de outros países (BRUM, 2000, p. 224). 

  

Apesar do rápido crescimento econômico brasileiro, na década de 1970, não 

conseguimos consolidar um desenvolvimento autônomo, devido à baixa capacidade 

de poupança interna, à falta de investimentos em pesquisa e desenvolvimento indus-

trial, ao baixo nível cultural dos trabalhadores, ao grande endividamento externo e, 

por fim, à elite dirigente entreguista que passou para as empresas multinacionais a 

dianteira da dinâmica industrial do país.
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Na década de 1980, o Estado era protagonista do desenvolvimento industrial 

sob o viés de industrialização substitutiva de importações que entra em crise devido 

à conjuntura internacional (choque do petróleo, Guerra do Vietnã, fordismo, entre ou-

tras) e nacional (dívida externa, inflação e desemprego). Com isso, surgiu um novo 

modelo de desenvolvimento econômico pautado numa nova ideologia denominada 

de neoliberalismo. Nessa perspectiva, a base produtiva liderada pelo Estado cede lu-

gar aos agentes de mercado que dinamizam a especulação financeira, consolidando 

o capitalismo financeiro.

Como podemos verificar, a economia industrial externa, na década de 1980, 

teve um crescimento econômico balizado na capacidade produtiva/tecnológica, na 

ampliação dos mercados e no sistema monetário forte. Ao contrário da economia 

brasileira, que teve uma desaceleração econômica, um déficit no balanço de paga-

mentos e uma deteriorização do parque industrial. Isto quer dizer que as políticas in-

dustriais protecionistas da substituição de importações e as crises internas/externas 

do período provocaram certo atraso tecnológico (sucateamento do parque produti-

vo), deixando, assim, a indústria nacional menos competitiva no circuito produtivo e 

financeiro internacional66.

Porém, a política industrial que sustentava o modelo de substituição de impor-

tações entra em colapso nos anos 1980 devido às crises econômicas do período. 

Já na década de 1990, a política industrial foi balizada pela abertura da economia 

à competição internacional, fez o mercado assumiu um espaço no lugar do Estado, 

tendo centralidade na dinâmica industrial procurando reestruturar e modernizar, gra-

dativamente, o parque industrial nacional pela capacidade tecnológica e produtiva. 

Essas mudanças aconteceram pela estabilização monetária (plano real 1994), pela 

desregulamentação dos mercados, pela privatização das empresas públicas e pelas 

fusões e aquisições de empresas. 

Nos anos 1990, o Estado procurou combater a inflação e controlar a dívida 

externa para a retomada do crescimento econômico. Entraram em cena as políticas 

neoliberais: a) abertura da economia/comércio ao mercado globalizado (1992); b) 

desregulamentações dos mercados nacionais balizado pela privatização das empre-
66  A mundialização financeira pode ser considerada por François Chesnais como um conjunto 
de estreitas interligações entre os sistemas monetários e os mercados financeiros nacionais, resul-
tantes da liberalização e desregulamentação adotadas inicialmente pelos Estados Unidos e Reino 
Unido, entre 1979 e 1987, e nos anos seguintes pelos demais países industrializados (1998, p. 12). 
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sas públicas e pelas fusões/aquisições de empresas. Com a estabilização monetária 

(plano real) as empresas nacionais tiveram que aumentar a sua capacidade produ-

tiva e tecnológica devido à competitividade das empresas estrangeiras e nacionais 

ocasionada pela abertura comercial em 1992 (BRUM, 2000).

No limiar do século XXI, medidas estratégicas foram tomadas pelas empresas 

multinacionais e nacionais com a reestruturação produtiva , visando ultrapassar a re-

cessão econômica dos anos 1990 e 2000 e ampliar o mercado devido à concorrência 

estrangeira. Assim, as empresas multinacionais foram importantes no país, pois elas 

imprimiram um padrão de produtividade, de inovação tecnológica e de qualificação 

dos trabalhadores – tendo a acumulação flexível  como referência da abertura eco-

nômica. Tal padrão colocou a indústria brasileira na economia globalizada.

A INDUSTRIALIZAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO: ORIGEM E               
DESENVOLVIMENTO

A gênese do desenvolvimento industrial no Estado de São Paulo iniciou-se em 

meados das décadas de 1880-1890, por meio dos capitais advindos da superprodu-

ção produção cafeeira e das iniciativas dos imigrantes europeus, que impulsionaram 

aqui o processo de industrialização (MAMIGONIAN, 1976).

Porém, um pouco antes desse período, os empresários-fazendeiros haviam 

tentado se tornar industrial, mas, não foram bem sucedidos e perderam as suas uni-

dades fabris. No entanto, sua capacidade empresarial foi muito relevante, pois eles 

promoveram a expansão das estradas de ferro, a introdução da imigração européia 

para as fazendas e a implantação da rede bancária. Mas, as crises nos preços do 

café antes da I Guerra Mundial acabaram levando à bancarrota as indústrias dos 

plantadores de café.

Os imigrantes inseriram-se na economia cafeeira paulista no final do século 

XIX, como: 1) colonos, com capacidade produtiva e de consumo superior aos es-

cravos; 2) pequenos negociantes artesanais e comerciais; 3) grandes comerciantes, 

exportadores de café ou importadores. Esses imigrantes com capitais modestos le-

vantaram grandes impérios industriais. Em de 1935, eles detinham a maioria das 

indústrias paulistas. (MAMIGONIAN, 1976).

A indústria paulista superou a indústria do Rio de Janeiro, entre 1907 a 1919, 
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quando deu um salto quantitativo, crescendo mais que o dobro da indústria do resto 

do país. Já no período entre 1919 e 1929, a indústria paulista passou a diversificar 

alguns segmentos indústrias mais dinâmicos, de bens de produção, buscando aten-

der o mercado nacional.

Para Mamigonian (1976), vários fatores pesavam a favor de São Paulo e to-

dos eles associados à imigração européia, como: o maior número de empresários, a 

mão-de-obra mais preparada e o mercado mais amplo e sólido, que possibilitou este 

a buscar novos mercados. Além disso, reunia condições excepcionais de infra-estru-

tura básica (ferrovia, rodovia e eletricidade, entre outros). 

A década de 1930 foi o marco do processo de desenvolvimento capitalista no 

Brasil, tendo como paradigma, a mudança da hegemonia do modelo agrário-exporta-

dor para o modelo industrial. Desse modo, a industrialização emergiu como o viés de 

substituição de importações, após o “crack” da Bolsa de Nova York nos EUA.

A crise de 1929 e sua recuperação provocariam o deslocamento do eixo di-
nâmico da acumulação, do setor agroexportador para o industrial. Desarti-
culando o comércio exterior, isto causaria forte reversão no abastecimento 
interno: as restrições às importações forçariam a periferia nacional a importar, 
agora, produtos manufaturados de São Paulo; este, por sua vez, deveria, 
crescentemente, importar mais matérias-primas e alimentos de outros esta-
dos. Passava-se, portanto, a integrar o mercado nacional sob o predomínio 
de São Paulo. À periferia, nada mais restava do que se ajustar a uma função 
complementar da economia de São Paulo, embora mantendo ainda sua anti-
ga dependência do exterior, através de suas exportações tradicionais (CANO, 
1998, p. 63).

Foi em 1933, que a economia brasileira começou a se recuperar da crise de 

1929, por meio do setor industrial, que passou a comandar o processo de acumula-

ção de capital. A substituição de importações visou expandir a industrialização para 

além dos ramos têxtil e alimentício, procurando trabalhar com atividades industriais 

mais complexas, como química, metalúrgica, plástico, material de transporte, mecâ-

nica, borracha e material elétrico.

Para Cano (1998), entre 1933 e 1939, vamos assistir a um surto industrial no 

país, com taxas de crescimento da ordem de 11,2% ao ano, bem superior à taxa mé-

dia anual de 5,7% verificada no período de 1919-39. Já entre 1939 e 1949, a indústria 

brasileira cresceria a um ritmo médio anual de 7,8%, com taxas bastante expressivas 

nos segmentos produtores de bens intermediários (10%) e de bens de capital e de 
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consumo duráveis (9,3%), e ainda altas taxas na de bens de consumo não-duráveis 

(6,7%), superior à verificada no período de 1919/1939 e muito acima da taxa de cres-

cimento populacional.

A partir da década de 1930, o fenômeno da urbanização se intensificou e, pos-

teriormente, se acelerou devido às mudanças na estrutura produtiva. Já na década 

de 1950, a indústria paulista superou sua característica de industrialização restringi-

da e passa para a fase da industrialização pesada (Plano de Metas); onde ocorreu 

a entrada de grandes multinacionais, em especial, a indústria automobilística como 

carro-chefe.

É valido ressaltar, que o Estado investiu diretamente no desenvolvimento do 

setor industrial, com políticas voltadas para infra-estrutura (ferrovias, rodovias, por-

tos, aeroportos, sistemas de comunicação, energia), fiscal (concessões de capital e 

isenções de taxa) e empresas estatais.

Na década de 1960, ocorreu uma desaceleração do crescimento econômico 

provocado por crises político-econômicas do período anterior. No entanto, a econo-

mia paulista volta a crescer em 1973, com o “Milagre Econômico” devido às altera-

ções na estrutura industrial, ocasionada pelo o avanço da modernização tecnológica 

e da internacionalização da economia brasileira.

As exportações da agroindústria (derivados de cítricos, carnes bovina e laticí-

nios, açúcar, algodão, soja, etc.) paulista tiveram um grande peso nas exportações 

com a abertura do mercado internacional, juntamente, com os automóveis, máquinas, 

equipamentos e acessórios industriais. Ademais, com avanço da industrialização se 

acelerou a integração das economias regionais em torno de São Paulo.

A concentração industrial na Grande São Paulo, a partir de 1950, gerou “custos 

de aglomeração urbana” e os fatores positivos de localização industrial dessa área 

metropolitana, tornaram-se negativos, dificultando, assim, a produção de muitos em-

preendimentos. Com isso, o governo procurou diminuir as desigualdades inter-regio-

nais e intra-estaduais.

A interiorização da atividade industrial no Estado de São Paulo, a partir de 

1970, ocorreu pelos investimentos realizados pelo governo federal para a promoção 

da descentralização. 

Segundo Negri (1988), os investimentos foram: a) na área de refino e petro-
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química (em Paulínea e São José dos Campos); b) implantação a partir de 1975 

do Proálcool, fortemente concentrado nas regiões da Campinas e Ribeirão Preto; 

c) consolidação do parque petroquímico e do siderúrgico Cosipa e Cubatão; d) im-

plantação do complexo aeronáutico para fins civis, militares e indústrias de material 

bélico no Vale do Paraíba; e, d) a concentração de institutos de pesquisas e empre-

sas estatais no setor de telecomunicações e microeletrônica em Campinas. Além, da 

formação dos CAI’s (complexos agroindustriais). Destacam-se, também, os investi-

mentos realizados pelo governo estadual na construção de modernas rodovias como 

a Castelo Branco, Bandeirantes e Imigrantes, e na ampliação das vias Anhanguera 

e Washington Luiz.

A dinâmica do crescimento do interior, entre 1975-1985, deve ser entendida 

pela criação desses projetos de desenvolvimento. Porém, Cano (1988), faz uma críti-

ca coerente sobre o processo de descentralização industrial no Estado de São Paulo.

Na verdade, de descentralização industrial houve muito pouco, se entender-
mos este conceito como a mudança espacial de determinada atividade eco-
nômica de um lugar a outro. Implantaram-se no interior setores novos que não 
estavam centrados ou concentrados em determinados pontos do território 
econômico do Estado de São Paulo. Portanto, a descentralização industrial 
propriamente dita foi pequena, de algumas plantas têxteis e de confecções, 
de uma ou outra de material de transporte. Os setores novos, de ponta, não 
podem ser caracterizados como parte de um processo de descentralização. 
Pois, [...] parte da renovação tecnológica, até pouco vista como science fic-
tion, está tomando rumo muito complexo para o país em termos de setores 
produtivos. Ela não só resume a alterações de processos produtivos, mas 
também transforma estrutura concorrencial da indústria moderna (CANO, 
1988, p.129).

É a partir da segunda metade da década de 1980, que as políticas públicas para 

a interiorização da indústria no Estado de São Paulo foram interrompidas devido a 

crise financeira internacional (choque do petróleo) e nacional (inflação e desemprego). 

Com isso, ocorreu o esgotamento do processo de descentralização.

Atualmente, a dinâmica industrial do território paulista está polarizada, 

eminentemente, pela região metropolitana de São Paulo, seguida logo depois pela 

região de Campinas, São José dos Campos, São Carlos e por algumas manchas 

localizadas na região de Ribeirão Preto, São José do Rio Preto e Marília (MOURÃO, 

1994).

A região do Oeste Paulista foi pouco beneficiada por esses investimentos, 
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mesmo no que se refere à modernização da malha viária, com exceção da região de 

São José do Rio Preto que está localizada no eixo viário da Rodovia Washington Luís 

(SP 310).

Já Marília destacou-se pelas indústrias de alimentos e esquadras metálicas e 

São José do Rio Preto pelo setor moveleiro. Ressaltamos, também, o pólo calçadista 

das cidades de Birigui e Jaú. Esses pólos surgiram do crescimento de empresas 

de capital local, mormente, constituída por empresas de imigrantes modestos que 

produziram alimentos, móveis, confecções, calçados, etc., para atender o mercado 

regional e hoje atuam em escala nacional, alguns até em escala internacional 

(MOURÃO, 1994). 

A INDUSTRIALIZAÇÃO REGIONAL DO OESTE PAULISTA: UM                              
ENFOQUE SOBRE OS MUNICÍPIOS DE MARÍLIA/SP E PRESIDENTE 
PRUDENTE/SP

O início do processo de industrialização no Oeste Paulista esteve associado à 

instalação das máquinas de beneficiamento de algodão e do amendoim, principal-

mente após 1930, quando chegam as grandes unidades, de capital externo, nacio-

nais e estrangeiras, como a Sanbra, a Anderson Clayton, Lottus, Esteves Irmãos, Mc 

Fadden, Matarazzo, entre outras. De modo geral, elas encerram suas atividades no 

final da década de 1970, em virtude da decadência da agricultura regional.

Na Alta Sorocabana, conforme Dundes (1998), que grandes indústrias frigorífi-

cas de capitais externos, foram estimuladas pela ocupação das atividades pecuárias 

resolveram instalar suas unidades na área de produção. Dentre elas: o Frigorífico 

Bordon (1960), o Frigorífico Kaiowa (1965), o Frigorífico Prudentino (1966), o Friogrí-

fico Luizari (1962), o Curtume Scarbord (1974) e o Curtume Touro (1978). O fecha-

mento dessas empresas deu-se pela crise financeira brasileira da década de 1980 

e pela Guerra Fiscal entre os estados. Por outro lado, uma agroindústria de capital 

italiano à Indústria CICA S/A se instalou no município de Presidente Prudente/SP, em 

1974, e fechou as portas pelo mesmo motivo das indústrias frigoríficas, em 1992. 

Paralelamente, com as atividades de capitais externos emergiam as indústrias 

de capitais locais, fomentadas principalmente por iniciativas imigrantes.

Matushima e Sposito (2002) chamam atenção para o papel do imigrante no 
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processo de industrialização do interior paulista, que teve início no começo do século 

XX, com os italianos e outras nacionalidades (alemães, japoneses, árabes, espa-

nhóis, portugueses, etc.), foram responsáveis pela criação de inúmeras indústrias 

pequenas, muitas delas de caráter familiar, que posteriormente, cresceram e se 

transformaram em grandes empresas.

Isto também ocorreu em diversas cidades do interior paulistas, como demos-
tra Dundes (1988) sobre Presidente Prudente, que apesar da pouca impor-
tância das indústrias da cidade, muitas delas foram fundadas por imigrantes 
principalmente japoneses. Por outro lado, Mourão (1994) analisa a origem 
e evolução da industrialização de Marília, tratando também do papel do imi-
grante na fundação das empresas da cidade, principalmente os japoneses e 
italianos. [...] A região de São José do Rio Preto e Mirasol, também se destaca 
dos grupos de imigrantes na constituição do empresariado local, dentre eles, 
os italianos, árabes, espanhóis e alguns armênios (MATUSHIMA e SPOSITO, 
2002, p. 11).

Para os autores, muitas dessas empresas no Oeste Paulista que foram funda-

das por iniciativas imigrantes tiveram uma origem familiar e, paulatinamente, se mo-

dernizaram sem perder o controle familiar do grupo. As empresas fundadas atuavam 

em diversas áreas: alimentação, construção civil, comércio, agroindústrias, equipa-

mentos para transportes, bebidas, entre outros.

Desse modo, as indústrias com base em capital local do município de Presi-

dente Prudente originaram dessas 13 indústrias locais67: Bebidas Wilson Ind. e Com. 

Ltda (1945), Irmãos Crepaldi Cia Ltda (1946), Bebidas Funada Ltda (1947), Bebidas 

Asteca Ltda (1948), Pastifício Liane Ltda (1963), Vicente Furlaneto Cia Ltda (1964), 

Dicoplast S/A (1966), Goydo Implementos Rodoviários (1966), Regina Ind. e Com. 

Ltda (1971), Staner Eletrônica Ltda (1973), Curtume Touro (1978), Calçado Touro 

(1981), e Prudenfrigo Ltda (1988). Dessas indústrias, que estão em atividades 40% 

foram fundadas por imigrantes e descendentes de japoneses e italianos. Observa-se 

que atualmente na indústria prudentina não se tem nenhuma indústria de capital ex-

terno.

No entanto, as indústrias da região da Alta Paulista tiveram indústrias de bene-

ficiamento de capitais externo. Já as indústrias de alimentos da cidade de Marília a 

partir de 1980, começam atrair mais indústrias nesse segmento, algumas empresas 

locais do setor alimentício foram compradas por grandes grupos multinacionais. Ade-
67  Dundes (1998, p. 120) – Histórico das principais indústrias de Presidente Prudente/SP.
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mais, 50% das empresas alimentícias estão sob o comanda dos capitais externos.

Segundo Mourão (1994), os principais ramos industriais de Marília, em 1993, 

mesclavam indústrias de capitais externos e de capitais locais. Nesse sentido, as in-

dústrias do ramo de alimentos foram compostas por 8 empresas: Nestlé Ind. e Com. 

Ltda. (1945); Marilan S/A Ind. e Com. (1956); Dori Ind. Com. Prod. Alim. Ltda. (1968); 

Ind. Com. Biscoitos Xereta Ltda. (1960); Ranieri S/A (1948); Dingo Ind. Prod. Alim. 

Ltda (1986); e, Maritus Ind. Prod. Alim. Ltda. (1974). Já as indústrias do ramo siderúr-

gico eram formadas por 6 empresas: Sasazaki Ind. e Com. Ltda (1943); Metalurgia 

Record (1981); Cia. Metalúrgica Prada (1981); Máquinas Man (1975); Ikeda & filhos 

Ltda. (1947); e, Metaljex Ind. Metal Ltda. (1990). Por último, as indústrias do ramo de 

outros gêneros foram constituídas por 6 seis empresas: Iguatemy Operacional Ind. 

Com. Transportes Ltda. (1967); Refrigerantes Marília Ltda. (1991); Kobes do Brasil 

ind. Com. Ltda. (1974); Plastimar (1965); Espaço Vazio Ltda. (1989); e Ferreira da 

Costa Ltda. (1945). Para tanto, Dundes (1998) e Mourão (1994), levaram em consi-

deração nas suas pesquisas as indústrias de grande a médio porte, ou seja, estabe-

lecimentos acima de 100 empregados. 

  De modo geral, a industrialização  no  Oeste  Paulista  inicialmente  deu-se  de 

forma   semelhante.   Onde   predominavam   as   máquinas   de beneficiamentos   de   

capital   externo,   nos   últimos   anos,   tem assumido comportamento diferenciado 

tendo como fio condutor o capital local, não excluindo a presença de empresas de 

capital de  fora,  seja  nacional  ou  internacional  num  período  recente (GOMES, 

2007, p. 45). 

A presença de indústrias de capital de fora aconteceu, mais  recentemente,  na  

cidade  de  Marília  pela  dinâmica  do aglomerado industrial no ramo de alimenta-

ção que atraiu as empresas Yoki e a Hikari. Por sua vez, a indústria Yoki teve como 

fundador Yoshizo Kitano na     cidade     de     São     Bernardo     do     Campo/SP,     

que     iniciou     a fabricação/comercialização de farináceos e cereais em 1960 com 

a marca Kitano. Posteriormente, inaugurou a linha de sobremesa (gelatina), de chás 

e molhos/temperos pela marca Yoki. Hoje são 180 produtos produzidos em oito  fá-

bricas,  dentre  elas  a  unidade  de  Marília  que  produz  doces  de amendoim,  que  

são  exportados  para  mais  de  10  países.  Já a indústria Hikari originou-se  da  em-

balagem  de  produtos  para  armazéns,  que  antes era vendido a granel, em 1965, 
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na cidade de São Paulo/SP. Ela foi formada pelos irmãos nipo-brasileiros  da  família  

Kurita  (Marino,  Mauro  e  Kazue) (MOURÃO, 1994; BOMTEMPO, 2011). 

As primeiras mercadorias foram: farinhas (milho e mandioca), pimenta do rei-

no,  clorífico  e  orégano.  Hoje os produtos  da  empresa  podem  ser encontrados    

nos    melhores    supermercados    do    país,    com    cereais, farináceos,  produtos  

de  conveniência,  molhos,  especiarias,temperos  e chás.  Contudo, ambas  as  em-

presas  contribuem  para  o  fortalecimento  do aglomerado industrial de Marília no 

segmento de alimentos pela dinâmica dos   seus   empreendimentos   e   pelas   mar-

cas,   destacamos   também   a presença da Nestlé pela aquisição de uma empresa, 

a Ailiram (MOURÃO, 1994; GOMES, 1997; BOMTEMPO, 2011).

Concordamos com Gomes (2007) ao tratarmos do desenvolvimento industrial 

nesse território.

O setor industrial no Oeste Paulista, não é formado de grandes grupos indus-
triais.   Particularmente   nas   cidades   médias,   é constituído  de  pequenas  
e médias  empresas  de  origem  local  e familiar, principalmente de consumo 
não-duráveis (p. 46).     

Porém, as  indústrias  nipo-brasileiras  no  Oeste  Paulista  de  maior destaque  

são  do  setor  metal-mecânico  de  grande  magnitude  de  capital  e tecnologia,  de-

pois,  aparecem  as  empresas  do  ramo  de  alimentação  com baixa  capacidade  

tecnológica  e  produtos  voltados  normalmente  para  a atender consumidores de 

baixa renda. A história da indústria nipo-brasileira se mistura com o início do processo 

de industrialização do Oeste Paulista.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Podemos sintetizar que, as indústrias do Oeste Paulista, de certo modo, foram 

fomentadas pelas iniciativas de imigrantes japoneses e italianos, estes começaram 

com as suas pequenas atividades artesanais na década de 1940, ligadas ao ramo da 

alimentação e bebidas, atendendo ao mercado local/regional.

Atualmente, o setor industrial regional, particularmente nas cidades de Presi-

dente Prudente, Marília e São José do Rio Preto, não é formado de grandes grupos 

industriais, exceto Marília que tem a presença de multinacional, como a Nestlé. É 
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constituído de pequenas e médias empresas de origem local e muitas vezes fami-

liar, principalmente de consumo não-duráveis. Portanto, corroboramos com Gomes  

(2007), que a indústria regional tem uma relação estreita com a agropecuária regio-

nal.

Assim, a localização das atividades industriais no espaço intra-urbano das cida-

des paulistas segue uma lógica histórica; primeiro próximo das estações ferroviárias, 

posteriormente em distritos industriais, agora em eixos rodoviários. Porém, no Oeste 

Paulista está lógica não tem uma caracterização precisa de localização industrial, por 

que vários lugares carecem de uma modernização na malha viária.
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