Seminário internacional Politicas territoriais e pobreza no campo e na cidade
Rio de Janeiro, 4 e 5 de novembro 2014
OPPA - CPDA

Territorialização das políticas
públicas
Elementos de problematização
comparada entre Brasil e França
Philippe Bonnal
Cirad, UMR ART-Dev
Projet Capes-Cofecub, avec le soutien de l’Ambassade de France au
Brésil

Pontos tratados
1. Brevíssimo histórico da relação espaço –
economia – politica no tempo longo no Brasil e
na França
2. Algumas consideração sobre as noções de
Território e de territorialização
3. Interesse heurístico de uma agenda de pesquisa
comparativa Brasil- França

1. Histórico relação espaço –
economia – politica (1)
1. Período liberal (final du século XIX inicio du
XX)
Localização das zonas de produção, estruturação do
transporte.
Brasil: a econômica de exportação economia cafetaleira, a
aliança politica regional, o desenvolvimento urbano (São
Paulo, Rio de Janeiro)
França: A localização da produção e a circulação dos
produtos dentro de espaço colonial.

2. Histórico relação espaço –
economia – politica (2)
Período desenvolvimentista (anos 1930 até 1980)
Ordenamento territorial ativo a partir do orçamento
público.
Grandes obras
Desenvolvimento regional
Revoluções agrícolas e concentração fundiária
Territórios planejados
Brasil: politicas industriais, politicas de oferta na agricultura
com incorporação marginal da agricultura familiar
França: politicas industriais, setorização - corporatização,
transformação da agricultura familiar

2. Histórico relação espaço – economia –
politica (3)
Crise do fordismo / keynesianismo, globalização da
economia (desde 1970 / 1990)
- Redução do financiamento público.
- Redefinição do papel do Estado, descentralização,
desconcentração
- Crescimento dos movimentos da sociedade civil e
do setor privado
- Territórios construídos
- Brasil: antecedência da reforma politica com respeito
à uma reforma econômica tardia
- França: processo lento da reforma econômica.

2. Considerações em torno da
territorialização das PP (1)
• Os justificativos da territorialização das PP
Remete a ideia de territórios:
• construção social
• construção institucional
• Espaço de vida, espaço de resolução de problemas do
quotidiano

2. Considerações em torno da
territorialização das PP (2)
Ligada à questões sociais e econômicas
complexas
– Construção institucional no quadro de uma
negociação permanente
– Deve ser adaptada ao sistema normativo regional,
nacional... internacional
– Importância dos processos de hibridação (dos
referenciais de ação) e de bricolagem (das
praticas) -> contingência territorial

3. Interesse heurístico para uma agenda de pesquisa
comparativa Brasil- França sobre a territorialização
das PP

Elementos da problemática do desenvolvimento
territorial
- Regime de governança (federal / unitário)
- Diferenciação socioeconômica regional
- Abertura comercial / econômica
- A logica da governança territorial (participativa /
representativa)
- Grau de integração dos territórios dentro da
estrutura da governança nacional

