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RESUMO 
Desta forma, o objetivo principal desta pesquisa é apresentar as 
políticas de desenvolvimento regional brasileiro. O seguinte trabalho se 
classifica como uma revisão de literatura, em que foram utilizadas as 
bases de dados governamentais, Scielo, Portal CAPES e Google 
Acadêmico para a investigação. No bojo da essência da Política Nacional 
de Desenvolvimento Regional, considera-se que esta teria maior 
capacidade de combate à desigualdade regional, dado seu conjunto de 
inovações teóricas e metodológicas e novos instrumentos. A 
problemática regional está no cerne do subdesenvolvimento do Brasil, 
porque está em linha com a nossa "malformação estrutural". No 
entanto, para construir um país mais igualitário, é preciso haver 
consenso sobre o escopo de um projeto nacional de longo prazo em 
relação à problemática regional. 
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ABSTRACT 
Thus, the main objective of this research is to present the Brazilian 
regional development policies. The following work is classified as a 
literature review, in which governmental databases, Scielo, Portal CAPES 
and Google Academics were used for the investigation. At the heart of 
the essence of the National Policy for Regional Development, it is 
considered that it would have greater capacity to combat regional 
inequality, given its set of theoretical and methodological innovations 
and new instruments. The regional problem is at the heart of Brazil's 
underdevelopment, because it is in line with our "structural 
malformation". However, in order to build a more egalitarian country, 
there needs to be consensus on the scope of a long-term national 
project in relation to the regional problem. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O Brasil é um país de desigualdades. Possui um dos piores registros de desigualdade de 

renda pessoal do mundo. O Coeficiente de Gini, baseado na pesquisa domiciliar “PNAD” de 

1999, é de 0,587, enquanto no México e nos EUA, para dados comparáveis, são 0,536 e 0,445, 

respectivamente. Neste país, os 10% das pessoas mais ricas recebem 50% da renda total, 

enquanto os 50% mais pobres recebem menos de 10% da renda total. Embora as estimativas 

variem, cerca de 30% da população brasileira vive abaixo da linha da pobreza. A desigualdade 

regional também é alta (KOVALESKI et al., 2019). 

A renda per capita da região Nordeste, a mais pobre do país, é apenas um terço da do 

Sudoeste, a mais rica. O primeiro concentra 58% do PIB nacional, enquanto o último apenas 

13%, implicando uma relação de renda per capita Nordeste-Sudeste de 46% em 2000. Isso é um 

pouco melhor do que em 1970, quando a relação de renda per capita Nordeste-Sudeste era de 

0,26, mas desde 1985 a situação parou de melhorar. Em algumas dimensões, piorou: a 

participação total do Nordeste no PIB nacional em 1985 era de 14%. Os vencedores aqui são as 

demais regiões, principalmente o Centro-Oeste (LIMA, LIMA, 2010). 

Os indicadores sociais da região Nordeste também estão significativamente abaixo da 

média nacional. Sua taxa de analfabetismo é pelo menos 3 vezes maior que a de São Paulo, a 

mortalidade infantil é duas vezes maior que a do Sudeste (54,5 por mil e 26,3 por mil, 

respectivamente), a expectativa de vida é quatro anos menor e a desigualdade de renda é muito 

pior. Nesse caso, o Coeficiente de Theil do Ceará, Bahia e Pernambuco é de 0,80 enquanto o de 

São Paulo é de apenas 0,55. Cinquenta por cento da população do Nordeste vive na pobreza.  

A política regional no Brasil em sua forma moderna pode ser atribuída, inicialmente, ao 

trabalho de Celso Furtado no “Grupo de Trabalho para o Desenvolvimento do Nordeste, GTDN 

(“Grupo de Trabalho para o Desenvolvimento do Nordeste”, Sudene (1967)) escrito no final dos 

anos cinquenta. Inspirado nas teorias da Cepal e da Escola Estruturalista da América Latina, este 

documento transpôs para o nível regional as ideias desse grupo para o relativo 

subdesenvolvimento dos países do continente (CARLEIAL, 2014). 

Usando o conceito de centro-periferia, a Cepal destacou que a pobreza na América 

Latina era, em essência, um problema de desvantagem dos termos de troca que não permitiria 

aos países da região acumular recursos internos suficientes. Assim, os investimentos 
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permaneceriam abaixo do necessário para produzir um crescimento rápido, a menos que 

houvesse alguma forma de intervenção pública. O principal papel do governo deve ser a criação 

das condições necessárias para a industrialização, dadas as carências estruturais da agricultura. 

Consequentemente, barreiras à importação foram erguidas para aumentar a competitividade 

da produção nacional. Subsídios e muitas formas de transferências para o setor manufatureiro 

foram, pelo menos temporariamente, programas de investimento agressivos em infraestrutura 

e em setores estratégicos, principalmente industriais e de utilidade pública, foram 

implementados (UDERMAN, 2008b). 

Desta forma, o objetivo principal desta é pesquisa é apresentar as políticas de 

desenvolvimento regional brasileiro. O trabalho se classifica como uma revisão de literatura 

definida por Gil (2008) como aquela que utiliza textos (ou outro material intelectual impresso 

ou gravado) como fontes primárias para obter seus dados. Neste trabalho foram utilizadas as 

bases de dados governamentais, Scielo, Portal CAPES e Google Academics para a investigação.  

 

2 DESENVOLVIMENTO 

 

2.1 DESIGUALDADES REGIONAIS 

 

Desde a consolidação das políticas regionais pela administração pública brasileira, em 

meados do século 20, os debates sobre a problemática regional têm causado grande 

controvérsia. Seja no âmbito da produção acadêmica ou da formulação de políticas públicas, 

alguns fatores se destacam: a ausência de consenso sobre a definição e delimitação das regiões; 

a conceituação das desigualdades regionais; e a seleção de indicadores capazes de avaliar sua 

dinâmica, bem como as proposições contrastantes sobre as ações que devem ser realizadas 

para mitigar as desigualdades regionais. Essas polêmicas mostram a complexidade do tema e 

alertam para os grandes desafios que o país enfrenta para combater as desigualdades espaciais 

que o caracterizam (CAMPOS, 2012). 

O fato de haver múltiplas interpretações sobre as desigualdades regionais no Brasil não 

é um problema em si, mas sim a falta de consenso sobre os determinantes das desigualdades 

regionais e a própria essência das ações que devem ser tomadas para mitigá-las. Isso dificulta 

a formulação de uma teoria mais sólida, que possa aumentar nosso entendimento sobre a 
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dinâmica do cenário regional do Brasil hoje, pois teorias e metodologias substancialmente 

divergentes tornam impossível comparar essas pesquisas ou mesmo vê-las como 

complementares. Além disso, em um ambiente político e institucional marcado pela 

instabilidade, descontinuidade das políticas públicas, departamentalização, fragmentação e 

falta de cooperação entre os governos, a falta de consenso sobre a problemática regional tem 

contribuído para a formulação de processos fragmentados, desarticulados, conflitantes, 

concorrentes e políticas regionais contraditórias, comprometendo a eficácia e eficiência do 

planejamento regional brasileiro (BRANDÃO, 2018). 

A compreensão das desigualdades regionais no Brasil está fortemente fundamentada 

em aspectos teóricos, metodológicos e políticos associados aos debates sobre as disparidades 

socioeconômicas entre as regiões Nordeste e Sudeste do país, que estão no cerne da 

consolidação do planejamento regional no âmbito do Estado brasileiro no segundo metade do 

século XX (MENDES, NETO, 2012). 

As desigualdades regionais do Brasil surgiram na primeira metade do século XX, no 

marco de um processo de integração econômica e política das regiões, em decorrência da 

industrialização do país. Até então, as regiões do país permaneciam desarticuladas, cada uma 

delas apresentando maior ou menor crescimento de acordo com os ciclos econômicos que as 

impulsionavam, com caráter fundamentalmente agrícola ou extrativista (CAMPOS, 2012). 

Os padrões climáticos moldam o meio ambiente e as sociedades se adaptam a ele. Por 

sua vez, as políticas públicas voltadas para o desenvolvimento de edifícios e infraestrutura 

hidráulica alteram os sistemas físicos, obrigando as sociedades a se adaptarem novamente às 

condições modificadas. Mudanças nessas dimensões interdependentes delineiam a evolução 

dos modelos de gestão da água usados pelas sociedades, e esse tem sido o caso no Nordeste. 

O avanço das políticas públicas e do desenvolvimento econômico das regiões semiáridas 

refletem as tentativas da sociedade de se adaptar a ambientes naturais e modificados em 

mudança. Esta seção apresenta paradigmas, políticas públicas e ideias discutidas por líderes 

históricos desde o início da colonização (BRANDÃO, 2018). 

A integração do mercado nacional brasileiro trouxe as sementes da problemática 

regional, ao replicar a mesma divisão geográfica do trabalho que viciaria o desenvolvimento de 

toda a economia global, com suas metrópoles industrializadas e suas colônias produtoras de 

matéria-prima. Como resultado desse padrão, à medida que a industrialização avançava, as 



 
ANAIS IV SINESPP SIMPÓSIO INTERNACIONAL SOBRE ESTADO, SOCIEDADE E POLÍTICAS PÚBLICAS 

 
 

141 

desigualdades no Brasil tenderiam a aumentar, porque a simultaneidade de um sistema 

industrial de base regional e um conjunto de economias dependentes e subordinadas de base 

primária tendia a criar relações econômicas exploradoras (MENDES, NETO, 2012). 

Assim, no documento “Uma Política de Desenvolvimento Econômico para o Nordeste”, 

publicado em 1959, são apontadas as grandes disparidades nas taxas de renda entre o Nordeste 

e o Centro-Sul do Brasil, assim como o Brasil. O ritmo de crescimento mais lento da economia 

nordestina tenderia a criar dois sistemas antagônicos no país, o que poria em risco sua 

integração nacional. A inadequação das políticas macroeconômicas e industriais adotadas pelo 

Estado teria contribuído para agravar o problema, já que o Meio-Sul industrializado era 

excessivamente favorecido (CAMPOS, 2012). 

As desigualdades regionais estão em um processo de malformação estrutural, que está 

no cerne do subdesenvolvimento, no qual se entrelaçam as dimensões ecológica, econômica, 

social e política. Em termos de estruturas, a heterogeneidade regional do Brasil em meados do 

século 20 criou uma infinidade de formas de subdesenvolvimento geradas no âmbito de um 

processo histórico. Essa pletora de regiões com diferentes níveis de desenvolvimento, grande 

heterogeneidade social e graves problemas sociais persiste até hoje (MENDES, NETO, 2012). 

A problemática dos desequilíbrios regionais no Brasil decorre do processo de 

desenvolvimento histórico de cada região. As causas dos desequilíbrios regionais foram a fraca 

integração de uma economia exportadora de base primária com o mercado internacional em 

partes do Brasil ao longo de sua história, um fato que rendeu menor crescimento e difusão 

econômica, e um desenvolvimento abaixo do padrão das relações capitalistas de produção para 

a periferia nacional (Brasil, excluindo o estado de São Paulo, e incluindo especialmente o Norte 

e Nordeste) (BRANDÃO, 2018). 

O aumento das disparidades regionais teria ocorrido no contexto do processo de 

industrialização do país, como sinal e momento de integração nacional, em um movimento 

dialético que destruiu as economias regionais para concentrar e centralizar capitais no que hoje 

é a região sudeste, liderado por o estado de São Paulo. A integração, entendida como “um 

momento do processo de nacionalização do capital”, ocorre quando as economias regionais, 

até então diretamente conectadas aos mercados internacionais, passam a ser controladas pela 

região do país que assume o processo de expansão capitalista no território brasileiro (ISMAEL, 

2019). 
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Portanto, essas disparidades são o sinal do movimento diferencial de acumulação nas 

relações entre as regiões, em um processo global que levou o sistema a uma implacável 

“concentração de renda, propriedade e poder”, com a “substituição da propriedade rural, 

classes no topo da pirâmide de poder pelas novas classes burguesas comerciais-industriais”, 

onde não havia possibilidade de uma ruptura em favor das classes trabalhadoras. 

 

2.2 POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL 

 

Para solucionar as desigualdades regionais no Brasil, no final do século XX, dois fatos 

críticos ocorreram: o primeiro, a estabilização da economia (1994), que interrompeu a 

hiperinflação. A segunda é um conjunto de ações voltadas para o desenvolvimento regional. 

Dentre as ações em prol do desenvolvimento regional, podemos citar o Programa “Brasil em 

Ação” (1996), que agrupa empresas das áreas social e de infraestrutura para solucionar 

problemas estruturais do Brasil por meio do aumento da competitividade; a criação da 

Secretaria Especial de Políticas Regionais (SEPRE), vinculada ao Ministério do Planejamento e 

Orçamento, que em 1999 será absorvida pelo Ministério da Integração Nacional (MIN), atual 

Ministério do Desenvolvimento Regional. Ao MIN foi delegada a formulação de uma política de 

desenvolvimento nacional integrada, a formulação de planos e programas de desenvolvimento 

regional, a formulação de estratégias e diretrizes para a aplicação de recursos financeiros de 

fundos constitucionais e outros fundos existentes para o desenvolvimento regional, defesa civil, 

anti-secas obras, infraestrutura hídrica, entre outros (CARLEIAL, 2014). 

Na perspectiva do MIN, a intervenção no processo de desenvolvimento regional teve 

dois enfoques: o primeiro relacionado com as questões institucionais do Estado brasileiro 

(tributário, previdenciário e educacional ...); a segunda ligada à distribuição das atividades 

econômicas em nível regional por meio de eixos significativos, passíveis de intervenção e que 

estruturam a integração nacional e internacional. Entre os eixos estavam Zona Franca de 

Manaus, corredor Noroeste e corredor Norte; o litoral Nordeste; o semi-árido nordestino; a 

porção Centro-Leste e a área geoeconômica de Brasília; a região Centro-Oeste e as fronteiras 

do Mercado Comum do Sul (MERCOSUL); além de promover áreas deprimidas ou diferenciadas 

(LIMA, LIMA, 2010). 



 
ANAIS IV SINESPP SIMPÓSIO INTERNACIONAL SOBRE ESTADO, SOCIEDADE E POLÍTICAS PÚBLICAS 

 
 

143 

A partir de 2003, o planejamento regional foi retomado com a formulação da Política 

Nacional de Desenvolvimento Regional (PNDR), instituída pelo Decreto nº 6.047, de 22 de 

fevereiro de 2007, abrangendo inicialmente os anos de 2008 a 2011. Esse período foi marcado 

pelo enfraquecimento do neoliberalismo, à medida que o desenvolvimentismo ganha força, a 

partir de uma leitura mais ideológica segundo a qual o Estado deve recuperar sua capacidade 

de intervenção (BRANDÃO, 2018). 

No século XXI, a Política Nacional de Desenvolvimento Regional (PNDR) foi apresentada 

em 2007 e reestruturada em 2019. A formulação de uma política nacional de estímulo e 

promoção às regiões marcará uma mudança substancial na estratégia de desenvolvimento 

regional brasileira até então concentrada em grandes obras públicas e políticas 

intervencionistas vindas do governo federal em um movimento de cima para baixo. As diretrizes 

da PNDR marcarão o reconhecimento das capacidades regionais, as especificidades dos 

territórios e o empoderamento das lideranças locais na formulação de estratégias de 

desenvolvimento territorial. Em outras palavras, a PNDR traz elementos de desenvolvimento 

territorial a partir de ações locais (CAVALCANTE, 2018). 

A Política Nacional de Desenvolvimento Regional (PNDR) tem como objetivo principal a 

redução das desigualdades entre as regiões brasileiras, a promoção da equidade no acesso às 

oportunidades de desenvolvimento e orienta os programas e ações federais no território 

brasileiro. Para atingir esse objetivo, as estratégias são: estimular e apoiar processos e 

oportunidades de desenvolvimento regional em múltiplas escalas; articular ações que, como 

um todo, promovam uma melhor distribuição da ação e dos investimentos públicos no 

Território Nacional, com foco particular nos territórios selecionados e nas ações prioritárias. 

Esses territórios são listados na tipologia PNDR, que leva em consideração os níveis de renda e 

as variações do Produto Interno Bruto (PIB) (AMARAL FILHO, 2011). 

Em 2022 se completaram 15 anos desde que foi lançado o plano de Política Nacional de 

Desenvolvimento Regional (PNDR) do Ministério da Integração Nacional (MI) que teve sua 

institucionalização em 2007. A inovação da PNDR por apresentar um tratamento da questão 

regional brasileira em mais de uma escala, ou seja, a questão regional é tratada em suas 

diversas escalas geográficas: municípios, microrregiões, mesorregiões etc. Um tratamento 

dessa modalidade faz com que se entenda melhor a complexa realidade do território brasileiro 
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e, dessa forma, se apliquem intervenções com uma possibilidade maior de serem eficientes 

para reduzir contrastes regionais (BRITO, THEIS, DOS SANTOS, 2019). 

No Nordeste, a intervenção governamental contribuiu para o crescimento ao conferir à 

região vantagens artificiais de localização na forma de incentivos fiscais e financeiros. 

Investimentos diretos de empresas estatais também foram realizados na região, especialmente 

em bens intermediários (refino de petróleo e produtos químicos). Espaços regionais 

segmentados também apareceram na região, fortalecendo o caráter dual da economia; áreas 

de intensa modernização coexistem com estruturas econômicas tradicionais, relutantes a 

mudanças técnicas. Por um lado, o Nordeste engloba pólos regionais dinâmicos desenvolvidos 

a partir de investimentos privados reforçados por incentivos governamentais, bem como de 

investimentos governamentais; Entre eles estão o polo petroquímico de Camaçari, o polo têxtil 

e de confecção de Fortaleza, o polo minerometal de Carajás, no Maranhão, que também 

abrange parte do Norte do Brasil, e áreas dispersas da agricultura moderna. Por outro lado, as 

plantações de cana-de-açúcar e cacau representam áreas resistentes às mudanças, 

incorporando métodos tradicionais de cultivo da terra com baixos padrões de produtividade 

(CARLEIAL, 2014). 

Em 2019, o governo do Brasil instituiu uma nova Política Nacional de Desenvolvimento 

Regional (PNDR), por meio do Decreto Federal nº. 9.810, de 30 de maio de 2019. O objetivo 

geral da nova PNDR é reduzir as desigualdades regionais, especialmente econômicas e sociais. 

Para isso, estimular o crescimento econômico, gerar renda e melhorar a qualidade de vida da 

população será a referência para as ações governamentais. A nova PNDR substitui a anterior de 

2007, cujas ações eram focadas no desenvolvimento territorial, por um foco voltado para a 

desconcentração e internalização do desenvolvimento beneficiando regiões com baixos 

indicadores socioeconômicos, declínio populacional e consolidação de uma rede policêntrica 

de cidades. Para isso, utilizará uma abordagem territorial, e nas escalas macro e sub-regionais 

(BRITO, THEIS, DOS SANTOS, 2019). 

No Brasil, o debate sobre as disparidades regionais não é contemporâneo, mas faz parte 

da atuação do governo federal desde o início do século XX. Entre as ações postas em prática ao 

longo dos anos, os investimentos em energia e infraestrutura rodoviária, a criação da Zona 

Franca de Manaus e a formação de corredores de desenvolvimento foram os principais 

instrumentos para tentar melhorar a atratividade das regiões periféricas do Brasil. Com a 
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Constituição Federal de 1988, entre os objetivos fundamentais da República Federativa do 

Brasil estão a garantia do desenvolvimento nacional e a redução das desigualdades regionais e 

sociais. Nesse caso, o desenvolvimento regional passou a ser um dos focos do governo federal, 

e em 2007 e 2019 os decretos da Política Nacional de Desenvolvimento Regional (PNDR) foram 

apresentados como um instrumento legal para nortear as ações em prol do desenvolvimento 

regional e redução regional. disparidades que marcam o processo de desenvolvimento 

econômico brasileiro (KOVALESKI et al., 2019). 

Em termos de financiamento, a PNDR conta com fundos constitucionais para algumas 

regiões específicas do Brasil. Os fundos constitucionais de financiamento das regiões Norte, 

Nordeste e Centro-Oeste totalizaram R $ 2,5 bilhões em 1995. Como percentual do Produto 

Interno Bruto (PIB) regional, representou 0,2% do PIB do Norte, 0,6% no no Nordeste e 0,2% no 

Centro-Oeste. Em 2012, os valores foram da ordem de R $ 20 bilhões. Em participação relativa 

do PIB regional, já representava 1,0% do PIB na Região Norte, 2,3% no Nordeste e 1,6% no 

Centro-Oeste. Ou seja, para as macrorregiões mais pobres do Brasil, existem consideráveis 

recursos constitucionais. Já as Regiões Sul e Sudeste, consideradas mais dinâmicas, apesar de 

apresentarem áreas problemáticas em seu território, não têm acesso a fundos constitucionais 

específicos para o desenvolvimento regional (CAVALCANTE, 2018). 

Em relação à regionalização prioritária e diferenciada como foco de atuação, a PNDR 

avançou na abordagem territorial, na articulação intersetorial e na capacitação de lideranças 

locais por meio dos fóruns de desenvolvimento de áreas prioritárias. Criou também a Câmara 

de Políticas de Integração Nacional e Desenvolvimento Regional, com as atribuições de 

estabelecer diretrizes para a operacionalização das ações; promover a articulação com as 

demais políticas setoriais e a convergência de suas ações nas áreas definidas como prioritárias; 

propor critérios e aprovar as diretrizes de aplicação dos instrumentos financeiros; e planos, 

programas e ações de monitoramento (BRANDÃO, 2018). 

Apesar do Decreto Federal nº. 9.810, de 30 de maio de 2019, ainda tramita no Senado 

Federal do Brasil uma proposta de revisão da Política Nacional de Desenvolvimento Regional 

(PNDR) de 2007. Essa proposta, denominada Projeto de Lei 375/2015, se baseia em uma nova 

tipologia da dinâmica regional brasileira. A atualização da tipologia já é uma das atribuições do 

Ministério da Integração Nacional, atual Ministério do Desenvolvimento Regional, dada a 

necessidade de monitorar o desempenho das regiões brasileiras, incorporar dados recentes e 
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traçar parâmetros para a aplicação dos recursos constitucionais para o Norte, Regiões Nordeste 

e Centro-Oeste (KOVALESKI et al., 2019). 

A PNDR é diferente das políticas anteriores porque tem várias representações regionais 

e escalas espaciais diferentes, e também porque muda velhos paradigmas políticos, 

administrativos e econômicos. Nesse sentido, destaca-se uma noção mais complexa de 

desenvolvimento, que abarcou não só a esfera econômica, mas também a social e ambiental, 

bem como a escala local (BRITO, THEIS, DOS SANTOS, 2019). 

Com o objetivo de nortear a natureza das políticas que seriam implementadas, as 

microrregiões utilizadas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) foram 

classificadas por meio do cruzamento das variáveis “renda familiar per capita” e “variação do 

PIB per capita”, usando dados de 1991 e 2000. No entanto, essa tipologia foi pouco utilizada, 

pois os esforços se concentraram nas seguintes representações regionais já existentes: 

Mesorregiões Especiais, Territórios Rurais e Territórios Cívicos, todos relacionados com a 

promoção do desenvolvimento por meio da valorização dos bens e serviços sociais e do 

incentivo à atividade econômica local. A PNDR definiu essas regiões como espaços prioritários, 

junto com outras representações regionais. 

Semelhante aos Polos de Desenvolvimento e ENIDs, o PNDR teve implicações muito 

escassas para a superação das desigualdades regionais que permeiam o cenário socioespacial 

brasileiro. Note-se que as políticas essencialmente regionais são atribuídas ao Ministério da 

Integração Nacional. No entanto, Territórios Cívicos e Territórios Rurais - ou seja, dois dos três 

programas de governo que receberam mais atenção política da PNDR - reportavam ao 

Ministério do Desenvolvimento Agrário do Brasil e, portanto, tinham uma abordagem mais 

específica. Além disso, os incentivos fiscais criados pela PNDR permaneceram voltados para as 

grandes empresas privadas, que tendem a aumentar a histórica concentração social e espacial 

da riqueza do país. Assim, as propostas mais inovadoras desta política tiveram baixos níveis de 

implementação, reduzindo muito a promoção dos Arranjos Produtivos Locais, que são mais 

diversos e têm impacto limitado nos contextos regionais e nacionais (BRITO, THEIS, DOS 

SANTOS, 2019). 
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3 CONCLUSÕES 

 

A leitura sobre a origem das desigualdades regionais está intimamente ligada à 

identificação de seus elementos determinantes e, portanto, ao caráter das propostas, 

acadêmicas ou governamentais, voltadas para sua superação. É imprescindível destacar que 

essas leituras e propostas de intervenção na dinâmica socioespacial, inclusive na problemática 

regional, possuem um conjunto próprio de ideologias e projetos políticos subjacentes, que 

podem ter maior ou menor grau de aderência aos propósitos dos atores hegemônicos no poder. 

Entender as desigualdades regionais como desequilíbrios / disparidades nas taxas de 

crescimento econômico das diferentes áreas do país, sugere propostas que pretendem 

promover o dinamismo econômico em regiões “atrasadas” / “estagnadas”. Do ponto de vista 

governamental, essa aceitação serviu em parte para subsidiar a criação de Polos de 

Desenvolvimento na década de 1970, realizados de forma política e espacialmente centralizada, 

além de burocrática, desvinculada das demais políticas públicas e sem participação social, 

resultando assim no aumento das desigualdades regionais no Brasil. 

Compreender as desigualdades regionais do país em consequência da divisão regional 

do trabalho a nível nacional, resultante do processo de industrialização, como fazem Francisco 

de Oliveira e Ruy Moreira, tende a implicar propostas relacionadas com um (re) ordenamento 

do território, pois visam alterar a estrutura socioeconômica do território do país, incluindo as 

relações inter-regionais, envolvendo regiões desenvolvidas/ centrais/ avançadas e regiões 

subdesenvolvidas/ periféricas/ atrasadas. Nesse sentido, até o momento não existem políticas 

públicas que visem a um verdadeiro (re) planejamento regional no Brasil, embora nossa 

Constituição Federal, promulgada em 1988, estipule a imprescindível adoção de tal política no 

âmbito de um Projeto Nacional, que, aliás, também é inexistente. Os Eixos Nacionais de 

Integração e Desenvolvimento, com uma finalidade semelhante a uma política de (re) 

planejamento territorial, aumentaram, em seu cerne, as desigualdades regionais existentes. 

Esse fato está parcialmente associado às influências neoliberais arraigadas na esfera político-

econômica e às influências gerenciais na esfera político-administrativa. 

Considerando a essência da Política Nacional de Desenvolvimento Regional, 

consideramos que ela teria maior capacidade de combate à desigualdade regional, dado seu 

conjunto de inovações teóricas e metodológicas e novos instrumentos financeiros e 
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administrativos, como o Fundo Nacional de Desenvolvimento Regional. No entanto, a 

resistência política que surgiu contra a PNDR, por ter potencial para contribuir com a mudança 

estrutural necessária ao desenvolvimento socioeconômico do país, acabou levando a graves 

déficits de implementação e execução. 

Isso mostra que a problemática regional está no cerne do subdesenvolvimento do Brasil, 

porque está em linha com a nossa "malformação estrutural". No entanto, para construir um 

país mais igualitário, é preciso haver consenso sobre o escopo de um projeto nacional de longo 

prazo em relação à problemática regional. 
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