
DISPARIDADES E DINÂMICAS DO TERRITÓRIO BRASILEIRO 
Cartografía y tecnologías de la información geográfica 

Hervé Théry, CNRS (Paris) e Universidade de São Paulo, hthery@aol.com 

Neli A. de Mello-Théry, EACH-USP, namello@aol.com  
O trabalho apresentado se fundamenta nos elementos inéditos da 2ª edição do 

Atlas do Brasil (1ª edição pela Edusp em 2005, reimpressões em 2008 e 2014), a ser 

publicado em 2015.  

Além da diversidade natural de um país de dimensões continentais, as 

disparidades espaciais e sociais marcam o Brasil desde o seu descobrimento. As 

desigualdades, ou mais precisamente, as desigualdades espaciais que o mapa pode 

ressaltar, são o primeiro dos dois objetos principais deste trabalho.  

O segundo objeto é o dinamismo do País, bem evidente já que há cinco séculos 

os brasileiros não param de deslocar suas fronteiras, políticas, pioneiras, agrícolas, 

industriais, etc. Por exemplo, as fronteiras pioneiras avançaram do litoral para o interior, 

do Sul e do Sudeste para o Centro-Oeste e a Amazônia: a principal região de cultura do 

café deslocou-se em 500 quilômetros para o norte (de São Paulo para Minas Gerais), a 

da cana-de-açúcar, em 2.000 quilômetros para o sul (do Nordeste para São Paulo), a da 

soja, da mesma distância para o norte (do Paraná para o Mato Grosso). As dinâmicas 

territoriais – e a forma como elas interagem com as disparidades sociais das quais são, 

ao mesmo tempo, causas e consequências constituem o segundo objeto principal do 

trabalho. 

Mediante uma sequência de textos concisos, combinados a uma cartografia 

temática realizada com softwares gratuitos, ele constitui um esforço de síntese sobre o 

Brasil em suas diversas perspectivas, resultante de uma análise e representação dos 

indicadores disponíveis nas mais variadas fontes de informação, convencionais e não 

convencionais. 

Esta sequência de mapas e textos incorpora e aplica na sua interpretação sobre o 

país os conceitos de dinâmicas, disparidades e desigualdades socio-espaciais, uma 

abordagem teórica que lhes possibilita identificar os processos gerais e específicos 

dominantes na escala nacional – populacionais, sociais, econômicos, ambientais, 

regionais, entre outros. Tenta ainda vislumbrar os processos que ainda se estruturam, 

apontar o percurso das tendências dominantes, em suma, jogar alguma luz sobre aqueles 

processos que são portadores de futuro no País. 

Este livro é, portanto, menos um atlas que um ensaio sobre as dinâmicas 

territoriais, e o trabalho apresentado se propõe apontar o que mudou nos anos 

decorridos desde a primeira edição, incluindo os ensinamentos das eleições de outubro 

de 2014. 
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