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O que é desenvolvimento regional?  
Uma aproximação a partir  

da realidade brasileira

Ivo Marcos Theis1

“Regionalmente deve ser estudada, sem sacrifício do sen-
tido de sua unidade, a cultura brasileira, do mesmo modo 
que a natureza; o homem da mesma forma que a paisagem. 
Regionalmente devem ser considerados os problemas de 
economia nacional e os de trabalho”

(Gilberto Freyre, 2010, p. 71)

Introdução

Este artigo é consagrado à problemática do desenvolvimento 
regional. Problemática é um termo que, aqui, se refere a algo que des-
perta/requer atenção e, por isso, demanda algum tipo de solução. Mas, 
o que, de fato, se procura fazer nas páginas a seguir é oferecer uma com-
preensão um pouco mais contextualizada do que seja, ou possa ser, 
desenvolvimento regional. Se bem tenha havido sucessivas tentativas de 
precisar melhor o que se pode entender por desenvolvimento regional, 
elas podem ser consideradas mal sucedidas. É evidente que nada assegura 
que precisamente esta tentativa experimente sorte maior. Entretanto, em 
contraposição aos louváveis esforços realizados até o presente, procurar-
se-á, nos limites de um artigo breve e tão objetivo quanto possível, defi-
nir minimamente o contexto no qual se possa formular uma noção mais 
precisa de desenvolvimento regional. Assim, a preocupação maior deverá 
ser com o quadro no qual se pode elaborar uma compreensão de desen-
volvimento regional.

1 Economista, PhD em Geografia Humana pela Eberhard-Karls Universität 
Tübingen (Alemanha), docente-pesquisador do Programa de Pós-Graduação em 
Desenvolvimento Regional da Universidade Regional de Blumenau (FURB), líder do 
Núcleo de Pesquisas em Desenvolvimento Regional, editor da Revista Brasileira de 
Desenvolvimento Regional e Bolsista de Produtividade em Pesquisa do CNPq.
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Uma advertência importante: a preocupação de se oferecer um 
entendimento um pouco mais contextualizado de desenvolvimento 
regional precisa, ela mesma, ser contextualizada. Isto é, cabe informar 
devidamente em qual âmbito tal preocupação emerge e ganha sentido. 
Concretamente: o contexto é dado pelo subcampo do desenvolvimento 
regional, da área de Planejamento Urbano e Regional, que, como estabe-
lece a CAPES, integra as chamadas Ciências Sociais Aplicadas. Portanto, 
sem excluir ex ante quaisquer outros interlocutores interessados ou afe-
tos à problemática, procura-se, com este artigo, dialogar com aquelas e 
aqueles que militam – isto é, ensinam, orientam e pesquisam – nesta 
subárea da avaliação da pós-graduação brasileira. Que não haja dúvidas, 
pois, que, a despeito de simpatias e mesmo de afinidades com a produção 
intelectual que tem lugar fora da academia, mira-se uma interlocução, 
sobretudo, com aquelas e aqueles que se encontram vinculados a pro-
gramas de pós-graduação em desenvolvimento regional. Ainda a respeito 
do âmbito: referir à CAPES e à pós-graduação brasileira significa limitar 
a problemática à realidade sociocultural brasileira2. Não se trata nem de 
desprezar o que vai fora das fronteiras nacionais nem de recear o enfren-
tamento do tema em um contexto internacional mais amplo. Se a preocu-
pação é de contribuir para a construção do quadro acima referido, no qual 
se pode elaborar uma compreensão mais precisa de desenvolvimento 
regional, então se define o Brasil como lócus privilegiado e suas caracte-
rísticas socioculturais (como o idioma, a institucionalidade educacional 
etc.) como referências inamovíveis.

O artigo está dividido em sete seções principais, a primeira delas sendo 
esta introdução. O passo-a-passo que deve conduzir a uma compreensão 
mais precisa de desenvolvimento regional inicia pelo esboço de um breve 
panorama internacional. Destina-se alguma atenção à problemática do 
desenvolvimento regional fora do Brasil? O que se entende por desenvol-
vimento regional em outros países? A seção seguinte já avança em dire-
ção à perspectiva brasileira, elegendo como referência a obra de Celso 
Furtado. Como o economista paraibano identificou e analisou a proble-
mática regional brasileira? Terá ela influenciado estudos mais recentes 
de/sobre desenvolvimento regional? Em seguida, procura-se examinar a 
questão regional a partir da produção intelectual que vem tendo lugar 

2  Realidade que, evidentemente, é condicionada pelas condições materiais próprias ao 
modo de produção dominante (o capitalismo), no contexto de uma formação social 
periférica e dependente em relação às formações sociais que vêm coordenando/
comandando a economia-mundo.
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na universidade brasileira, em especial, nos programas de pós-graduação 
[PPG], mas também nos grupos de pesquisa e na atuação dos próprios 
pesquisadores. Afinal, que lugar tem aí desenvolvimento regional? Uma 
seção quase complementar é dedicada aos periódicos científicos que 
deveriam ser portadores, por assim dizer, da produção intelectual em/
sobre desenvolvimento regional. Como se caracteriza e quão represen-
tativo é o conjunto de revistas especializadas em desenvolvimento regio-
nal nas quais deságua a produção brasileira? A penúltima seção, talvez, 
a mais importante, é consagrada à formulação de uma proposição. Ela 
envolve três passos prévios, que, então, conduzem à identificação de três 
enfoques de desenvolvimento regional. Por fim, uma última seção é des-
tinada às chamadas “considerações finais”, em que não apenas se faz a 
habitual síntese do artigo, mas também se especula sobre as possibili-
dades de o desenvolvimento regional vir a atender as exigências de um 
campo de conhecimento autônomo.

Breve panorama internacional

Não obstante se pretenda definir minimamente o contexto no qual 
se possa elaborar uma noção mais precisa de desenvolvimento regional 
a partir de uma aproximação desde a realidade brasileira, parece conve-
niente tomar em consideração o que, a propósito, se entende por desen-
volvimento regional fora do Brasil.

É desnecessário que se faça um esforço sobrehumano para verificar 
que a expressão desenvolvimento regional tem tradução em diversas lín-
guas conhecidas. Com efeito, nos journals especializados, publicados em 
inglês, encontra-se, sem dificuldades, a expressão regional development. 
Nos periódicos especializados publicados em língua alemã é, igualmente, 
frequente a expressão Regionalentwicklung. Também nos periódicos 
especializados publicados em língua francesa é comum a expressão déve-
loppement régional. Assim, evidentemente, também nos periódicos espe-
cializados publicados em espanhol ocorre a expressão desarrollo regional.

Assumindo-se, pois, que desenvolvimento regional tem tradução em 
vários idiomas, cabe perguntar o que se quer dizer com essa expressão 
em cada idioma e, principalmente, se o seu significado é, por assim dizer, 
convergente nas diversas línguas. A resposta está dificultada por vários 
motivos, entre eles: a) uma mesma língua (por exemplo, o inglês) pode 
ser compartilhada por diferentes países (por exemplo, EEUU e Índia), 
mas o seu uso em cada um deles pode levar a que palavras iguais (por 
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exemplo, região) assumam diferentes significados; b) mesmo no interior 
de um país (por exemplo, Inglaterra) podem existir diferentes “correntes 
de pensamento” (por exemplo, “escolas de desenvolvimento regional”), 
para as quais termos (por exemplo, região) e expressões (por exemplo, 
desenvolvimento regional) iguais tendem a carregar valores próprios; 
c) como acontece com outras expressões, os significados de desenvolvi-
mento regional, em diferentes línguas, podem modificar-se ao longo do 
tempo. De forma que se pode responder à questão formulada no início 
deste parágrafo apenas se se abstraírem as dificuldades referidas (entre 
diversas outras não mencionadas). Isto posto, e com base em fontes 
selecionadas ao acaso, que cobrem artigos científicos e livros, publica-
dos ao longo dos últimos 50 anos, proceder-se-á a uma “verificação” do 
que pode significar desenvolvimento regional nas línguas conhecidas já 
mencionadas.

Algumas observações preliminares com relação à origem dos textos: a) 
dos oito, há sempre dois em cada um dos quatro idiomas (isto é, dois em 
inglês, dois em alemão, dois em francês e dois em espanhol); b) seis deles 
encontram-se em formato de artigo científico, enquanto dois são, de fato, 
livros; c) dois foram publicados na presente década, quatro na década 
dos anos 2000 e dois no século passado (um nos anos 1960 e outro nos 
anos 1980); d) os autores dos oito textos são de distintas nacionalidades. 
Apesar de, como informado acima, as fontes terem sido selecionadas ao 
acaso, o propósito nesta seção é examinar, brevemente, um conjunto de 
materiais que exploram a problemática do desenvolvimento regional em 
outros contextos socioculturais.

Dentre os textos aqui considerados, o de Casey J. Dawkins, profes-
sor da Universidade de Maryland, é por assim dizer o de maior fôlego. 
Trata-se de um “estado da arte”, que oferece tanto uma abrangente revisão 
do campo do desenvolvimento regional quanto, também, uma “biblio-
grafia anotada” da literatura teórica mais representativa. A compilação de 
Dawkins (2003) cobre materiais orundos de diversas disciplinas, com des-
taque para a economia (mainstream, diga-se) – que acaba sobrassaindo 
– e a geografia. Os temas em torno dos quais Dawkins (2003) elabora seu 
texto são: (a) as previsões teóricas referentes à convergência de renda per 
capita ao longo do tempo, (b) os pressupostos quanto à relevância das 
economias de escala para o desenvolvimento econômico, e (c) o papel do 
espaço na determinação dos mercados de trabalho em escala regional.

Um artigo mais recente, assinado por Frank Moulaert, Bob Jessop e 
Abid Mehmood, e publicado em International Journal of Urban Sciences, 
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aborda o desenvolvimento regional da perspectiva de um instrumental 
que combina ação (agency), estrutura (structure), instituições (institu-
tions) e discurso (discourse) – o que resulta no modelo ASID. O propósito 
revelado por Moulaert et al. (2016) é de, na análise de processos de desen-
volvimento socioeconômico, obter significados relevantes em termos de 
suas dinâmicas espaço-tempo. Concretamente, o modelo ASID busca 
ligar teorias de médio alcance com a realidade empírica a partir de oito 
eixos de pesquisa, incluindo: ação econômica estratégica em desenvol-
vimento local, regulação jurídico-política em escala nacional e regional, 
organização socioeconômica local-regional etc.

O segundo mais antigo texto, publicado há mais de três decênios 
num importante periódico da geografia alemã, é de autoria de Martin 
Coy, atualmente, professor do Instituto de Geografia da Universidade de 
Innsbruck (Áustria). Debruçando-se sobre o desenvolvimento regional 
do Estado de Rondônia, no Norte brasileiro, Coy (1986) procurou exami-
nar as implicações sociais, econômicas e políticas de programas de desen-
volvimento regional, em especial, o Polonoroeste. Ao considerar que o 
modelo de desenvolvimento modernizante então vigente no Brasil pro-
duzia disparidades espaciais, Coy (1986), identificava a expressão desen-
volvimento regional com programas governamentais (que criticava) e, 
potencialmente, com um planejamento orientado para o combate das 
desigualdades e da pobreza em espaços periféricos (caso de Rondônia).

Outro artigo em língua alemã é de autoria de Sabine Mühlinghaus. 
Ele foi publicado no início dos anos 2000 em Geographica Helvetica, 
conhecida revista da geografia suíça. O tema que recebe a atenção de 
Mühlinghaus (2002) já se encontra explicitado no título, ou seja, um 
desenvolvimento regional autônomo como estratégia para espaços rurais 
periféricos. Constatando que o processo de globalização aparecia, sobre-
tudo, para espaços periféricos (a exemplo das regiões montanhosas da 
Suíça) como ameaça para a manutenção de postos de trabalho – princi-
palmente, na agricultura e na produção manufatureira voltadas para o 
mercado doméstico – Mühlinghaus (2002) identificava desenvolvimento 
regional com estratégias baseadas em maior independência e autonomia 
das comunidades regionais.

O mais antigo dos textos é de autoria de J. C. Perrin (professor da 
Faculdade de Direito e de Ciências Econômicas, em Aix en Provence), 
tendo sido publicado no periódico francês Cahiers Orstom (Sci. Hum.) na 
segunda metade dos anos 1960. Relativamente longo, ele pode ser consi-
derado um pequeno livro, já que alcança quase 60 páginas. Dividido em 
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duas seções principais, na primeira delas examinam-se assim chamados 
‘esquemas de crescimento econômico’ e ‘o modelo regional’. Na segunda 
seção são passadas em revista as estruturas de crescimento e organiza-
ção regional em ‘países em vias de desenvolvimento’. O autor consagra a 
conclusão às ‘possibilidades’ de desenvolvimento regional. De qualquer 
forma, o que neste texto de Perrin (1967) logo fica evidente é uma preocu-
pação maior, senão exclusiva, com aspectos econômicos.

Outro texto publicado em francês é da lavra de Amor Belhedi. Ele inte-
gra um livro – cujo título é La fracture territorial – que ganhou a superfí-
cie nesta década. O tema é o desenvolvimento regional numa perspectiva 
mais ampla, como já antecipa o seu subtítulo: problemáticas, objetivos 
e princípios. De fato, Belhedi (2012) explicita suas posições ao informar 
que desenvolvimento não se limita a prover uma dada população de bens 
materiais e econômicos. Pelo contrário, é preciso considerar o seu cará-
ter de totalidade, de um todo indissociável, assim permitindo que o con-
ceito inclua preocupações como: a redução de desigualdades territoriais, 
a promoção de justiça social e espacial, e a busca da dignidade como sua 
finalidade última. De maneira que Belhedi (2012) assume que desenvol-
vimento regional é uma questão de natureza política.

Dos dois textos publicados em espanhol, o primeiro é assinado por três 
pesquisadores vinculados ao Instituto Tecnológico de Oaxaca. O artigo 
em questão, que trata das desigualdades identificadas entre as grandes 
regiões do México, foi publicado numa importante revista daquele país, 
Problemas del Desarrolo. Considerando um período relativamente longo, 
de 1950 a 2003, Velasco et al. (2007) utilizam um sofisticado instrumental 
metodológico para mensurar a eficiência, a equidade e a sustentabilidade 
do desenvolvimento regional no México. Suas conclusões são de que a efi-
ciência pode ser observada em grande parte do período, mas não a equi-
dade nem a sustentabilidade. Na verdade, a preocupação com a questão 
ambiental é recente e as desigualdades regionais têm se agravado entre 
meados do século passado e o início do atual.

O ultimo dos textos aqui examinados é de autoria de Victor Ramiro 
Fernández, investigador argentino, vinculado à Universidad Nacional 
del Litoral, publicado em EURE, um dos mais prestigiosos periódicos 
sobre questões urbanas e regionais editados na América Latina. O tema 
são as possíveis estratégias de desenvolvimento regional, dado o então 
novo cenário da globalização – na realidade, Fernández (2001) emprega o 
termo glocalization. Passando em revista diversos enfoques regionalistas 
e confrontando-os com dados empíricos (que mostravam o agravamento 
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das assimetrias inter e intra-regionais), Fernández (2001) colocaria em 
questão o otimismo daqueles que viam êxitos certos nas estratégias usu-
ais de mobilização endógena de recursos – que desconsideravam a escala 
nacional – para promover o desenvolvimento regional.

O que, afinal, se entende por desenvolvimento regional “fora” do Brasil? 
Em apertada síntese, e considerando apenas os textos acima sumariados, 
podem-se identificar preocupações relativas a desigualdades sócio-es-
paciais, relações de poder, aspectos éticos e até questões metodológicas. 
Contudo, a dimensão econômica é a que predomina, por exemplo, em 
Dawkins (2003) e Perrin (1967), embora na maioria dos demais textos ela 
também se manifeste, pelo menos, implicitamente. De forma que, fora 
do Brasil, desenvolvimento regional pode ser reconhecido, fundamental-
mente, como um processo econômico.

Visto, brevemente, o que se entende por desenvolvimento regional 
com o auxílio de textos publicados em outros países, pode-se voltar a 
atenção agora para a realidade sociocultural brasileira, associando-se a 
noção de desenvolvimento regional, inicialmente, à obra de um de seus 
mais representativos intelectuais.

Desenvolvimento regional na perspectiva de Celso Furtado

Grande parte da produção intelectual brasileira sobre desenvol-
vimento regional no período recente (isto é, nas últimas três a quatro 
décadas) faz referência, direta ou indiretamente, à obra de Celso Furtado 
(BERCOVICI, 2003; CANO, 1998 [1981]; DINIZ, 2009; OLIVEIRA, 1981; 
TAVARES, 2011). É, sem lugar à dúvida, uma razão suficiente para não se 
ignorar a sua importante contribuição. Por isso, nesta seção sumariam-
se e se comentam algumas publicações do economista paraibano em 
que a problemática do desenvolvimento regional emerge de forma mais 
destacada.

A mais importante obra de Celso Furtado – reconhecido clássico da 
história econômica do Brasil – indica não apenas que o tema deveria 
merecer atenção, mas também que a questão regional deveria ser ade-
quadamente contextualizada. Por exemplo, ao referir-se à relevância do 
café na conformação territorial da economia brasileira, afirma:

o desenvolvimento da primeira metade do século XX apre-
senta-se como um processo de articulação das distintas 
regiões do país em um sistema com um mínimo de integra-
ção. O rápido crescimento da economia cafeeira – durante 
o meio século compreendido entre 1880 e 1930 – se por 
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um lado criou fortes discrepâncias regionais de renda per 
capita, por outro dotou o Brasil de um sólido núcleo em 
torno ao qual as demais regiões tiveram necessariamente 
de articular-se [...] a região rio-grandense [...] foi a primeira 
a beneficiar-se da expansão do mercado interno induzido 
pelo desenvolvimento cafeeiro [...] A articulação com a 
região nordestina se faz por intermédio da própria econo-
mia açucareira [...] Por último a Amazônia se incluiu entre 
os beneficiários da grande expansão da região cafeeira-in-
dustrial (FURTADO, 1977, p. 237).

Pouco adiante, indicará como o processo de industrialização – con-
quanto favoreça a constituição do mercado interno por intermédio da 
‘articulação das distintas regiões do país em um sistema com um mínimo 
de integração’ – concorrerá para o aumento das disparidades entre as 
regiões, à base da concentração de terras naquelas em que se vai verificar 
uma perda de importância da agricultura de subsistência:

Da perspectiva do território brasileiro, os espaços nos quais 
as terras permanecem mais concentradas são aqueles do 
Norte/Nordeste, nos quais diminuiu a relevância das lavou-
ras tradicionais. Será essa dinâmica, impulsionada a partir 
dos anos 1930 pela industrialização, que alimentará não 
apenas as desigualdades sociais que se perpetuam no país, 
mas também as disparidades inter-regionais (FURTADO, 
1977, p. 237-238).

Em “perspectivas da economia brasileira” (publicado em 1958), Celso 
Furtado procede a uma divisão em dois sistemas econômicos principais 
para identificar ‘problemas de disparidade regional’ no território brasi-
leiro. Note-se que ele os associa ao desenvolvimento (industrial) orien-
tado pela ação dos agentes privados no mercado, em consequência do 
que as desigualdades se vieram esgarçando no tempo:

Seria grave equívoco supor que esses problemas de dispa-
ridade regional se resolverão espontaneamente e que por 
isso não devem constituir preocupação central da política 
geral de desenvolvimento. Tudo indica que nos últimos 15 
anos [...] as disparidades regionais se acentuaram. O desen-
volvimento está contribuindo, portanto, para agravar essas 
disparidades e não para resolvê-las (FURTADO, 2012 [1958], 
p. 61).

Ao aí conferir centralidade à problemática regional, Celso Furtado 
convida a enfrentar as referidas disparidades, inscrevendo-a em um pro-
grama nacional de desenvolvimento: “As políticas regionais de desen-
volvimento pressupõem uma compreensão dos objetivos nacionais de 
desenvolvimento” (FURTADO, 2012 [1958], p. 64).
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Nos anos 1960, num trabalho menos citado, o economista paraibano 
chegou a diagnosticar (e a propor estratégias para enfrentar) o que então 
chamou de ‘descontinuidades subnacionais’. Diagnóstico e política, 
porém, se encaixavam em ousado esboço de ‘teoria sobre estruturas espa-
ciais’, em que inferia serem os diversos critérios derivados da análise seto-
rial e regional uma questão de decisão política (FURTADO, 1967).

Mais tarde, no início dos anos 1980, sobretudo, em “o Brasil pós-mila-
gre”, a questão regional ganharia sofisticação na sua preocupação com o 
Nordeste. Para dela tratar, volta a distinguir o território brasileiro em dois 
espaços distintos, reiterando sua preocupação com as disparidades regio-
nais, agravadas no período em que o país acelerara a sua industrialização:

Os problemas mais difíceis que nos afligem na fase atual, 
quando completamos um século de esforços pelos cami-
nhos da industrialização, refletem de uma ou outra forma 
essa rachadura criada pelas dissimetrias entre as duas regi-
ões que são as matrizes de nossa nacionalidade (FURTADO, 
1981, p. 120).

No entanto, na sequência, Celso Furtado elabora um argumento que 
permitiria explicar a ‘rachadura’ diagnosticada: “Queiramos ou não, os 
grandes problemas do Brasil somente podem ser diagnosticados se se 
tem do país uma visão que leve em conta a fratura fundamental dessa 
desigualdade regional” (FURTADO, 1981, p. 120).

Seu argumento partirá, pois, da construção de ‘uma visão que leve em 
conta a fratura’ verificada no território. Tal visão não poderia cingir-se a 
considerar a região-problema, o Nordeste, dissociada da região na qual 
as forças produtivas se encontram mais desenvolvidas, o Centro-Sul. E 
que influência esta vinha exercendo sobre a região-problema? A resposta, 
na época, bastante original, era de que o Nordeste se tornara espaço de 
industrialização complementar à região mais desenvolvida:

As relações estruturais que vieram a prevalecer fazem que 
a industrialização nordestina seja, no essencial, uma pro-
longação do desenvolvimento industrial do Centro-Sul, e 
só secundariamente uma resposta aos requerimentos da 
população local (FURTADO, 1981, p. 122).

Pouco mais adiante, o argumento vai se completando. A realidade con-
figurada pela ‘rachadura’, captada por uma visão ampla das assimetrias 
referidas, se explica pela necessidade do capital (acumulado na região 
mais desenvolvida) se expandir. A sua expansão implica, simultanea-
mente, uma desorganização das atividades tradicionais e a organização 



52

de atividades novas, mobilizadoras dos recursos agora disponíveis3, com 
vistas não ao atendimento de demandas concretas da população nordes-
tina, mas à produção do que é definido desde a região mais desenvolvida:

ao transformar-se num espaço em que se localizam ativi-
dades industriais complementares da economia do Centro-
Sul, o mercado de bens de consumo nordestino teve de 
adaptar-se à estrutura da oferta de produtos industriais que 
se origina na região de maior desenvolvimento relativo. A 
nova dependência reside exatamente na subordinação à 
lógica de uma industrialização que abarca o conjunto do 
país e é comandada do Centro-Sul, transformando-se o 
Nordeste em simples apêndice de um mercado dominado 
por uma clientela de nível de renda mais alto e onde se 
exacerbam as tendências consumistas (FURTADO, 1981, p 
123-124).

Se, em escala nacional, a industrialização definida desde a região mais 
desenvolvida gerava desigualdades sociais e espaciais, a sua expansão em 
direção à região-problema tendia não somente a ampliar as distâncias 
entre os dois sistemas econômicos principais, como a gerar disparidades 
(sociais e intra-regionais) ainda maiores no Nordeste, na medida em que 
as decisões fundamentais tinham origem no Centro-Sul do país:

o quadro estrutural das relações inter-regionais que emer-
giu da industrialização recente opera no sentido de apro-
fundar a dependência do Nordeste: o mercado da região é 
cada vez mais um complemento do mercado do Centro-Sul 
e os investimentos industriais que aí se realizam subordi-
nam-se à lógica da economia do Centro-Sul; destarte, as 
malformações do desenvolvimento desta última aparecem 
ampliadas na região mais pobre (FURTADO, 1981, p. 125).

O argumento furtadiano não apenas se valeria de dados empíricos que 
o comprovavam cabalmente, mas também repousava em uma interlocu-
ção com outras dimensões que, com elegância rara entre economistas, o 
completavam. Com efeito, poucas páginas adiante, Celso Furtado faria 
comparecer elementos – não-econômicos – que moldariam o quadro no 
qual contextualizaria seu argumento, com especial destaque para a cul-
tura e a história, afirmando, por exemplo, que: “A identidade do brasileiro 
tem raízes em sua inserção regional, reflete um sistema de valores que 
cristalizou, a partir de elementos comuns ou não, em cada sub-região do 
imenso território do qual se assenhorou a Coroa portuguesa” (FURTADO, 

3  De fato, aí afirma: “como ignorar que [a] ‘ajuda’ à industrialização levou à destruição 
de múltiplas atividades produtivas locais e inibiu a criação de outras, pois tendeu a 
tudo subordinar à lógica da integração com o Centro-Sul”? (FURTADO, 1981, p. 130).
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1981, p. 138). E, logo em seguida, assinalando um dos traços mais relevan-
tes da formação do Brasil, observaria que: “O problema inicial era [...] o 
da fragilidade dos vínculos entre grupos de população espalhados em um 
vasto território, quase sempre articulados de forma autônoma a centros 
econômicos no exterior” (FURTADO, 1981, p. 139).

É certo que, com o tempo, neste vasto território, as diferentes regi-
ões acabariam por articular-se umas com as outras, produzindo-se uma 
coesão interna mínima. Qual seria, porém, a alternativa a um desenvolvi-
mento que se fundava na dependência das diversas regiões em relação a 
centros econômicos mais dinâmicos, que desconhecia identidades e valo-
res, impondo sua lógica quase que inexoravelmente a todos os espaços 
que lhe são periféricos? Novamente, a resposta do economista paraibano 
surpreende por recorrer a elementos não-econômicos, afirmando que “O 
desenvolvimento do Nordeste terá que ser inventado na própria região a 
partir de sua realidade ecológica e do patrimônio cultural que cimenta a 
identidade dos nordestinos” (FURTADO, 1981, p. 152).

A “questão regional” ainda receberia atenção de Celso Furtado, como 
no capítulo sétimo – “O Nordeste: novo modelo de desenvolvimento?” – 
de livro que publicaria pouco depois (FURTADO, 1982b). Contudo, ele 
retomaria o assunto, inclusive, recuperando a visão ampla com que já o 
havia abordado, em um breve, mas penetrante exame do federalismo bra-
sileiro, observando:

Como somos um país com fronteiras que se deslocam per-
manentemente dentro do próprio território, nosso conceito 
de região é necessariamente dinâmico. Mas essa consciência 
de unidade nacional, dentro de um espaço que se expande, 
coexiste com o senso de identidade que se definiu historica-
mente em cada região particular. A identidade do brasileiro 
tem raízes em sua inserção regional... (FURTADO, 1999, p. 
47).

Aí, como se percebe, explicitaria a sua preocupação com o desen-
volvimento regional, contrastando a ‘consciência da unidade nacional’ 
– que, não por acaso, se afirmava com o centralismo que caracterizaria 
o primeiro governo Vargas4 – com o sentimento de identidade regional. 
Neste período, em que se desencadearia no país “o verdadeiro processo 
de industrialização” (FURTADO, 1982a, p. 20), induzido pelo Estado e, 

4  “A consolidação do poder central, que se esboça em 1930 e se confirma em 1937, dota o 
país de um centro de decisões com considerável autonomia vis-à-vis dos grupos eco-
nômicos tradicionais. Caem as barreiras aduaneiras entre estados e tomam-se muitas 
outras medidas visando a unificar o mercado nacional...” (FURTADO, 1982a, p. 22).
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por isso, mais autônomo em comparação com o que ocorrera anterior-
mente, articular-se-iam as regiões brasileiras entre si, constituindo, final-
mente, uma unidade econômica com vinculações e complementaridades 
outrora inexistentes. Assim: “Sem desconhecer os aspectos negativos das 
desigualdades regionais que se agravavam, não se pode ignorar que nessa 
época [anos 1930] foi forjada uma sólida interdependência inter-regio-
nal” (FURTADO, 1999, p. 51). Mais adiante, ler-se-ia que “a industrializa-
ção apoiada no mercado interno deu origem a vínculos profundos entre 
regiões que antes mantinham entre si escassas relações econômicas” 
(idem, p. 52).

Ao meditar sobre como evoluiu o federalismo brasileiro, o economista 
paraibano parte de seu diagnóstico das disparidades regionais para pro-
por uma alternativa ajustada à institucionalidade político-administrativa 
então vigente, sugerindo que:

não seria fora de propósito discutir a possibilidade de uma 
esfera regional de poder. A fórmula a ser encontrada deve-
ria preservar os estados atuais e, mediante a inserção do 
poder regional, buscar corrigir os aspectos mais negativos 
das desigualdades demográficas e territoriais existentes 
(FURTADO, 1999, p. 55).

Reconhecendo que o processo de centralização promovido pelos 
governos militares se tenha exacerbado, ultrapassando os limites de 
governabilidade de regiões tão diversas em aspectos (tanto socioeconô-
micos e políticos quanto também culturais e ecológicos) essenciais, Celso 
Furtado recomendaria que a transferência de poder às instâncias locais 
e regionais se baseasse numa cuidadosa estratégia de planificação, de 
molde a contemplar os interesses e as necessidades identificáveis no ter-
ritório. Em suas palavras: “A descentralização regional do poder central 
deveria ser acompanhada de um planejamento plurianual que permitisse 
compatibilizar as aspirações das distintas regiões” (FURTADO, 1999, p. 
56).

Que balanço se poderia fazer da contribuição de Celso Furtado para a 
questão regional no Brasil? Em apertada síntese, e considerando somente 
as publicações acima selecionadas (notando-se que entre a primeira e a 
última há um intervalo de 40 anos), pode-se reconhecer uma análise pers-
picaz da lógica econômica que tem governado o desenvolvimento brasi-
leiro e suas repercussões sobre o território. Não obstante se manifestasse 
sobre economia como economista (que considerava um cientista social), 
examinou a problemática regional brasileira considerando suas inúmeras 
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implicações. Se, porém, fosse preciso resumir o diagnóstico furtadiano, 
poder-se-ia vaticinar que ele desvendou a natureza do processo de desen-
volvimento desigual que preside a economia brasileira, uma economia 
subdesenvolvida porque periférica; e se fosse preciso resumir a estratégia 
furtadiana para enfrentar o desenvolvimento regional desigual, poder-
se-ia sopesar que, desde uma visão global, ele privilegiou a política, em 
seu sentido mais nobre, como meio de desmontar os mecanismos que 
têm perpetuado e, mesmo, agudizado as disparidades inter-regionais no 
Brasil.

Desenvolvimento regional na universidade brasileira

Há, evidentemente, uma produção intelectual sobre desenvolvimento 
regional na universidade brasileira que tem origem em outras fontes. 
Talvez não seja despropositado indicar a influência que exerceram, entre 
outros, Gunnar Myrdal (1957), François Perroux (1950, 1955) e Albert O. 
Hirschman (1958) no debate sobre desenvolvimento regional a partir de 
meados dos anos 1950/início dos anos 1960. Mas, parece fora de dúvida 
que, nas últimas três a quatro décadas, tenha sido com a obra de Celso 
Furtado que, direta ou indiretamente, a produção intelectual oriunda da 
academia tenha estabelecido uma interlocução mais profícua para tratar 
da problemática regional no Brasil. O legado do economista paraibano 
tem sido uma referência importante para um número não desprezível 
de especialistas, entre eles, Otamar de Carvalho (2014), Pedro Bandeira 
(1999, 2007) e Liana Maria da Frota Carleial (1993, 2014).

Convém assinalar que, sobretudo, nos dois últimos decênios, uma 
larga parcela da produção intelectual sobre desenvolvimento regional na 
universidade brasileira vem tendo seu espaço privilegiado na pós-gradu-
ação. A agência que regula esta importante atividade ligada à educação 
superior do país é a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 
Superior [CAPES]. Ela se ocupa de acompanhar a pós-graduação brasi-
leira através de avaliações frequentes, classificando os diversos programas 
de pós-graduação [PPG] por critérios de qualidade. Os PPG encontram-
se vinculados a 49 grandes áreas que, por sua vez, se distribuem por três 
grandes “colégios” (Colégio de Ciências da Vida, Colégio de Ciências 
Exatas, Tecnológicas e Multidisciplinar, e Colégio de Humanidades). 
Poder-se-ia identificar “desenvolvimento regional” em PPG em diver-
sas dessas 49 grandes áreas – por exemplo, enquanto linha de pesquisa 
e/ou área de concentração em algum PPG da grande área Geografia. 
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Poder-se-ia identificar “desenvolvimento regional”, também, em algum 
PPG da grande área Interdisciplinar. Interessam aqui, porém, os PPG 
ligados à grande área “Planejamento Urbano e Regional/Demografia”.

Para proceder a uma aproximação dos PPG de desenvolvimento 
regional, convém, antes, caracterizar, minimamente, a grande área 
“Planejamento Urbano e Regional/Demografia”. O primeiro dos PPG 
dessa grande área surgiu em Porto Alegre, na Universidade Federal do 
Rio Grande do Sul [UFRGS], em 1970. Dois anos depois, portanto, em 
1972, foi criado o segundo PPG dessa grande área no Rio de Janeiro, na 
Universidade Federal do Rio de Janeiro [UFRJ] – ambos os PPG em “plane-
jamento urbano e regional”. Desde então vem aumentando consideravel-
mente o número de PPG nesta grande área. Entretanto, um crescimento 
mais acentuado se daria nos anos 2000 – tanto na área “Planejamento 
Urbano e Regional/Demografia” como em toda a pós-graduação brasi-
leira (CIRANI et al., 2015).

Após a avaliação quadrienal 2013-2016, realizada no segundo semes-
tre de 2017, contam-se 48 PPG na grande área “Planejamento Urbano e 
Regional/Demografia”5 – um número extraordinário, se se lembrar que 
em princípios dos anos 1970 havia apenas dois PPG de/em “planejamento 
urbano e regional” no Brasil. Desses 48 PPG, quatro eram da área de 
“Demografia”. Portanto, a área de Planejamento Urbano e Regional, pro-
priamente, somava 44 PPG. Desses, nove eram Mestrados Profissionais, 
dois eram Doutorados (acadêmicos) ligados a Mestrados Profissionais e 
33 eram PPG acadêmicos.

O “campo” (ou: a subárea) do “Desenvolvimento Regional”, propria-
mente, abarcava 18 PPG acadêmicos e três Mestrados Profissionais. 
Isso equivalia a algo como 54% do total dos PPG acadêmicos e 33% dos 
Mestrados Profissionais da área de “Planejamento Urbano e Regional”; 
ou, considerando a grande área, 37% e 30%, respectivamente. Cabe lem-
brar que a história dos PPG desta subárea principia bem mais tarde. Com 
efeito, o primeiro PPG de Desenvolvimento Regional surgiu apenas em 
1994, na Universidade de Santa Cruz do Sul [UNISC], no município de 
Santa Cruz do Sul, do Estado do Rio Grande do Sul. O segundo PPG de 
Desenvolvimento Regional surgiu no ano 2000, na Universidade Regional 
de Blumenau [FURB], no município de Blumenau, do Estado de Santa 
Catarina. O terceiro surgiu no ano de 2003, na Universidade Estadual 

5  No momento em que se fazia a última revisão do texto (12 de junho de 2019), o número 
de PPG na grande área em questão chegava a 50. Para os fins aqui propostos, contudo, 
considerar-se-ão os dados da última avaliação quadrienal da CAPES.
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do Oeste do Paraná [UNIOESTE], no município de Toledo, do Estado do 
Paraná.

Aqui cabe destacar que os três primeiros PPG do “campo” (ou: da 
subárea) do Desenvolvimento Regional tiveram origem em Instituições 
de Ensino Superior não-privadas, mas também não-federais, localizadas 
em “municípios do interior” (isto é, não capitais), em “cidades médias” 
(isto é, não em grandes centros urbanos) dos três estados do Sul do Brasil 
– região reconhecida por diversas iniciativas, algumas pioneiras, basea-
das no associativismo – num período de menos de 10 anos, entre a pri-
meira metade dos anos 1990 e a primeira metade dos anos 2000. Trata-se, 
vale lembrar, de um momento em que a globalização neoliberal avançava 
sobre os países periféricos. No Brasil, passaram a ser adotadas medidas 
econômicas que teriam forte repercussão sobre o tecido social. A polí-
tica econômica liberal então posta em marcha, baseada em elevadas taxas 
de juros, na privatização de empresas públicas e na abertura comercial, 
conduziu a uma reestruturação produtiva sem precedentes. Em conse-
quência, aumentou o desemprego e caíram os rendimentos do trabalho. 
Portanto, pode-se afirmar, sem maior receio, que a criação dos primeiros 
PPG em Desenvolvimento Regional, entre princípios dos anos 1990 e o 
início dos anos 2000, constituiu uma resposta, encontrada na Região Sul, 
à globalização neoliberal que, então, já produzia seus graves efeitos eco-
nômicos e sociais no Brasil.

Talvez o surgimento dos demais 18 PPG desta subárea (inclusive, os 
três mestrados profissionais), que, evidentemente, se deu na sequên-
cia, também repouse nas mesmas motivações. No entanto, é provável 
que a principal responsável pela abertura dos novos PPG no “campo” 
do Desenvolvimento Regional seja a “interiorização” da pós-graduação 
brasileira. De fato, salvo exceções, os novos PPG em Desenvolvimento 
Regional foram criados em IES relativamente mais jovens, localizadas, 
em sua maioria, mais longe da imensa faixa litorânea ao longo da qual, 
historicamente, emergiram as mais antigas IES brasileiras.

É aí, pois, nos PPG de IES mais jovens do “interior” do Brasil, que vem 
tendo lugar uma interessante produção intelectual sobre desenvolvi-
mento regional. Esta tem sido animada por fontes diversas, algumas já 
referidas. Contudo, parece inegável que, nos últimos três a quatro decê-
nios, venha sendo, sobretudo, a obra de Celso Furtado que tem inspirado, 
direta ou indiretamente, a produção intelectual dessa banda mais nova 
da academia no tratamento da problemática regional brasileira. Há uma 
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óbvia vantagem nisso: o desenvolvimento regional no Brasil vem sendo, 
cada vez mais, objeto de pesquisa das/nas próprias regiões brasileiras.

Considere-se a possibilidade de identificar a pesquisa em desenvol-
vimento regional, isto é, os grupos de pesquisa e os/as pesquisadores/as 
que se dedicam ao tema. O que há? E, sobretudo, que relação existe entre 
‘pesquisa’ em desenvolvimento regional e ‘pós-graduação’ em desenvol-
vimento regional?

Tabela 1 – Grupos de Pesquisa em Desenvolvimento Regional, 2016

Área de conhecimento Grupos de 
Pesquisa

% em relação  
ao total

Grande Área de Sociais Aplicadas 5.363 14,3
Área de Planejamento Urbano e Regional 233 0,6
Subárea de Desenvolvimento Regional (a) 608 1,6
Subárea de Desenvolvimento Regional (b) 408 1,1
Subárea de Desenvolvimento Regional (c) 121 0,3
Total 37.640 100

Fonte: CNPq < http://lattes.cnpq.br/web/dgp > Acesso: 03.02.2018

(a) Busca realizada combinando os campos “Nome do grupo”, “Nome da linha 
de pesquisa” e “Palavra-chave da linha de pesquisa”; (b) busca realizada com-
binando os campos “Nome do grupo” e “Nome da linha de pesquisa”; (c) busca 
limitada ao campo “Nome do grupo”.

Os dados do último Censo realizado pelo CNPq informavam que exis-
tiam mais de 37 mil grupos de pesquisa no Brasil6. A tabela acima permite 
verificar a importância relativa dos grupos de pesquisa que se dedica-
vam à problemática do desenvolvimento regional – apareça esta expres-
são como palavra-chave, como linha de pesquisa e/ou mesmo designe 
o grupo. Grupos de pesquisa que tinham desenvolvimento regional no 
nome eram pouco mais de 230 – o que equivale a somente 0,6% do total 
de grupos de pesquisa existentes no país. Este número parece demasia-
damente modesto. Mas, a título de comparação, o número de grupos de 
pesquisa que tinham “desenvolvimento local” no nome eram apenas 29, o 
dos que tinham “desenvolvimento territorial sustentável” no nome eram 
só cinco. Não há espaço, aqui, para se aprofundar a relação entre grupos 

6  No momento em que se fazia a última revisão do texto (12 de junho de 2019), o número 
de grupos de pesquisa recenseado pelo CNPq permanecia inalterado.
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de pesquisa e pós-graduação, de forma que esta questão sugere investi-
gação futura.

Quanto aos pesquisadores que se dedicam ao tema, os dados mais 
precisos são os gerados pelo Portal da Inovação [http://www.portalino-
vacao.mct.gov.br/pi/#/pi] – aliás, este sendo alimentado por dados pro-
venientes da Plataforma Lattes do CNPq. Por intermédio de um ranking, 
o Portal da Inovação permite identificar os pesquisadores segundo suas 
respectivas “competências”, informando, por exemplo, a instituição em 
que eles atuam profissionalmente. O que acontece quando se pede a 
palavra-chave “desenvolvimento regional” nas competências? A lista 
dos 10 primeiros traz cinco pesquisadores sobre desenvolvimento regio-
nal que atuam como docentes em PPG da subárea de desenvolvimento 
regional; dos 10 seguintes, o número de pesquisadores sobre desenvol-
vimento regional que atuam como docentes em PPG da subárea chega a 
sete; somados, tem-se então 12 pesquisadores, entre 20, sobre desenvolvi-
mento regional que atuam como docentes em PPG da subárea de desen-
volvimento regional, ou seja, 60%. Isso parece revelar que, da perspectiva 
do/a investigador/a, a disseminação do tema “desenvolvimento regio-
nal” é impulsionada pela atuação de pesquisadores-docentes em PPG 
da subárea de desenvolvimento regional. De qualquer maneira, também 
esta questão sugere investigação futura.

Até aqui a atenção foi orientada para a pós-graduação como espaço 
privilegiado de larga parcela da produção intelectual sobre desenvolvi-
mento regional na universidade brasileira, sobretudo, nas duas últimas 
décadas. Mas, e a graduação? Dificilmente, poder-se-ia examinar nesta 
breve intervenção a relevância da temática do desenvolvimento regional 
em cursos de graduação oferecidos por IES brasileiras. A razão é simples: 
inexistiam, no Brasil, cursos de graduação em desenvolvimento regional 
até pouco tempo atrás. Quanto à presença do tema “desenvolvimento 
regional” em outros cursos de graduação existentes, um levantamento 
aqui seria despropositado – embora deva ser registrado que em diver-
sas IES brasileiras ele esteja presente. É o caso do Centro Universitário 
para o Desenvolvimento do Alto Vale do Itajaí [UNIDAVI], com sede 
no município de Rio do Sul, no Estado de Santa Catarina, que oferece 
um curso de graduação em “Ciências Econômicas e Desenvolvimento 
Regional”. Todavia, agora já existem cursos de graduação em desen-
volvimento regional. No segundo semestre de 2014 iniciou a primeira 
turma do Bacharelado Interdisciplinar em Ciência e Tecnologia [BICT], 
oferecido pela UFRGS em seu Campus Litoral Norte, no município de 
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Tramandaí, no estado do Rio Grande do Sul. O BICT/UFRGS do Campus 
Litoral Norte prevê quatro “terminalidades”: Licenciatura em Geografia, 
Bacharelado em Engenharia de Gestão de Energia, Bacharelado em 
Engenharia de Serviços e Bacharelado em Desenvolvimento Regional. 
O BICT compreende um ciclo comum aos quatro cursos que dura três 
[3] anos e outro que dura dois [2] anos, correspondendo ao específico de 
cada curso, à “terminalidade” [https://www.ufrgs.br/campuslitoralnorte/
ensino/desenvolvimento-regional acesso em 04 02 2018].

Que balanço se poderia fazer da contribuição da universidade brasi-
leira para a questão regional no Brasil? Em primeiro lugar, pode-se notar 
que essa contribuição existe e tem se tornado cada vez mais importante; 
em segundo, a crescente relevância da universidade brasileira para a pro-
blemática regional pode ser atribuída, principalmente, à pós-graduação; 
em terceiro, também é certo que grupos de pesquisa e investigadores, em 
grande medida, ligados a PPG da subárea, são responsáveis por parcela 
considerável da produção intelectual em desenvolvimento regional; em 
quarto lugar, a temática do desenvolvimento regional também já alcan-
çou a graduação, embora aí a sua presença seja quase imperceptível. O 
desafio que, então, se apresenta é o da qualidade dessa contribuição – o 
que, em tese, poderia ser revelado pela produção intelectual, com desta-
que para aquela que desemboca em periódicos científicos especializados.

Desenvolvimento regional nos periódicos científicos

É possível elaborar uma noção mais precisa de desenvolvimento regio-
nal, ‘a partir de uma aproximação desde a realidade brasileira’, tomando 
os periódicos científicos – isto é, revistas especializadas, que publicam 
artigos, ensaios e resenhas, impressas ou online (como passou a ser mais 
comum), com conselhos editoriais e normas bem definidas de publicação 
– como referência? Talvez, sim. Cabe, no entanto, advertir para algumas 
dificuldades. A primeira: está se falando de periódicos científicos publi-
cados apenas no Brasil? Ou, também, de publicados em outros países? 
Se também nestes últimos, então, em quais idiomas? Como se sabe, em 
geral, incluem-se (por certa “vocação” da academia brasileira de interna-
cionalizar-se, sobretudo, “em inglês”) os publicados nos EEUU e no Reino 
Unido. Mas, como ficam os publicados em outras nações e outros idio-
mas? A segunda dificuldade: está se falando de periódicos apenas sobre 
desenvolvimento regional? Ou de periódicos que cobrem, entre diver-
sos temas, também, desenvolvimento regional? É preciso, de qualquer 
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maneira, que tragam desenvolvimento regional – ou desenvolvimento, 
ou regional... – no título e/ou entre as palavras-chave? Se outros perió-
dicos podem ser considerados, então, qual é, por assim dizer, a fronteira 
tolerável? Poder-se-ia, por exemplo, passar a incluir nessa lista um perió-
dico de biologia que publicasse um artigo de desenvolvimento regional? 
Ademais das mencionadas, há, evidentemente, inúmeras outras dificul-
dades, mas que, devido ao espaço exíguo, não podem ser referidas aqui.

De qualquer forma, as dificuldades apontadas acima são reais. 
Contudo, para contorná-las pode-se – e, dadas as circunstâncias, deve-
se – eleger um critério que conta com o reconhecimento dos próprios 
editores dos periódicos: a sua avaliação, como vem sendo realizada, pela 
antes já mencionada CAPES. Cabe lembrar, uma vez mais, que essa agên-
cia regula a pós-graduação brasileira e, para tanto, considera a qualidade 
da produção intelectual do pessoal ligado aos PPG (docentes, pós-gra-
duandos...). Tal produção, como se sabe, é publicada na forma de artigos 
científicos em periódicos indexados. Aqui se parte deste critério – isto 
é, do fato de que os periódicos que importam passaram por avaliação do 
chamado “Qualis Periódicos”7 – para se elaborar uma noção mais pre-
cisa de desenvolvimento regional a partir de uma aproximação desde a 
realidade brasileira. Então, tomando em conta o referido critério, tem-
se a questão que aqui conta: em quais periódicos (indexados) têm sido 
publicados artigos científicos que correspondem à produção intelectual 
em desenvolvimento regional no Brasil?

Quadro 1 – Revistas de/sobre desenvolvimento  
regional cf. Qualis Periódicos/CAPES

Nome do  
periódico

Responsável pela  
publicação Endereço eletrônico Qualis

Desenvolvimento 
em Questão

Programa de Pós-Graduação em 
Desenvolvimento / Unijuí

https://www.revistas.
unijui.edu.br/index.php/
desenvolvimentoemques-

tao/index

B2

Desenvolvimento 
Regional em debate 

[DRd]

Programa de Mestrado em 
Desenvolvimento Regional / 
Universidade do Contestado

http://www.periodicos.
unc.br/index.php/drd B3

Economía, Sociedad y 
Territorio

El Colegio Mexiquense A.C. / 
México

https://est.cmq.edu.mx/
index.php/est B1

7  Ver https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/public/consultas/coleta/veiculoPublica-
caoQualis/listaConsultaGeralPeriodicos.jsf.
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Nome do  
periódico

Responsável pela  
publicação Endereço eletrônico Qualis

EURE Revista Latino-
americana de Estudios 

Urbano Regionales

Instituto de Estudios Urbanos y 
Territoriales, Pontificia Univer-

sidad Católica de Chile

http://www.eure.cl/index.
php/eure A1

Informe GEPEC
Programa de Pós-Graduação em 

Desenvolvimento Regional e 
Agronegócio / UNIOESTE

http://e-revista.unioeste.
br/index.php/gepec B1

Revista Brasileira de 
Desenvolvimento 
Regional [RBDR]

Programa de Pós-Graduação 
em Desenvolvimento Regional 

/ FURB
www.furb.br/rbdr B2

Revista Brasileira de 
Estudos Urbanos e 
Regionais [RBEUR]

Associação Nacional de Pes-
quisa e Pós-Graduação em Pla-
nejamento Urbano e Regional 

[ANPUR]

http://rbeur.anpur.org.br/
rbeur A2

Revista Brasileira de 
Gestão e Desenvol-
vimento Regional 

[RBGDR]

Programa de Pós-Graduação 
em Gestão e Desenvolvimento 

Regional / UNITAU

http://www.rbgdr.net/
revista/index.php/rbgdr A2

REDES Revista do 
Desenvolvimento 

Regional

Programa de Pós-Graduação 
em Desenvolvimento Regional 

/ UNISC

https://online.unisc.br/
seer/index.php/redes B1

Revista Política e 
Planejamento Regional 

[RPPR]

Ministério da Integração Nacio-
nal; Associação Nacional dos 

Centros de Pós-Graduação em 
Economia; Associação Nacional 

de Pós-Graduação e Pesquisa 
em Planejamento Urbano e 

Regional; Instituto de Pesquisa 
Econômica Aplicada

http://www.revistappr.
com.br B4

RDE-Revista de Desen-
volvimento Econômico

Programa de Pós-graduação em 
Desenvolvimento Regional e 

Urbano / UNIFACS

http://revistas.unifacs.br/
index.php/rde B2

RPD-Revista Paranaen-
se de Desenvolvimento

Instituto Paranaense de Desen-
volvimento Econômico e Social 

[IPARDES]

http://www.ipardes.pr.gov.
br/ojs/index.php/revista-

paranaense/index
B2

Fonte: Elaboração própria.

A lista acima traz apenas 12 periódicos, dois deles que publicam em 
espanhol (um do México, outro do Chile), os restantes 10, brasileiros, que 
publicam em português. Por que, por exemplo, a estadunidense Antipode 
ou a francesa Confins ou a espanhola Scripta Nova, reconhecidamente, 
importantes revistas deste (e para este) campo, não estão inclusas? A 
hipótese é de que investigadores brasileiros, vinculados ou não a grupos 
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de pesquisa, ligados ou não a PPG, tendem a publicar, sobretudo, em 
periódicos brasileiros, talvez, em periódicos de outros países da América 
Latina. Voltando à lista: o ponto de partida é que o periódico seja desti-
natário da produção intelectual sobre desenvolvimento regional de pes-
quisadores brasileiros. Outro ponto importante é que todos os periódicos 
que integram a lista têm, pelo menos, cinco anos de existência – ou: cinco 
volumes publicados. Por fim, outro ponto é que todos devem ter pas-
sado pela avaliação do chamado “Qualis Periódicos” da CAPES. Já a razão 
para elaborar uma lista que contenha apenas 12 periódicos é arbitrária 
(poder-se-ia fazer uma lista menor ou maior). E a razão para que fossem 
incluídos exatamente estes 12 periódicos decorre de consulta um pouco 
mais cuidadosa ao “Qualis Periódicos” da área “Planejamento Urbano e 
Regional/Demografia”. Cumpre registrar que se consideraram os 18 PPG 
e os três Mestrados Profissionais em Desenvolvimento Regional, tanto 
para se aferir o destino da produção intelectual de seus docentes quanto 
para se verificar se algum dos PPG edita alguma revista.

Em síntese, além dos dois publicados, respectivamente, no México e 
no Chile, a lista dos 12 periódicos acima inclui sete publicados por PPG 
da subárea de desenvolvimento regional; entre os outros três, um é publi-
cado pela ANPUR, outro pelo IPARDES e outro conjuntamente pelo 
Ministério da Integração Nacional e pelo IPEA. Em termos de avaliação, 
apenas três se encontram no extrato A, sendo o melhor avaliado um peri-
ódico não brasileiro.

Tomando-se na devida conta o acima exposto, e dado ser esta uma 
lista mínima inicial, daqui emerge como novo desafio para o campo do 
desenvolvimento regional a necessidade de precisar melhor a lista, tal-
vez, considerando/acrescentando outros critérios.

Desenvolvimento regional: um novo “campo”?

Nesta seção se pretende, com base no que se expôs até aqui, explo-
rar a possibilidade de passar a tratar “desenvolvimento regional” como 
um possível novo campo8. Três breves passos serão dados com vistas a 

8  Aqui se entendendo por campo um espaço que dispõe de alguma autonomia, por-
tanto, que é governado a partir de normas e regras próprias. Apesar disso, um campo 
não pode ser dissociado de seu entorno, pelo qual é, em menor ou maior grau, con-
dicionado. Internamente, um campo implica conflito entre os “agentes” que o inte-
gram, visando a conquista ou a preservação de posições. Hierarquias se estabelecem 
(e se desfazem) em conformidade com o “capital” detido por cada agente do respectivo 
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formular uma proposição que convirja com este intento. Primeiramente, 
será importante recordar as disciplinas de “origem”. Recorrendo a uma 
prosopopeia: de onde têm “falado” os estudos de desenvolvimento regio-
nal até aqui? Em segundo lugar, será preciso passar, uma vez mais, pela 
dicotomia ‘conhecimento positivo’ e ‘conhecimento normativo’, agora, 
desde o ponto de onde se busca formular uma noção de desenvolvimento 
regional que possa caracterizar um campo. E, por último, sugerir-se-á 
que, com desenvolvimento regional, se está na presença de uma “teoria 
de médio alcance”, se não um pré-requisito, então, pelo menos, uma con-
dição importante para o reconhecimento de desenvolvimento regional 
enquanto um campo de maior autonomia.

Primeiro passo: de que disciplinas têm partido os estudos conheci-
dos de desenvolvimento regional? Cabe lembrar que desenvolvimento 
regional pressupõe o desenvolvimento de uma região. Por isso, trata-se 
de perguntar: O que é região? O que é desenvolvimento? Sem lugar a 
dúvidas, as respostas têm sido buscadas, especialmente, na Geografia e 
na Economia. Contudo, desenvolvimento regional não resulta apenas 
do que aportam essas duas disciplinas. Evidentemente, não é o caso de 
insistir em contatos com o que é estranho ou distante, nem tampouco 
de forçar interfaces com “Planejamento Urbano e Regional” – isto é, 
com a área na qual está contida a subárea de desenvolvimento regional 
quando se lida com a pós-graduação. Aliás, cumpre lembrar que tanto 
Economia quanto Geografia constituem “áreas” autônomas na classifica-
ção da CAPES. Então, e voltando ao ponto, o que aqui se designa como 
desenvolvimento regional também se nutre de outras fontes, com des-
taque para a Sociologia, a Ciência Política, a Antropologia9, a História 
e, eventualmente, o Direito e a Arquitetura. De forma que, ao invés de 
limitar as vozes do que seja desenvolvimento regional ao que emana de 

campo. Compromissos celebrados entre os agentes podem aplacar conflitos e assegu-
rar, temporariamente, alguma estabilidade ao campo. Mas, se, por um lado, tensões 
internas podem ser contidas, por outro, ameaças oriundas do entorno também podem 
gerar insegurança. Se, como parece evidente, o entendimento de campo sugere cons-
tante movimento, então essa noção possui um caráter inequivocamente relacional 
(BOURDIEU, 2004).

9  Apenas para exemplificar, pode-se formular uma “acepção” ancorada na Antropologia 
segundo a qual “é a história que faz uma região [...] seus múltiplos planos não se 
encaixam em limites geográficos [...] A questão torna-se mais complexa quando [se 
indaga] de que história [se está] falando. Quem são seus protagonistas? Quais [são] as 
categorias discursivas acionadas? Como as narrativas de experiências são acionadas, 
contadas e recontadas? Quais [são] as categorias silenciadas?” (RENCK, 2004, p. 12).
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uma ou duas disciplinas, pode-se (e deve-se) mobilizar outros campos de 
conhecimento, já que – e este passa a ser um pressuposto daqui por diante 
– desenvolvimento regional tem assumido, talvez, mais destacadamente 
no âmbito dos PPG, um nítido caráter interdisciplinar10. Assim, outro 
desafio que se apresenta para os estudos do desenvolvimento regional 
consiste em inventariar a produção intelectual sobre desenvolvimento 
regional que tem origem não apenas na Economia e na Geografia (mais 
ou menos conhecida), mas, sobretudo, nas outras disciplinas acima refe-
ridas (mais ou menos desconhecida).

Segundo passo: no que se refere à dicotomia ‘conhecimento positivo’ e 
‘conhecimento normativo’, é preciso reconhecer que ela não apenas está 
devidamente disseminada, mas também que parece suficientemente 
didática para indicar diferenças entre o que existe e o que se deseja que 
exista. Entretanto, a distinção entre o fato objetivo e concreto – que, em 
tese, corresponde à realidade tal como ela supostamente é – e a mani-
festação idealizada subjetiva – que indica como a realidade deveria ser 
– é, na verdade, inadequada para se diferenciar desenvolvimento regio-
nal enquanto dado empírico e enquanto propósito conscientemente deli-
neado. A inadequação dessa distinção repousa em algumas dificuldades. 
Talvez a mais importante seja que a “realidade tal como ela supostamente 
é” não se distingue, assim, sem mais, da “realidade tal como ela deve-
ria ser”. Porque fato concreto e propósito delineado estão imbricados11. 
Afinal, a realidade é dinâmica. A distinção entre uma dimensão positiva e 
uma dimensão normativa, como postulada pelo positivismo, é, em geral, 
arbitrária. E o caso do desenvolvimento regional não foge à regra. Dessa 
dificuldade decorre outra: a rigor, se houvesse desenvolvimento regional 
– seja lá o que isso signifique –, então, não existiria razão para se intervir 
na realidade, para se moldar essa realidade, enfim, para fazê-la tornar-se 
aquilo que ela deveria ser. De maneira que o fato consumado do desenvol-
vimento regional dispensaria a formulação de uma política de desenvol-
vimento regional. Daí se infere que a distinção é inadequada se a intenção 
do desenvolvimento regional se justifica apenas em face de um fato como 
a inexistência (ou melhor: o não-fato) de desenvolvimento regional. O 

10  Aliás, dependendo do sentido que se lhe conferir, parece pertinente reconhecer à 
expressão “desenvolvimento regional” também um caráter pluridisciplinar, multidis-
ciplinar ou transdisciplinar (MATTEDI; THEIS, 2002).

11  De minha parte, simpatizo com a ideia de que “o objetivo não é compreender a reali-
dade [como ela é], mas compreender [...] suas contradições como parte da luta para 
mudar o mundo” (HOLLOWAY, 2003, p. 177).
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fato contra o qual se posiciona qualquer intenção (uma “política”) de 
desenvolvimento regional terá, pois, que ser a falta de desenvolvimento 
regional – falta que pode ser traduzida, por exemplo, por disparidades 
regionais. Assim, o fato da existência de desigualdades (sociais, econô-
micas, políticas...) entre regiões é o que convidaria a agir em favor de 
desenvolvimento regional, vale dizer, de uma redução nas disparidades 
regionais.

Terceiro passo: desenvolvimento regional é uma teoria? Ou não passa 
de uma hipótese? Na realidade desenvolvimento regional não é nem uma 
simples hipótese nem uma consistente teoria. É algo que se situa entre a 
hipótese e a teoria. Não sendo nem hipótese nem teoria, sugere-se que 
desenvolvimento regional seja uma teoria de médio alcance. Teorias desse 
tipo são:

teorias intermediárias entre as pequenas, mas hipóteses 
necessárias de trabalho que surgem [...] durante a rotina 
das pesquisas diárias e os amplos esforços sistemáticos para 
desenvolver uma teoria unificada capaz de explicar todas as 
uniformidades observadas de comportamento, organização 
e mudança sociais (MERTON, 1970, p. 51).

Essa modalidade de teorias, não sendo nem pequenas e insignifican-
tes hipóteses nem grandes e consistentes teorias (como, por exemplo, os 
sistemas teóricos da economia, da sociologia etc.), é utilizada, sobretudo, 
como uma espécie de guia para investigações empíricas, ocupando:

uma situação intermediária entre as teorias gerais de sis-
temas sociais, as quais estão muito afastadas das espécies 
particulares de comportamento, organização e mudança 
sociais para explicar o que é observado, e as minuciosas 
ordenadas descrições de pormenores que não estão de 
modo algum generalizados (MERTON, 1970, p. 51).

Abstrações também podem estar presentes em “teorias de médio 
alcance”. No entanto, estas se encontram bem mais próximas da realidade 
social em questão, de maneira que possam ser testadas empiricamente. 
Assim, as teorias de médio alcance, como se sugere no caso do desenvol-
vimento regional, por envolverem aspectos limitados da realidade social, 
não poderiam confundir-se com grandes teorias, não obstante sejam 
mais que simples hipóteses (MERTON, 1970, p. 51).

Dados os passos anunciados no início desta seção – isto é, a constata-
ção de que desenvolvimento regional não deve ser limitado ao que emana 
de uma ou duas disciplinas, na medida em que, devido ao seu evidente 
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caráter interdisciplinar, tende a se articular com outros campos de conhe-
cimento; a consideração de que a distinção entre fato objetivo e concreto 
e manifestação idealizada subjetiva é inadequada para se diferenciar 
desenvolvimento regional como dado empírico, de um lado, e propósito 
delineado, de outro; e, a sugestão de que com desenvolvimento regional 
se esteja na presença de uma “teoria de médio alcance” – talvez estejam 
atendidas condições importantes para a formulação de uma proposi-
ção que contribua para o reconhecimento de desenvolvimento regional 
enquanto campo de maior autonomia.

Na expectativa de que essas condições estejam, de fato, atendidas, 
pode-se enfrentar a questão-chave: o que é desenvolvimento regional 
desde a perspectiva sociocultural brasileira? Como ponto de partida pode-
se tomar a acima referida inadequação da distinção entre fato e intenção. 
Desenvolvimento regional é algo bom que não existe, em favor do que 
dever-se-iam mobilizar energias, em resposta a algo ruim que existe, isto 
é, desigualdades (sociais, econômicas, políticas...) entre regiões, as dispa-
ridades regionais. De que resultam mesmo essas disparidades regionais? 
Numa economia capitalista, o desenvolvimento das forças produtivas 
sobre dado território produz desigualdades, sobretudo, porque, em cada 
região, a provisão de meios de produção é, quantitativa e qualitativa-
mente, diferenciada, assim como é diferenciada a produtividade de sua 
força de trabalho. Uma vez atuando a força de trabalho sobre os recursos 
produtivos mobilizados para a produção de mercadorias em cada região, 
no âmbito de dada formação nacional, o território será progressivamente 
alterado – de “meio natural” ele, progressivamente, se converte em “meio 
técnico-científico-informacional” (SANTOS; SILVEIRA, 2013). Essa divi-
são territorial do trabalho evoluirá para a coexistência de coordenação 
entre algumas grandes metrópoles, numerosas cidades médias, muitos 
pequenos centros urbanos – em que se desenvolverão atividades indus-
triais e de serviços – e o espaço rural – em que, com auxílio cada vez maior 
da indústria, desenvolver-se-ão atividades primárias (agricultura, pecu-
ária, mineração etc.). Essa divisão sócio-espacial do trabalho configura 
uma paisagem em permanente modificação, marcada pela produção con-
tínua de desigualdades.

Desenvolvimento regional é algo bom com que se procura combater 
algo ruim (as desigualdades). No entanto, não existe apenas um remé-
dio para as disparidades regionais. Não parece despropositado notar 
que a expressão “desenvolvimento regional” já sugere uma divergência 
em relação às desigualdades: é preferível desenvolvimento regional a 
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disparidades regionais. Todavia, o que parece fundamental é que tem se 
mobilizado, pelo menos, três estratégias para se enfrentar as disparidades 
regionais (com suas respectivas implicações teóricas e políticas) – o que 
remete a um debate travado no âmbito da Geografia Econômica: para um 
primeiro enfoque, desigualdades só podem ser corrigidas pelo mercado; 
para outro, desigualdades só podem ser corrigidas pelo Estado; e, para o 
terceiro, desigualdades deveriam/poderiam ser evitadas pela superação 
das condições materiais que, continuamente, as recriam.

O primeiro enfoque recomenda deixar que o mercado se autorregule, 
sem intervenção, seja de grupos organizados da sociedade (os trabalha-
dores, através de sindicatos...), seja do Estado. Para os seus advogados, as 
desigualdades resultam de/são agravadas, precisamente, por demasiada 
intervenção estatal. A despeito de reconhecer a hegemonia dos liberais 
no debate, investir num detalhamento de seu argumento constituiria 
desperdício de tempo e papel escassos.

O segundo enfoque propõe a intervenção do Estado. O diagnóstico é 
de que o mercado autorregulado é uma ficção; deixando-se que funcione 
sem coordenação, inevitavelmente, produzirá desigualdades. Portanto, 
há dois pontos a considerar: é preciso (a) corrigir as desigualdades e (b) 
regular o mercado que as produz. Começando por este último, o Estado 
deve regular o mercado que gera desigualdades, por exemplo, por meio de 
leis etc. Assim, a presença do Estado, este agente incumbido de coordenar 
o mercado, atenuaria a geração de desigualdades sócio-espaciais. Já com 
relação às desigualdades diagnosticadas, para elas têm sido sugeridas – e, 
de fato, elas têm sido enfrentadas por – medidas ou políticas baseadas no 
crescimento econômico das regiões “perdedoras”, com vistas a nivelá-las 
com as regiões “ganhadoras”. Não é difícil perceber, aqui, um andar em 
círculos: os meios com que se sugere combater o mal são os mesmos que 
o provocam; ou, dito com todas as letras: as desigualdades inter-regio-
nais diagnosticadas, resultantes de um crescimento econômico desigual, 
são, supostamente, melhor combatidas com... mais crescimento econô-
mico – talvez, assegurando às regiões “perdedoras” taxas mais elevadas?! 
Um problema adicional se apresenta para os intervencionistas: empirica-
mente, as desigualdades estão por toda parte, crescendo por toda parte, 
apesar de se encontrar o Estado por toda parte. De maneira que a pre-
sença do Estado, ao invés de favorecer o enfrentamento das desigualda-
des, talvez tenha se tornado funcional à sua existência e continuidade.

O terceiro enfoque elege a autonomia de cada comunidade regional 
na definição de seu projeto societário. Aqui não se desconhece nem o 
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mercado nem o Estado, nem tampouco se ignora a existência da moderna 
sociedade produtora de mercadorias, da qual o mercado e o Estado são 
instituições ancilares. Mas, precisamente por isso, o remédio mais indi-
cado para combater as desigualdades sócio-espaciais não poderia cingir-
se às medidas postuladas pelos dois enfoques anteriores. O diagnóstico, 
aliás, é outro: mantida intacta a moderna sociedade produtora de mer-
cadorias, com sua base produtiva e correspondente superestrutura, dado 
que aí incidem todos os efeitos do desenvolvimento geográfico desi-
gual (THEIS, 2009; THEIS; BUTZKE, 2012), as disparidades inter-regio-
nais tendem a se reproduzir continuamente. Logo, será inócua a espera 
passiva pela ação do Estado, por meio de políticas de desenvolvimento 
regional, para que se atenuem ou mesmo extingam as desigualdades 
sócio-espaciais. As desigualdades poderão ser extintas se os membros 
das comunidades regionais resistirem ativamente à permanente coacção 
do capital para que sejam destituídos do controle de seus meios de vida; 
sendo assalariados, se também ativamente reconquistarem os meios 
com os quais podem prover-se a si e aos seus das condições materiais e 
espirituais para uma vida digna. Em síntese: as desigualdades poderão 
ser extintas se os membros das comunidades regionais recuperarem sua 
autonomia (BÖHM; DINERSTEIN; SPICER, 2010; DINERSTEIN, 2013). 
Em uma formação social periférica e dependente (em relação às forma-
ções sociais que vêm comandando a economia-mundo) como a brasileira, 
é a utopia concreta (BLOCH, 2005) com que se pode formular uma noção 
de desenvolvimento regional.

Considerações finais

Este artigo foi dedicado à problemática do desenvolvimento regional. 
Entretanto, o que, realmente, se buscou fazer era oferecer uma compre-
ensão um pouco mais contextualizada do que pudesse ser desenvolvi-
mento regional. É preciso reconhecer que tem havido tentativas visando 
precisar melhor o que se pode entender por desenvolvimento regional. 
Todavia, em contraste com os esforços realizados até agora, procurou-se 
definir minimamente o contexto no qual se pudesse formular uma noção 
mais precisa de desenvolvimento regional. De maneira que a preocupação 
maior foi com o quadro no qual se poderia elaborar uma compreensão de 
desenvolvimento regional. Tal quadro, como se informou na introdução, 
tomaria o Brasil como lócus privilegiado e suas características sociocultu-
rais como referências inamovíveis.
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A que resultados se chegou? Em primeiro lugar, o breve panorama 
internacional esboçado logo na segunda seção permitiu que se verificasse 
que a problemática do desenvolvimento regional também recebe atenção 
em outros países. E o que se entende por essa expressão “fora do Brasil”? 
Embora outras preocupações possam ser identificadas (desigualdades 
sócio-espaciais, relações de poder, aspectos éticos, questões metodológi-
cas etc.), predomina a compreensão de desenvolvimento regional como 
um processo essencialmente econômico.

Em segundo lugar, como se viu, a figura de Celso Furtado logo se des-
taca entre os numerosos estudiosos da questão regional no Brasil. Com 
efeito, o economista paraibano identificou e analisou com rara compe-
tência a problemática regional, desvendando a natureza do processo de 
desenvolvimento desigual que preside a economia brasileira, subdesen-
volvida e periférica, e privilegiando a política como meio para desmontar 
os mecanismos que têm perpetuado as disparidades inter-regionais no 
Brasil. Por isso, sua obra vem influenciando estudos mais recentes de/
sobre desenvolvimento regional como, provavelmente, nenhuma outra.

Em terceiro lugar, nas últimas três décadas, a problemática regio-
nal tem sido examinada no Brasil, sobretudo, no ambiente das IES, em 
especial, no âmbito dos programas de pós-graduação. Como se procurou 
mostrar, os PPG vêm sendo, de fato, os principais responsáveis pela pro-
dução intelectual que tem tido lugar na universidade brasileira. A atua-
ção dos grupos de pesquisa e dos próprios pesquisadores tem inegável 
relevância neste contexto. Mas, deve ter ficado evidente, sobretudo, que 
já não se pode falar de desenvolvimento regional sem fazer referência à 
pós-graduação no Brasil.

Em quarto lugar, isso é bastante perceptível quando se busca verifi-
car o destino da produção intelectual em/sobre desenvolvimento regio-
nal. É óbvio que não se poderia fazer aqui um inventário exaustivo dos 
periódicos científicos. Contudo, a aproximação realizada permitiu que se 
caracterizasse o conjunto de revistas especializadas em desenvolvimento 
regional nas quais vem desaguando a produção intelectual brasileira. Não 
há dúvida, porém, que – por razões que não cabe explorar neste ponto 
– periódicos de desenvolvimento regional têm sido, comparativamente, 
menos bem avaliados.

Em quinto e último lugar, pode-se avançar em direção à formulação 
de uma proposição mais concreta, mas, não sem antes considerar que 
desenvolvimento regional não deve ser limitado ao que aporta(m) uma ou 
duas disciplinas, dado o seu caráter interdisciplinar; a distinção entre fato 
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objetivo/concreto e manifestação idealizada/subjetiva é inadequada para 
diferenciar desenvolvimento regional como dado empírico de propósito 
delineado; e, com desenvolvimento regional se está na presença não de 
uma pequena hipótese ou de uma grande teoria, mas de uma “teoria de 
médio alcance”. Dados esses passos, distinguiu-se entre três enfoques na 
formulação de uma proposição mais concreta de desenvolvimento regio-
nal. E esse quadro que se acaba de esboçar talvez atenda às exigências 
envolvidas com o reconhecimento de um campo de conhecimento. Daqui 
em diante se abrem possibilidades variadas para se elaborar uma noção 
um pouco mais precisa e, ao mesmo tempo, mais utópica de desenvolvi-
mento regional – ‘a partir de uma aproximação desde a realidade socio-
cultural brasileira’, que passe a dar alguma visibilidade e levar na devida 
conta o seu passado colonial, o sofrimento dos povos originários e das 
populações compulsoriamente transplantadas, a presença das mulheres, 
a diversidade da natureza.
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Pensando com o desenvolvimento regional: 
subsídios para um programa forte em 

desenvolvimento regional1

Marcos Antônio Mattedi2

Introdução

O desenvolvimento regional encerra um paradoxo curioso: 
a relação entre desenvolvimento e região constitui uma realidade 

estudada por muitos pesquisadores, porém são poucos os pesquisadores 
que utilizam o desenvolvimento regional para estudar a realidade. Para 
podermos compreender esse impasse precisamos considerar, simultane-
amente, como é formada esta comunidade de pesquisadores e quais são 
as estratégias empregadas para investigar essa temática. Isso envolve a 
consideração das regras morais que orientam as relações dos pesquisado-
res entre si e as regras técnicas que guiam as relações dos pesquisadores 
com a realidade. Mais precisamente, como foi formada essa comunidade 
científica e quais são as convenções teórico-metodológicas empregadas. 
Assim, por um lado, essa investigação pressupõe o entendimento de como 
surgiram os estudos, publicações, eventos, associações de pesquisadores, 
centros de formação; e, por outro, quais são os modelos empregados para 
o estudo do desenvolvimento regional.

1 Publicado originalmente em REVISTA BRASILEIRA DE DESENVOLVIMENTO 
REGIONAL, ISSN 2317-5443, DOI: 10.7867/2317-5443.2014V2N2P059-105 © 2014 
PPGDR/UNIVERSIDADE REGIONAL DE BLUMENAU. Disponível em:  WWW.
FURB.BR/RBDR.

2 Graduado em Ciências Sociais pela Universidade Regional de Blumenau (1991), mes-
trado em Sociologia Política pela Universidade Federal de Santa Catarina (1994) e 
doutorado em Ciências Sociais pela Universidade Estadual de Campinas (1999), com 
um estágio de pós-doutorado no Centre de Sociologie de L’Innovation-ENMP/Paris 
(2003). É docente-pesquisador do Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento 
Regional, da Universidade Regional de Blumenau, onde desde 2006 coordena o 
Núcleo de Estudos da Tecnociência (NET)..



76

Até a Segunda Guerra Mundial o desenvolvimento e a região, assim 
como os problemas cognitivos políticos a eles relacionados, se mantive-
ram como variáveis estudadas isoladamente. É claro que a maior parte 
das ciências sociais, cada uma a sua própria maneira, sempre manifestou 
interesse sobre as relações entre desenvolvimento e região. Nesse sen-
tido, a pesquisa sobre o desenvolvimento regional foi se produzindo e 
reproduzindo num cruzamento disciplinar em que se destacam a contri-
buição da ciência econômica, a geografia, a sociologia, a ciência política 
e a antropologia, tentando entender as causas e consequências da inter-
venção humana no território. Questões como a repartição da população, 
a localização das atividades produtivas, a formação das cidades, a degra-
dação ambiental, o papel dos transportes etc. há muito são investigadas. 
Mas todo esse conjunto de dados empíricos que vão permitindo conceber 
e explicar as relações que se estabelecem entre desenvolvimento e região 
não institui uma forma autônoma de pensar com o desenvolvimento 
regional. 

Assim, a área de conhecimento sobre o desenvolvimento regional se 
caracteriza pela produção de um volume crescente de informações, mas, 
apesar disso, não existe um acordo de como isso deve ser feito. Por isso, 
esse processo parece ser mais o efeito do retalhamento disciplinar do que 
a preocupação com o desenvolvimento regional. Temos uma aborda-
gem econômica, geográfica, sociológica e antropológica que fraciona a 
compreensão do desenvolvimento regional. Quais as consequências do 
aumento progressivo de informações e, ao mesmo tempo, a dificuldade 
de estabelecer um acordo de como isso deve ser feito? As consequências 
mais evidentes são que possuímos muito conhecimento produzido sobre 
o desenvolvimento regional e pouco conhecimento produzido com o 
desenvolvimento. Isso significa que não existe ainda um consenso disci-
plinar sobre a estratégia teórica e metodológica que deve ser comparti-
lhada entre esses pesquisadores para a produção do conhecimento sobre 
a relação entre desenvolvimento e região.

Em nosso ponto de vista, pensar o modo regional de desenvolvimento 
com o desenvolvimento regional é exercício reflexivo. À medida em que as 
regiões se desenvolvem, aumenta também o interesse pelo conhecimento 
do próprio desenvolvimento regional. Isso significa que quanto mais 
complexo se torna o padrão de desenvolvimento de uma região, maior 
a produção de conhecimento relacionado ao próprio desenvolvimento 
regional. E isso assinala que a própria capacidade de uma região pen-
sar a si mesma pode se converter em um indicador de desenvolvimento 



77

regional. Parece haver aí uma relação de “coconstrução”, no qual o desen-
volvimento regional estimula sua própria compreensão e sua própria 
compreensão alimenta o desenvolvimento regional. O monitoramento 
reflexivo da relação entre desenvolvimento e região deve ser considerado, 
portanto, como uma via de mão dupla. A principal implicação desse pro-
cesso diz respeito ao caráter regional das próprias teorias, afinal nenhuma 
teoria do desenvolvimento regional pode pretender uma validade global.

Assim, progressivamente, o desenvolvimento regional se impõe como 
objeto de preocupação científica, combinando uma grande variedade de 
interesses políticos e cognitivos. Por isso, uma das grandes dificuldades 
para pensar com o desenvolvimento regional constitui a inexistência 
de acordos teóricos e conceituais sobre as noções de desenvolvimento e 
região. Para estabelecer um programa forte em desenvolvimento regional 
necessitamos enfrentar esse paradoxo, ou seja, para poder conhecer com 
o desenvolvimento regional precisamos considerar três planos analíticos:

a) Plano epistemológico: determinar a cientificidade do que conhece-
mos como novo com a relação entre Desenvolvimento e Região;

b) Plano teórico: determinar quais são as principais características das 
interpretações da relação entre Desenvolvimento e Região;

c) Plano metodológico: determinar como podemos produzir conheci-
mento por meio da relação entre Desenvolvimento e Região.

A resposta a estas questões possibilita transpor os obstáculos que 
impedem a produção do conhecimento com o desenvolvimento regional.

Considerando as três dimensões cognitivas o objetivo deste capítulo, 
cumpre estabelecer os pressupostos analíticos necessários para pensar o 
modo regional de desenvolvimento por meio do desenvolvimento regio-
nal. Mais precisamente, sistematizar as consequências morais e lógicas 
que colocamos em operação quando estudarmos o modo regional do 
desenvolvimento.

Sabemos que a expressão desenvolvimento regional associa dois 
tipos de fenômenos. Essa operação é tão banal que, muitas vezes, não 
nos damos conta das consequências do conjunto dinâmico de possibili-
dades de associação que se estabelecem entre desenvolvimento e região. 
Por isso, para pensar com desenvolvimento regional é preciso superar um 
conjunto de obstáculos: a) o primeiro deles se refere à autocompreensão 
cientificista que os estudos do desenvolvimento regional possuem a res-
peito do processo de produção do conhecimento científico; b) o segundo 
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diz respeito às teorias reducionistas dos usos disciplinares dos conceitos 
de desenvolvimento e região; c) e o terceiro alude a concepção bidimen-
sional do desenvolvimento regional.

A operação cognitiva de superação desses obstáculos é o estabeleci-
mento de um modelo relacional. O modelo relacional se propõe a apre-
ender a realidade por meio de intersecções de fenômenos diferentes. 
Quando pensamos algo de forma relacional, estabelecemos uma analo-
gia de semelhanças e diferenças. Trata-se, portanto, de uma dialógica na 
qual o desenvolvimento regional não é o ponto de chegada, mas o de par-
tida. Aqui não se trata de transpor as descobertas realizadas numa deter-
minada disciplina, mas de converter o desenvolvimento regional numa 
unidade cognitiva autônoma. Assim, pensar com o desenvolvimento 
regional o modo regional de desenvolvimento constitui estabelecer uma 
relação entre fenômenos transescalar. Considerando esses fatores, pen-
sar com desenvolvimento regional constitui associar atributos relacio-
nais cuja associação permite detectar dimensões da realidade por meio 
do contraste de fatores heterogêneos.

Por isso, nosso desafio nesse capítulo não se resume a pensar o desen-
volvimento regional, mas pensar a realidade em termos de desenvolvi-
mento regional. Aqui o desenvolvimento regional não constitui mais 
apenas o ponto de chegada que alcançamos seguindo os caminhos tra-
çados pela economia, pela geografia, pela sociologia, pela antropologia, 
pela ciência política etc., mas também o ponto de partida por meio do 
qual compreendemos essa realidade de uma nova forma. Portanto, não 
se trata somente de recolher, comparar e avaliar as diversas estratégias de 
concepção e interpretação do desenvolvimento regional que foram sendo 
criadas e aplicadas em outras disciplinas, mas delinear uma plataforma 
cognitiva que permita influenciar o desenvolvimento dessas disciplinas. 
Mais precisamente, converter a relação entre desenvolvimento e região 
numa matriz explicativa que explique algo que a aplicação isolada dos 
conceitos de desenvolvimento e região não permite.

Nesse sentido, considerando esta problemática, o texto está estrutu-
rado em quatro partes. Por isso, na primeira parte, apresentaremos a breve 
revisão das estratégias epistemológicas de concepção que podem ser ado-
tadas para interpretar cientificidade das relações entre desenvolvimento 
e região. Na segunda parte, efetuamos uma análise das teorias do desen-
volvimento regional para estabelecer um modelo conceitual que permita 
superar as abordagens bidimensionais. Na terceira, nos concentramos 
na reformulação do conceito de desenvolvimento regional segundo os 
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subsídios extraídos do cálculo da indicação desenvolvido a partir das 
contribuições de George Spencer-Brown. Para finalizar, como exercício 
de síntese, apresentaremos cincos princípios para orientar a pesquisa em 
desenvolvimento regional e, assim, propor as bases epistemológicas, teó-
ricas e epistemológicas do pensamento com o desenvolvimento regional.

A reflexividade do conhecimento com  
o desenvolvimento regional

Para conseguirmos solucionar o paradoxo do desenvolvimento regio-
nal precisamos entender porque o conhecimento é produzido local-
mente, mas deve ser validado globalmente. Somente compreendendo 
como o conhecimento científico é produzido, entenderemos porque 
quanto mais se generalizam as descobertas sobre o desenvolvimento 
regional, menor se torna a nossa capacidade de pensar com o desenvol-
vimento regional. Por isso, antes de podermos estabelecer uma teoria do 
desenvolvimento regional, necessitamos conceber uma teoria do conhe-
cimento com o desenvolvimento regional. Mais precisamente, trata-se de 
demarcar as diferenças entre o conhecimento produzido na economia, 
na geografia, na sociologia, na antropologia etc. e o conhecimento pro-
duzido com o desenvolvimento do modo regional de desenvolvimento. 
O conhecimento com o desenvolvimento regional comporta três especi-
ficidades cognitivas: a) causação contextual; b) distinção analógica; c) a 
autorreferência reflexiva.

O estudo com o desenvolvimento regional parte do pressuposto de que 
o desenvolvimento e a região estão analiticamente ligados por relações 
de influência mútua. Isso significa que o desenvolvimento e a região são 
inseparáveis dos contextos transacionais em que estão incrustados. E que 
quanto mais se desenvolve uma região, maiores são as interconexões e 
interdependências entre desenvolvimento e região. Estes contextos tran-
sacionais estão em constante transformação e, portanto, não podem ser 
descritos por meio de uma causação linear. Por isso, o desenvolvimento 
regional apresenta uma relação causal bidirecional, em que o desenvol-
vimento tem uma influência causal sobre a região e que, por sua vez, a 
região tem um efeito causal sobre o desenvolvimento. Aqui não se trata 
de descrever o desenvolvimento ou região, mas as relações de influência 
que se estabelecem entre eles. Ou seja, o conjunto e a regularidade de 
relações possíveis de serem estabelecidas entre desenvolvimento e região.
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Se dissermos que o conhecimento com o desenvolvimento regional 
é regionalmente situado, somos obrigados a situar nosso conhecimento 
regionalmente. Esse viés regional da operação de contextualização do 
conhecimento com o desenvolvimento regional só se torna evidente 
quando efetuamos uma analogia. Isso significa que nunca podemos 
afirmar nada sobre o desenvolvimento regional se não estabelecermos 
um parâmetro de comparação. Esse parâmetro de comparação retros-
pectiva que se direciona tanto internamente com modos anteriores de 
desenvolvimento regional, quanto mediante o contraste externo com 
modos discrepantes de desenvolvimento regional. Dito de outra forma, 
somente conseguimos pensar as relações entre desenvolvimento e região 
regionalmente quando comparamos com outras experiências de desen-
volvimento regional no tempo e no espaço. Isso significa que o desen-
volvimento regional é sempre relativo, porque, afinal, é sempre desigual.

Para ter validade, o conhecimento do desenvolvimento regional pre-
cisa ser aplicado a si mesmo. Isso quer dizer que o desenvolvimento 
regional constitui um conhecimento autorreferente. Essa abordagem 
pressupõe que cada contexto social estabelece uma forma específica de 
relacionar, simbolicamente e materialmente, desenvolvimento e região. 
Isso indica que tanto as concepções quanto as aplicações das noções de 
desenvolvimento e região, bem como a de desenvolvimento regional, são 
produzidas socialmente segundo o padrão de desenvolvimento regional. 
Ou seja, o entendimento da relação de causalidade existente entre desen-
volvimento e região está associado reflexivamente a compreensão do 
contexto social. Portanto, para pensar com o desenvolvimento regional 
precisamos reconhecer a relação reflexiva que caracteriza o pensamento 
com o desenvolvimento regional. Em outras palavras, cada modo regio-
nal de desenvolvimento pressupõe um ritmo específico de circulação de 
conhecimento sobre o desenvolvimento de uma região.

Para a consideração da causalidade, distinção e a reflexividade na 
abordagem da relação entre desenvolvimento e região, é possível dife-
renciar duas “culturas epistêmicas” predominantes (KNORR-CETINA, 
1999). Por um lado, destaca-se a estratégia epistemológica que procura 
integrar estas três pré-condições por meio da reprodução dos modelos 
de conhecimento desenvolvidos na abordagem dos fenômenos naturais. 
Trata-se, portanto, de tentar explicar a relação entre o desenvolvimento e 
a região pela redução das relações aos fatores mensuráveis, controláveis 
e manipuláveis mediante a replicação do método das ciências naturais. 
Por outro lado, é possível identificar uma estratégia que se caracteriza 
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pela aplicação dos modelos extraídos das ciências humanas. Aqui, o obje-
tivo é compreender o sentido e o significado da relação que se estabelece 
entre desenvolvimento e região por meio da consideração dos fatores 
subjetivos. Em grande medida, esse processo se manifesta no interior de 
cada disciplina de onde se extraem os subsídios para pensar o desenvolvi-
mento regional (APEL, 2000).

Essas culturas epistêmicas prescrevem o que precisamos fazer quando 
descrevemos cientificamente a realidade com o desenvolvimento regio-
nal. Para elucidar esta questão, necessitamos estabelecer parâmetros de 
credibilidade e validade que nos habilitem a distinguir o conhecimento 
a respeito do desenvolvimento regional. E isso envolve a questão das 
possibilidades do conhecimento científico, ou melhor, os critérios para 
estabelecer a cientificidade de um enunciado ou teoria em desenvolvi-
mento regional. Mais exatamente, isso implica explicitar que pressupos-
tos compartilhamos quando produzimos conhecimento científico e o que 
distingue o conhecimento produzido com o desenvolvimento regional. 
Tratam-se dos acordos tácitos por meio do qual produzimos, justificamos 
e apresentamos as informações que descobrimos com o desenvolvimento 
regional. Olhando para as estratégias desenvolvidas para distinguir o 
conhecimento científico do conhecimento não-científico podemos dife-
renciar duas estratégias: a) parâmetros metodológicos e b) parâmetros 
institucionais (DUTRA, 1998, 2005).

Segundo o ponto de vista estático, a ciência constitui uma espécie 
de consenso sem coerção. Esse consenso fundamenta-se na crença de 
que existe um princípio único que permite demarcar a diferença entre o 
conhecimento científico e o não-científico. Essa diferença se estabelece 
por meio do contraste de teorias com a realidade conhecido como teste 
empírico. Assim, a ciência é concebida essencialmente como um exer-
cício intelectual no qual as falhas são progressivamente eliminadas e o 
conhecimento é acumulado (BUNGE, 1989). Os exemplos mais conhe-
cidos desta estratégia constituem o “principio de verificação” estabele-
cido pelo Positivismo Lógico e o “princípio de refutação” estabelecido 
pelo Racionalismo Crítico. O princípio de verificação estabelece que a 
validade de uma teoria decorre de seu método de verificação (CARNAP, 
1970). Já o princípio de refutação estabelece que a validade de uma teoria 
resulta de seu grau de proibição (POPPER, 1980). Porém, seja de forma 
indutiva ou de forma dedutiva, o desempate é sempre estabelecido pelo 
contraste com a realidade.
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Segundo essa estratégia, o processo de certificação do conhecimento 
com o desenvolvimento regional passaria pela adoção do método cientí-
fico. A ciência é vista como um tipo de conhecimento especial que elabora 
seus próprios critérios de validez. Isso significa que, como toda a ciência, 
também o desenvolvimento regional necessitaria ser fiel ao caráter expe-
rimental e a adoção de uma linguagem lógica e matemática de expressão 
do conhecimento. Desse ponto de vista, os problemas relativos ao conhe-
cimento do desenvolvimento regional podem ser resolvidos reduzindo a 
validade das informações ao que pode ser observado empiricamente por 
meio de um método de determinação. Esse processo poderia ser recons-
truído racionalmente e as observações “verificadas” ou “refutadas” por 
meio de uma comparação com a realidade. Nesse sentido, a debilidade 
associada à produção do conhecimento científico com o desenvolvimento 
regional decorreria da inexistência de regras lógicas de observação.

Essa solução apresenta alguns problemas, afinal uma teoria do desen-
volvimento regional não pode ser reduzida a uma descrição do mundo. 
A transposição destes critérios comporta algumas dificuldades típicas da 
pesquisa em ciências sociais como, por exemplo, a dificuldade de controle 
experimental, a relatividade cultural das leis sociais, a natureza subjetiva 
dos temas de pesquisa, o viés valorativo da investigação social etc., e, prin-
cipalmente, a constatação de que os indivíduos, grupos sociais e socieda-
des modificam seu padrão de desenvolvimento com a aquisição de novos 
conhecimentos. Constitui a tentativa de explicação de um fenômeno, ou 
o que é mais importante, de fenômenos que se relacionam socialmente. 
Trata-se, portanto, de saber se é possível estabelecer leis dos fenôme-
nos sociais e, consequentemente, das relações entre desenvolvimento e 
região. No caso do desenvolvimento regional, o próprio desenvolvimento 
regional pode regular as leis concebidas sobre seu funcionamento a partir 
do controle do próprio desenvolvimento regional.

Por outro lado, existem as abordagens dinâmicas que sustentam que 
a cientificidade constitui uma convenção da comunidade científica. A 
validade de uma hipótese ou credibilidade de uma teoria é determinada 
segundo a aplicação de uma escala convencionada socialmente na comu-
nidade científica (GELLNER, 1997). A comunidade científica se organiza 
em disciplinas que constituem as formas institucionais privilegiadas no 
qual a ciência se organiza, desenvolve, avalia e transmite a cultura insti-
tuída. Existem muitas variantes desse tipo de abordagem, mas a maior 
parte pode ser diferenciada em duas estratégias predominantes. Por 
um lado, o historicismo que sustenta que a cientificidade constitui um 



83

consenso cognitivo que resulta do compartilhamento de um paradigma 
(KUHN, 1989); e, por outro, a sociologia que estabelece que a cientifi-
cidade constitui o resultado de relações de dominação conflitivas entre 
os membros do campo científico (BOURDIEU, 1997). A cientificidade do 
conhecimento do desenvolvimento regional decorre, portanto, da forma 
como interpretamos a formação da comunidade científica.

A ideia segundo a qual a atividade científica é influenciada social-
mente não é nova (MATTEDI, 2006). Para Kuhn, por exemplo, os impas-
ses relacionados a produção do conhecimento com o desenvolvimento 
indicariam um estágio de formação da comunidade de pesquisadores do 
desenvolvimento regional pré-paradigmático, em que ainda não existe 
um padrão estabelecido de abordagem dos problemas relacionados a 
pesquisa em desenvolvimento regional. Já para Bourdieu, o paradoxo 
do desenvolvimento regional se explicaria porque esse campo de conhe-
cimento ainda não se autonomizou de outras disciplinas, e a busca por 
reconhecimento e a acumulação do capital científico ainda não estrutura 
os pesquisadores do desenvolvimento regional em dominantes e domi-
nados. Aqui, o caminho que leva a fundamentação do conhecimento pro-
duzido com o desenvolvimento regional envolve uma institucionalização 
disciplinar. Para esse segundo grupo, a cientificidade é consequência do 
consenso estabelecido dentro da comunidade científica.

Nessa segunda estratégia, o paradoxo do desenvolvimento regional 
decorreria da incapacidade dos pesquisadores de instituir as convenções 
disciplinares. Não se trata somente de generalizar o uso de um método 
pela força dos resultados, mas de instituir regras estritas de entrada na 
comunidade científica. Isso passa pela criação de uma disciplina univer-
sitária, bem como pela regulamentação de uma atividade profissional 
associada a formação. Deste ponto de vista, a estabilização da produção 
do conhecimento com o desenvolvimento regional constitui menos uma 
atividade cognitiva e mais uma atividade política. Contudo, não parece 
suficiente creditar os impasses relacionados a produção do conheci-
mento em desenvolvimento regional somente ao padrão de organização 
da comunidade científica. A incapacidade de instituição disciplinar na 
universidade e o padrão difuso de comunicação está associado ao fato 
de que o conhecimento com o desenvolvimento regional é produzido 
regionalmente.

Ocorre que a oposição entre essas duas culturas epistêmicas se mani-
festa também no interior do desenvolvimento das disciplinas que se ocu-
pam do desenvolvimento. Por exemplo, temos uma tradição de pesquisa 
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econômica que segue o modelo de cientificidade das ciências naturais 
e uma que segue o modelo das ciências sociais; temos geografia que se 
aproxima mais das ciências naturais e outra mais próxima das ciências 
sociais; temos sociologia que reproduz uma metodologia positivista, mas 
também uma sociologia baseada nas humanidades. Assim, não somente 
a produção do conhecimento com o desenvolvimento regional é tensio-
nado por essas duas tradições epistemológicas, como também o conhe-
cimento disponível sobre o desenvolvimento regional produzido pela 
economia, geografia, sociologia e ciência política exprime esta oposição. 
As relações de oposição e colaboração no interior de cada disciplina e 
entre as disciplinas que estudam o desenvolvimento regional torna o 
campo de estudo muito complexo.

Além disso, um dos aspectos menos observados é que o conheci-
mento do desenvolvimento regional não é monopolizado por cientistas 
em núcleos de pesquisa universitários. O conhecimento sobre o desen-
volvimento regional costuma ser produzido também nas agências gover-
namentais, sindicatos, associações produtivas, círculos, redes e grupos 
informais etc. e, portanto, os pesquisadores universitários e as regras 
acadêmicas não são as únicas estratégias de validação empregadas na 
área. Os detentores do conhecimento sobre o desenvolvimento regional 
constituem um grupo mais amplo e mais variado do que o circunscrito 
nas tradições disciplinares que se ocupam do desenvolvimento regional 
como, por exemplo, a economia, geografia, sociologia etc. Essa caracte-
rística dota o conhecimento sobre o desenvolvimento regional de grande 
ambivalência e heterogeneidade de práticas. E, portanto, o conhecimento 
do desenvolvimento regional não está restrito a certos grupos sociais e 
lugares – ele apresenta uma “mestiçagem”.

Do ponto de vista estático e dinâmico, a inexistência de uma fronteira 
nítida entre leigos e peritos potencializa a fragmentação e dificulta a certi-
ficação do conhecimento com o desenvolvimento regional. Considerando 
esse processo, é possível depreender duas estratégias de legitimação do 
conhecimento. A primeira recorre às recomendações prescritas pelas tra-
dições positivistas e racionalistas que sugerem a necessidade de imposição 
de critérios rigorosos de justificação na produção do conhecimento com o 
desenvolvimento regional. Em outras palavras, isso significa a imposição 
de um método que certifique e padronize a produção do conhecimento 
com o desenvolvimento regional. A segunda volta-se para as tradições 
historicista e sociológica e estabelece a necessidade de institucionaliza-
ção do campo de pesquisa. E quanto maior o reconhecimento social das 
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informações produzidas, menor a autonomia da área de pesquisa com 
relação aos interesses políticos e econômicos do contexto social. Tanto na 
primeira quanto na segunda estratégia, o que se ganha em profundidade 
se perde em amplitude.

Embora esses dois modelos contribuam de diversas formas para con-
ceber e fundamentar uma estratégia de pensamento com o desenvolvi-
mento regional, eles não são satisfatórios para integrar disciplinarmente 
a causalidade, a distinção e a reflexividade. Existem muitas formas de 
resolver a ambivalência entre a concepção estática que concebe a ciência 
como uma atividade intelectual racional, e a concepção dinâmica, que 
concebe a ciência como uma atividade social institucionalizada. A pro-
dução científica de ponta e os compromissos disciplinares não dependem 
somente da dinâmica interna da ciência, seja em termos metodológicos, 
seja em aspectos institucionais. Mais precisamente, produzir conhe-
cimento em desenvolvimento regional de ponta e, ao mesmo tempo, 
fazer com que esse conhecimento tenha validade regional não depende 
somente do método e da comunidade científica. Como a pesquisa com o 
desenvolvimento regional é produzida individualmente com baixos cus-
tos, o controle político subverte o controle dominante.

Para estabelecermos uma plataforma epistemológica que permita ava-
liar as particularidades causal, analógica e reflexiva inerentes ao conhe-
cimento produzido com o desenvolvimento regional, necessitamos 
estabelecer uma nova estratégia de validação desse conhecimento cien-
tífico. Mais exatamente, precisamos ultrapassar a fronteira que opõe a 
estratégia que reforça a lógica interna e a estratégia que reforça o contexto 
externo. A complexidade do programa de pesquisa em desenvolvimento 
regional nos obriga a avançar uma estratégia de integração, ou uma sín-
tese. Não basta somente estabelecer critérios cognitivos para criação de 
novas teorias pelos peritos, mas também mecanismos que permitam 
valorizar e atribuir respeitabilidade ao conhecimento prático dos leigos. 
Pode-se dizer que o desenvolvimento regional constitui um conheci-
mento guiado pelo ensaio e erro, porém o que permite ensaiar e errar não 
é a aplicação de um método, mas as condições do contexto social, ou seja, 
uma “cultura epistêmica hibrida”.

Existem várias iniciativas de fundamentação dessa cultura epistêmica 
hibrida. Talvez as mais conhecidas digam respeito aos modelos de jun-
ção derivados das plataformas pluri, multi, inter e transdisciplinar de 
enfocar a realidade (MORIN, 1987). Essas iniciativas foram concebidas 
visando superar dois desafios relacionados a produção do conhecimento 
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científico: 1) os efeitos perversos da especialização disciplinar; 2) o 
aumento da complexidade dos fenômenos. Por isso, essas plataformas 
apresentam estratégias de interação disciplinar em níveis de comple-
xidade diferentes, que podem se referir tanto ao simples contato entre 
disciplinas, quanto a justaposição de conhecimento até a superação disci-
plinar. Nesse sentido, as bases teóricas e metodológicas de cada disciplina 
são compartilhadas, ou melhor, intercambiadas entre diversas disciplinas 
em um grau de complexidade crescente. O resultado desse processo é 
a estabilização de uma nova plataforma cognitiva da qual são extraídas 
novas descobertas de um modo novo (GODARD, 1997).

Os esforços mais bem sucedidos para pensar com o desenvolvimento 
regional foram alcançados mediante essa plataforma cognitiva. Nesse 
sentido, o desenvolvimento regional é definido como uma síntese dis-
ciplinar (BENKO, 1999), ou uma espécie de “metaponto de vista”. Um 
cruzamento no qual se reúnem as contribuições desenvolvidas em diver-
sas tradições disciplinares como, por exemplo, a economia, a geografia, 
a sociologia, a antropologia, entre outras. Isto pressupõe, claro, reunir e 
combinar os resultados produzidos através destas investigações relativas 
ao desenvolvimento e a região. Segundo essa linha de fundamentação, o 
pensamento com o desenvolvimento regional se encontraria num estágio 
interdisciplinar, com a economia e a geografia estabelecendo as principais 
contribuições teóricas e metodológicas para interpretação das relações 
entre desenvolvimento e região (MATTEDI; THEIS, 2002). Nesta plata-
forma cognitiva, o desenvolvimento regional assume uma característica 
“caleidoscópica” que varia segundo a contribuição disciplinar.

Contudo, esta solução caleidoscópica comporta pelo menos alguns 
aspectos operacionais inconvenientes. O primeiro diz respeito ao fato 
que não existe pluri, multi, inter e transdisciplinaridade sem discipli-
naridade, o que indica que se o desenvolvimento regional for uma área 
interdisciplinar ele nunca interagirá com outra área interdisciplinar. O 
segundo aspecto implica em que a interação entre disciplinas sempre 
acontece porque a ciência é produzida socialmente, o que significa que 
uma nova disciplina surge sempre da combinação de duas ou mais dis-
ciplinas. O terceiro é que esta solução oferece uma imagem distorcida 
do universo disciplinar, um ambiente desprovido de controvérsias. Mas, 
principalmente, esta solução versa somente sobre uma dimensão interna 
relativa aos fatores metodológicos e não leva em consideração os aspectos 
institucionais relacionados a organização social da comunidade de pes-
quisadores em desenvolvimento regional. Nesse sentido, esta estratégia 
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aplicada ao desenvolvimento regional parece constituir uma falsa solução 
para um falso problema.

As principais reservas com relação a adoção destas estratégias para 
configurar cientificamente a causalidade, a reflexividade e a distinção 
referem-se ao duplo fechamento da forma de pensar com o desenvol-
vimento regional. Esse fechamento é, ao mesmo tempo, metodológico 
com as outras formas de conhecimento e disciplinar com relação aos não 
especialistas. Por isso, as estratégias estática e dinâmica baseiam-se num 
mesmo procedimento, reivindicam uma diferenciação tanto por meio 
da imposição de um método quanto pela instituição de uma disciplina. 
Trata-se, portanto, de fechar o desenvolvimento regional aos conheci-
mentos e produtores leigos. Por isso que as estratégias pluri, multi, inter 
e transdisciplinares não são suficientes, pois abrem somente a parte 
cognitiva do círculo, mas deixam a questão institucional obstruída. Este 
acordo oculto da oposição ortodoxa entre método-instituição deforma 
a atividade científica, afinal só podemos exigir rigor e disciplina aonde 
acreditamos que não existe.

Para pensar com o desenvolvimento regional de forma científica pre-
cisamos superar o panóptico dualista método-instituição. A sociedade 
em geral e os elementos sociais não devem ser vistos como fatores per-
niciosos na produção do conhecimento científico (MATTEDI, 2006). A 
validade do conhecimento científico não surge da força metodológica do 
método científico e da integração da comunidade científica de neutralizar 
as influências do contexto social, como nos leva a crer a solução proposta 
pela oposição ortodoxa. Ao contrário, o caráter social e interessado do 
conhecimento científico não deve ser visto como um defeito, mas como 
uma parte constitutiva e decisiva da sua força explicativa. Por isso, quanto 
mais uma teoria científica consegue mobilizar interesses sociais, mais 
científica ela se torna. E por isso não existe a necessidade de restringir 
e fechar o conhecimento com o desenvolvimento regional aos interesses 
da própria da própria comunidade científica, como sugerem as soluções 
estáticas e dinâmicas.

Uma iniciativa mais recente e vigorosa diz respeito aos subsídios extra-
ídos dos chamados Estudos Sociais da Ciência e da Tecnologia – ESCT 
(HESS, 1997). Os ESCT compreendem uma tradição surgida a partir de 
três eixos de crítica ao padrão de desenvolvimento cientifico e tecnoló-
gico do pós-guerra. O primeiro eixo diz respeito ao irrealismo dos parâ-
metros positivistas de certificação do conhecimento científico; o segundo 
se refere aos efeitos disfuncionais da descrição da comunidade científica 
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efetuada pelo programa mertoniano; o terceiro compreende o processo 
linear de formulação e de implementação das políticas de ciência e tec-
nologia (JASANOFF; MARKELE; PETERSEN; PINCH, 1994; HACKER; 
AMSTERDAMSKA; LYNCH; WAJCMAN, 2007). Em termos metodoló-
gicos, compreende duas estratégias: 1) o exame dos impactos da ciência 
e tecnologia na sociedade; 2) os impactos da sociedade na ciência e na 
tecnologia (MATTEDI; GRISOTTI; SPIESS; BENNERTZ, 2009). Isso sig-
nifica que a pesquisa científica em desenvolvimento regional constitui 
uma atividade social.

Os resultados alcançados por meio deste tipo de abordagem nos últi-
mos anos revelam que o conhecimento científico é um fenômeno social. 
Portanto, a exatidão, a objetividade e a utilidade científicas não são resul-
tado da aplicação de critérios técnicos ou da integração da comunidade 
científica, mas apenas contingências sociais. Por isso a ciência em geral e a 
produção da pesquisa em particular somente se tornam possíveis quando 
os pesquisadores conseguem criar um contexto social no qual o conheci-
mento científico pode se estabilizar e reproduzir. Mais precisamente, isso 
significa que se quisermos estabilizar uma forma de pesquisa das relações 
entre desenvolvimento e região com o desenvolvimento regional precisa-
mos considerar os vínculos existentes entre esta atividade científica e o 
contexto social. Isto significa que para o conhecimento com o desenvolvi-
mento regional ser produzido é preciso existir condições sociais para que 
indivíduos e grupos possam criar, organizar, transmitir e difundir esta 
espécie de conhecimento nas próprias regiões.

Trata-se de relacionar a produção do conhecimento científico ao con-
texto social. O progressivo reconhecimento de que a ciência é moldada 
por circunstâncias contingentes locais vem modificando a percepção do 
processo de produção do conhecimento científico. Por um lado, a ênfase 
recai na análise de como os interesses sociais, políticos e disciplinares 
configuram o conteúdo do conhecimento (BARNES; BLOOR; COLLINS, 
1996). Mas, também, essa atividade pode ser descrita como um circuito 
no qual o contexto social é resultado da atividade científica (LATOUR, 
2000; CALON, 1995). As diferenças aqui residem nas formas de instru-
mentalização do contexto que oscila para o entendimento da atividade 
científica. Nosso desafio, portanto, consiste em substituir a forma de 
conceber o desenvolvimento regional na sociedade pela perspectiva que 
se preocupa com o elemento social do conhecimento com o desenvolvi-
mento regional. Pensar com o desenvolvimento regional pressupõe uma 
teoria política do conhecimento.
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O modelo circulatório do conhecimento foi desenvolvido por Callon; 
Courtial; Penan (1995) e Latour (1995), e é conhecido como cinco hori-
zontes da pesquisa científica. Este esquema distingue inicialmente cinco 
categorias de tarefas que constituem quatro horizontes de atuação profis-
sional dos cientistas. A primeira refere-se a “mobilização do mundo”, que 
diz respeito ao processo de produção de dados por meio da pesquisa com 
o desenvolvimento; a segunda diz respeito ao processo de “autonomiza-
ção”, que constitui formar pessoas capazes de entender e aplicar o conhe-
cimento produzido com o desenvolvimento regional; a terceira tarefa 
compreende a criação de “alianças estratégicas”, formar parcerias com o 
Estado e o setor produtivo visando mobilizar recursos para a realização 
de pesquisa; a quarta volta-se para “relações públicas”, estabelecer uma 
imagem pública positiva do desenvolvimento regional junto a sociedade; 
somente quando estas atividades são realizadas temos a quinta tarefa: as 
teorias com o desenvolvimento regional.

Essa forma de conceber e fundamentar o conhecimento com o desen-
volvimento regional permite o conhecimento com o desenvolvimento 
regional se justificar regionalmente pelo desenvolvimento. Como vimos, 
os critérios de cientificidade extraídos das tradições estática ou dinâmica 
baseiam-se no fechamento disciplinar e, portanto, subtraem a possibi-
lidade de usarmos a dinâmica regional do desenvolvimento no conhe-
cimento com o desenvolvimento regional. Isso significa, por um lado, a 
adoção do método científico e, por outro, o reconhecimento dos parâme-
tros de certificação da comunidade científica. Ao produzirmos conheci-
mento com o desenvolvimento regional não devemos tentar neutralizar 
por meio da metodologia e da reputação os efeitos que o contexto social 
exerce sobre o conhecimento. Resumindo, isso quer dizer simplesmente 
que o conhecimento com o desenvolvimento regional deve estabelecer 
um autoentendimento próprio de sua cientificidade, considerando as 
condições regionais de desenvolvimento.

Como dissemos, antes de estabelecermos uma teoria do desenvol-
vimento regional necessitamos de uma teoria do conhecimento com o 
desenvolvimento regional. Isto significa que o desenvolvimento regional 
é um conhecimento de segunda ordem e, mais precisamente, deve ter 
validade regional. Trata-se assim de substituir a perspectiva segundo a 
qual o conhecimento sobre desenvolvimento regional deve adotar regras 
estritas de produção do conhecimento e organização disciplinar. Vimos 
que não somente estas regras são irrealistas, mas também perniciosas, 
pois a validade e credibilidade de um enunciado científico depende de 
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quem enuncia, das circunstâncias, do estilo discursivo e das motivações. 
Por isso, em nosso ponto de vista, esse processo envolve o reconheci-
mento de dois pressupostos fundamentais: 1) cada região tem uma forma 
específica de produção e apropriação do conhecimento sobre si mesma; 
2) existe um grau de indeterminação considerável no conhecimento por-
que as relações entre desenvolvimento e região são instáveis.

O exame do processo de formação da área de conhecimento do desen-
volvimento regional se caracteriza por uma assimetria entre volume cres-
cente de informações e a ausência de acordo sobre como isso deve ser feito. 
Considerando os pressupostos cognitivos e institucionais, percebe-se que 
o conhecimento com o desenvolvimento regional não pode permanecer 
separado do contexto no qual desenvolvimento e região se relacionam. 
O problemático do pensamento com o desenvolvimento regional é que o 
regional do desenvolvimento não pode ser fechado metodologicamente 
e institucionalmente porque o desenvolvimento regional não é separado 
do conhecimento que se produz dele. Por isso, a consideração das pré-
condições epistemológicas indicam que conhecimento produzido com o 
desenvolvimento regional possui três características principais:

1)  causalidade: as relações entre desenvolvimento e região são con-
textuais; 2) distinção: as relações entre desenvolvimento e região só 
podem ser avaliada analogicamente; 3) reflexivo: o conhecimento 
com o desenvolvimento possui uma validade regional.

As particularidades causais, analógicas e reflexivas do conhecimento 
com o desenvolvimento regional pressupõem a superação das formas 
cientificistas de conceber a ciência, mas também a forma cientificista 
de pensar a ciência. Isso envolve o reconhecimento de que o conheci-
mento com o desenvolvimento regional é ativado por processos sociais 
contextualizados regionalmente pelo desenvolvimento. Deste ponto de 
vista, sabemos que antes de podermos determinar o que é o desenvolvi-
mento regional, necessitamos estabelecer como as condições regionais 
do desenvolvimento tornam o conhecimento com o desenvolvimento 
regional possível. Ou seja, para uma região pensar a si mesma por meio 
do desenvolvimento regional, é preciso que existam algumas condições 
sociais para formulação e resolução da questão sobre as relações entre 
desenvolvimento e região. Se, no primeiro nível, consiste em determinar 
o que é o desenvolvimento regional regionalmente, no segundo, trata-se 
de determinar como podemos estudar regionalmente o desenvolvimento 
regional.
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A causação contextual do conhecimento com  
o desenvolvimento regional

As teorias do desenvolvimento regional se ocupam com uma questão 
simples: quais são relações que se estabelecem entre desenvolvimento e 
região? Mais precisamente, que classes de influências podem ser obser-
vadas regularmente entre desenvolvimento e região. Sabemos que a cor-
relação entre desenvolvimento e região não equivale necessariamente a 
uma causação, pois a correlação entre duas variáveis não implica uma 
causalidade. Uma relação de causa-efeito existe somente quando uma 
mudança em uma variável (independente) induz a mudança em outra 
(dependente). Isto significa que quando um primeiro conjunto de con-
dições específicas é encontrado, haverá também um segundo conjunto 
de condições nas quais o primeiro origina o segundo. Parece, então, que 
as teorias do desenvolvimento regional deveriam descrever um contexto 
no qual certos valores de um fenômeno X correspondam sempre a certos 
valores do fenômeno Y. Isso significa que variações observadas no fenô-
meno Y são produzidas pela variação dos valores do fenômeno X.

Mas no estudo do desenvolvimento regional nem sempre é possível 
fechar o campo de análise. Ao contrário, é sempre possível alargar um sis-
tema de relações entre variáveis e encontrar influências que ultrapassem 
ou transcendam a relação entre X-Y. A decisão de inclusão ou exclusão 
dos fatores em jogo é sempre uma decisão de ordem teórica e, portanto, 
nunca teremos garantias de que todas as variáveis relevantes estão inclu-
ídas na explicação e serão efetivamente controladas.

É nestes limites que se inscreve a verificação da co-variação, a dire-
ção causal e as variáveis exógenas da teoria do desenvolvimento regio-
nal. Isso significa que nem sempre é possível determinar com exatidão 
quais variáveis são importantes na ocorrência do efeito, pois no limite 
precisamos diferenciar o que antecede do que sucede. Ou seja, no estudo 
do desenvolvimento regional nem sempre podemos determinar com 
exatidão quando a região e o desenvolvimento são causa ou quando são 
consequência. Isso constitui o desafio teórico da explicação da causação 
contextual.

Nesse sentido, considerando a causalidade entre desenvolvimento e 
região, é possível estabelecer quatro estratégias de abordagem das rela-
ções de influência:

a) HIPÓTESE 1 - O desenvolvimento como um agente produtor da 
região: nesse tipo de abordagem o processo de desenvolvimento 
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é considerado uma variável independente e a região uma variável 
dependente;

b) HIPÓTESE 2 - A região como um agente produtor do desenvolvi-
mento: nesse tipo de abordagem a região é considerada uma variável 
independente que afeta o desenvolvimento, considerado como uma 
variável dependente;

c) HIPÓTESE 3 - Existe um processo de causação circular entre desen-
volvimento e região: existe um processo de causação circular em 
que o desenvolvimento influencia a região e a região influencia o 
desenvolvimento;

d) HIPÓTESE 4 - Não existe relação causal entre desenvolvimento e 
região: nesse tipo de abordagem a relação de causalidade entre 
desenvolvimento e região se deve a uma ou mais variáveis espúrias.

Mais precisamente, a causação contextual compreende uma plurali-
dade de condições determinantes cuja verificação simultânea confere um 
grau de probabilidade à ocorrência de determinados resultados. Quando 
é possível, multiplicam-se as observações efetuadas em situações seme-
lhantes, mostrando que a ocorrência de X favorece ou torna frequente a 
ocorrência de Y. Afinal, no estudo das relações entre desenvolvimento 
e região existe um esquema de interação combinando variáveis, ou gru-
pos de variáveis independentes, que agem sobre uma variável ou variáveis 
dependentes. Trata-se de blocos de variáveis independentes integrando 
diversos conjuntos de fatores que afetam diferencialmente as variáveis 
dependentes. Essa forma de considerar a relação entre desenvolvimento 
e região baseia-se no reconhecimento de que para identificar uma relação 
causal entre desenvolvimento e região necessitamos analisar o contexto 
causal em que o desenvolvimento e a região se inserem, ou seja, o con-
texto da rede de relações entre variáveis. 

Embora a lógica da inferência causal seja idêntica a outras situações, 
os procedimentos de análise do desenvolvimento regional são indiscuti-
velmente mais complexos e, portanto, menos formalizáveis. Nesse sen-
tido, o desafio teórico da investigação da causação contextual consiste, 
portanto, em explicar a rede de relações subjacentes as variáveis inde-
pendentes e dependentes e, sobretudo, em determinar a intensidade das 
relações de influências mútuas que ligam o desenvolvimento à região. 
Isso significa que a forma como se interpreta o intercâmbio entre desen-
volvimento e região constitui um contexto formado pela interação de um 
grande número de variáveis. Além disso, a compreensão das regularidades 
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envolve a construção de modelos teóricos que permitam entender os con-
textos de interação dessas variáveis. Esses modelos constituem instru-
mentos descritivos formados por um sistema de coordenadas conceituais 
que são aplicados para interpretar fenômenos e que vão sendo progressi-
vamente ajustados. E servem para traduzir o contexto causal e identificar 
e medir a relação entre desenvolvimento e região.

Para compreendermos a causação contextual entre as variáveis desen-
volvimento e região necessitamos desenvolver um modelo teórico. 
Porém, a construção de modelos teóricos constitui uma tarefa complexa 
na medida em que as relações entre essas variáveis não são lineares. 
Assim, as influências entre desenvolvimento e região variam à medida 
que o contexto muda e, consequentemente, as próprias teorias variam 
com a mudança do contexto. Desta forma, no sentido amplo, ou seja, o 
das interpretações das relações causais entre desenvolvimento e região, a 
teoria pode constituir uma conceitualização de termos que são emprega-
dos para a explanação do fenômeno empírico ad-hoc; no sentido restrito, 
a teoria exprime um sistema formal lógico que consiste num conjunto de 
conceitos inter-relacionados que permitem testar uma hipótese, visando 
assim descrição, explanação e predição de fenômenos. Trata-se, por-
tanto, de construir um modelo analítico no sentido restrito para inter-
pretar a lógica da direção causal entre desenvolvimento e região em cada 
contexto.

Existem duas formas básicas de conceber instrumentos descritivos 
para explicação da causação contextual entre desenvolvimento e região. 
O modelo dedutivo popperiano (teoria-antes-da-pesquisa): neste caso, 
primeiro formula-se um modelo teórico derivado do conhecimento exis-
tente; depois seleciona-se uma proposição ou hipótese derivada deste 
modelo; estabelece-se uma estratégia de pesquisa para testar a proposi-
ção; e se a proposição não for rejeitada pelo teste, aplica-se a teoria para 
explicar a casos particulares. O modelo indutivo mertoniano (pesquisa
-antes-da-teoria): este tipo de abordagem inicia com a investigação de um 
fenômeno e se delineiam os seus atributos; em seguida, medem-se esses 
atributos numa variedade de situações; passa-se para a análise dos dados 
para determinar os padrões de variação; e, por último, constroem-se as 
teorias. Aqui a diferença entre os dois tipos de concepções de teorização 
diz respeito a possibilidade de isolar uma variável independente de forma 
precisa para explicar as relações entre desenvolvimento e região.

Um desafio adicional é que esse padrão de teorização se disseminou no 
interior das disciplinas que se ocupam da pesquisa do desenvolvimento 
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e da região. Por exemplo, teremos uma abordagem econômica da relação 
entre desenvolvimento e região através da teoria-antes-da-pesquisa, ao 
mesmo tempo em que teremos uma interpretação por meio da pesqui-
sa-antes-da-teoria; teremos uma abordagem geográfica no qual a relação 
entre desenvolvimento e região será operacionalizada através da teoria
-antes-da-pesquisa e, paralelamente, outra abordagem geográfica no qual 
teremos pesquisa-antes-da-teoria, e assim por diante em todas as discipli-
nas que estudam o desenvolvimento regional. Com a produção e a repro-
dução destes modelos de análise, e o crescente contato interdisciplinar, 
torna-se cada vez mais complexo entender e sistematizar as estratégias 
de interpretação teóricas da relação entre desenvolvimento e região. Por 
isso, nem sempre é fácil reconstruir as continuidades e descontinuidades 
entre as diversas estratégias de abordagem.

Portanto, existem na paisagem esboçada pela economia, geografia, 
sociologia, antropologia e ciência política muitas controvérsias sobre os 
sentidos de interpretação teórica das relações entre desenvolvimento e 
região. Afinal, não é fácil isolar o desenvolvimento, a região, e estabe-
lecer as ligações sobre a relação da territorialidade do desenvolvimento. 
E embora todos os pesquisadores do desenvolvimento regional estejam, 
direta ou indiretamente, interessados em compreender como o processo 
de desenvolvimento modifica a região e como a região afeta o desen-
volvimento, existem ainda muitas controvérsias sobre a adequação de 
como isso deve ser feito. Assim, como as relações entre desenvolvimento 
e região são múltiplas, as combinações podem se revelar, muitas vezes, 
fenômenos distintos e até antagônicos. Mais precisamente, existe um 
processo de subdeterminação teórica na medida em que existe mais de 
uma teoria que explica o mesmo conjunto de relações, gerando inconsis-
tências entre as teorias.

Para descrever a causação contextual parte-se sempre da relação entre 
o domínio e o que acontece nele. A dificuldade do estudo desta relação 
situa-se na existência de muitas combinações e, portanto, de respos-
tas possíveis. Por exemplo, enquanto alguns teóricos consideram que a 
relação Desenvolvimento-Região existe independentemente de como 
esses fenômenos são experienciados socialmente de forma realista como 
entidades fixas, outros pesquisadores baseiam-se numa perspectiva 
de que a relação Desenvolvimento–Região resulta de um processo de 
mediação simbólica entre atores de forma construtivista. Assim, trata-
se de considerar como as variáveis desenvolvimento e região são trans-
codificadas operacionalmente na pesquisa. Por um lado, a relação entre 
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desenvolvimento e região é traduzida pela forma de apropriação e, por 
outro, por forma de identificação. Por isso, para sistematizar a exposição, 
o primeiro conjunto de teorias será denominado “teorias do contêiner”, 
enquanto que o segundo, “teorias do envelope”.

As teorias do contêiner concebem a relação entre Desenvolvimento-
Região como uma espécie de processo que ocorre num recipiente. Neste 
tipo de teoria o procedimento de abordagem das relações causais entre 
desenvolvimento e região é bastante conhecido. Primeiro, isolam-se os 
domínios, acondicionam-se os fenômenos e se estabelecem relações 
entre eles como, por exemplo, recursos, populações, equipamentos, orga-
nizações, produção etc.; em seguida, procura-se observar como operam 
no assentamento e, consequentemente, busca-se determinar as relações 
de influência entre os fenômenos; na etapa seguinte, aplicam-se modelos 
teóricos que tentam explicar como os fenômenos interagem e permane-
cem juntos; o próximo procedimento consiste em avançar uma genera-
lização efetuando uma comparação entre as semelhanças e diferenças 
entre os diversos contêineres; por último, com o suporte de uma base 
normativa sobre o que é desejável que aconteça nos contêineres se esta-
belece uma escala de declínio ou progresso da dinâmica do contêiner.

Comumente designam-se estas relações em função de suas proprie-
dades materiais, combinando analiticamente características do mundo 
material e artefatos humanos. Por isso, neste tipo de análise, a região 
é concebida como uma realidade previamente existente e, frequente-
mente, vinculada a dimensão física do espaço aonde operariam certos 
fenômenos naturais, econômicos, sociais, culturais etc. Neste tipo de teo-
ria podemos diferenciar duas variantes teóricas principais de explicação 
das relações causais entre desenvolvimento e região. Por um lado, existe 
um conjunto de abordagens que se ocupam das características do pró-
prio recipiente; e, por outro, as abordagens que procuram observar como 
as relações entre os componentes formatam e configuram o recipiente. 
Considerando estes fatores, podemos diferenciar duas variantes das teo-
rias: as que se ocupam com a distinção entre formas dos contêineres, e as 
que se ocupam com as diferenças entre as suas funções. 

A primeira variante deste tipo de abordagem enfatiza as formas e sus-
tenta que a relação entre desenvolvimento e região pode ser abordada 
considerando-se os recursos naturais, os ecossistemas e outros tipos de 
delimitações físicas. Aqui, o desenvolvimento constitui a mediação esta-
belecida entre o grupo social e os recursos existentes no meio. Nesse sen-
tido, a relação entre desenvolvimento e região é considerada a partir dos 
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vínculos de interdependência entre recursos naturais e as populações 
humanas. O desenvolvimento constitui o mecanismo por meio do qual 
os seres humanos e agrupamentos sociais relacionam-se com os recursos 
naturais que se estabelecem numa estrutura espacial distinta de outras 
regiões e de outras unidades territoriais maiores ou menores. As varia-
ções regionais são essencialmente produzidas pelos diferentes modos de 
transformar socialmente a natureza. A natureza influencia os modos de 
vida e o desenvolvimento da sociedade e, consequentemente, as diferen-
ças e semelhanças entre as regiões (GOMES, 2012, p. 55).

A preocupação da investigação geográfica com os processos regionais 
não é nova (LENCIONI, 1999). Segundo o ponto de vista “determinista”, 
o desenvolvimento de uma região relaciona-se aos constrangimentos da 
combinação de elementos do meio natural, ou seja, a disponibilidade dos 
recursos naturais e sua distribuição qualitativa e quantitativa no territó-
rio. Com a noção de região natural, Friedrich Ratzel indicou que o grupo 
social que vive e produz sobre um território é também produto do territó-
rio. Já do ponto de vista “possibilista” as regiões são o resultado das super-
posições históricas e dos dados naturais, destacando a importância das 
cidades, das indústrias e das questões econômicas etc. Para Vidal de la 
Blache, as relações entre sociedade e natureza caracterizam-se pela inter-
ferência do homem no espaço geográfico, pois considera o homem como 
um ser ativo atuando no ambiente físico, como mostra a noção de região 
geográfica. Trata-se de descobrir que parte do desenvolvimento regional 
está relacionado a natureza ou ao humano (CLAVAL, 1999).

Esses impasses analíticos da Geografia Tradicional, na abordagem da 
relação entre desenvolvimento e região por meio da noção de paisagem, 
receberam duas soluções epistemologicamente opostas. Por um lado, 
Richard Hartshorn formulou uma concepção dessa relação concebida 
ideograficamente como um caso único ou singular, enfatizando o caráter 
subjetivo do processo de diferenciação territorial. Segundo o autor, uma 
região constitui uma área de localização específica, delimitada mediante 
a adoção de critérios conceituais estabelecidos pelo pesquisador como 
uma “diferenciação de área” (HARTSHORN, 1969, p. 17). Por outro, des-
taca-se a resposta de Freed F. Schaefer que critica as dificuldades de 
operacionalização metodológica e assinala a necessidade da geografia 
estabelecer leis gerais da localização em termos nomotéticos. Esaas leis 
devem ser utilizadas para diferenciar porções distintas da terra chamada 
de “classes de área” e que contém combinação especial de tipos ou cate-
gorias de fenômenos (SCHAEFER, 1977).
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Essa controvérsia teórica sobre o sentido da interpretação do jogo 
de determinações recíprocas entre região e paisagem redefiniu as bases 
analíticas da relação entre desenvolvimento e região. O estudo regional 
do desenvolvimento passou a ser subordinado à solução dos impasses 
teórico-metodológicos da relação entre fenômenos físicos e humanos, 
visando determinar as individualidades regionais. Com a progressiva 
incorporação dos pressupostos positivistas e das técnicas quantitativas, 
as relações entre desenvolvimento e região foram reduzidas ao que podia 
ser observado empiricamente e traduzido em linguagem matemática. A 
concepção e aplicação de modelos matemáticos deslocou o estudo do 
desenvolvimento regional para a busca da demonstralidade de teorias 
e, principalmente, para o estabelecimento de previsões e projeções dos 
padrões regionais de desenvolvimento. Como consequência, se forma 
e dissemina uma nova forma de relacionar desenvolvimento e região 
conhecida como Nova Geografia (BEZZI, 2004). 

Na crítica desenvolvida pela Nova Geografia a Geografia Tradicional 
subsumem dois fenômenos que se encontram relacionados. Por um lado, 
as transformações geopolíticas e a constituição de uma nova ordem mun-
dial provocadas pelo final da Segunda Guerra Mundial; por outro, a subs-
tituição da plataforma indutivista pela plataforma dedutivista provocada 
pela repercussão dos trabalhos de K. R. Popper. O objetivo dessa viragem 
era dotar a geografia de instrumentos conceituais para a generalização 
das explicações espaciais e, desta forma, possibilitar uma compreensão 
mais geral da variação dos arranjos espaciais. Com esta transformação 
teórica e metodológica quantitativa posta em operação a partir da década 
de cinquenta, a explicação do desenvolvimento regional volta-se nova-
mente para uma abordagem naturalista. Esta abordagem reduz a relação 
entre desenvolvimento e região a uma dimensão classificatória, estabele-
cida por técnicas estatísticas e por uma linguagem matemática, afastada 
da observação de campo (CORREA, 1986). 

Considerada como uma classe de área, a região assume uma posição 
relativa em função das outras regiões. Classes de áreas são, portanto, abs-
trações analíticas que são estabelecidas pela caracterização dos indivíduos 
em relação às classes de área em termos estatísticos. Assim, uma região 
se converte num produto da causalidade da relação entre indivíduos e 
classes de áreas, estabelecida por meio da análise geométrica dos dados 
espaciais. Mais precisamente, a região se converte numa entidade abs-
trata definida pela unidade interna e diversidade externa. Com a adoção 
da abordagem sistêmica, proposta por Ludwig von Bertalanfly, o espaço 
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passou a ser considerado pelos padrões articulados que os fenômenos 
apresentam (CHRISTOFOLETTI, 1982). Nesse sentido, a região deixou de 
ser um fenômeno único e passou a ser considerada como o estado interno 
do sistema que se modifica segundo as condições do ambiente, ou seja, 
o desenvolvimento regional constitui uma estrutura caracterizada pelas 
propriedades e pelas relações entre os seus elementos.

Quando as diferenças de concentração espacial e produtiva começa-
ram a ser consideradas, surgem as primeiras interrogações da vertente 
funcional da relação entre desenvolvimento e região. O esforço se con-
centra na tentativa de compreender a lógica do processo de tomada de 
decisão empresarial nos investimentos produtivos. Mais precisamente, 
como os custos operacionais de transporte, essencialmente os de maté-
rias primas e de comercialização, são considerados pelos produtores no 
desenvolvimento de uma atividade. Essa estratégia de interpretação do 
processo de localização das atividades produtivas pode ser interpretada 
como uma resposta alternativa a insuficiência das teorias econômicas 
clássicas, diante das especificidades das condições de transporte e de 
geração de energia da Alemanha no início do século XIX. A economia 
clássica ignorou os problemas locacionais da análise do processo eco-
nômico, tendo em vista os obstáculos que eles colocavam a aplicação da 
abordagem do aparato teórico marginalista de concorrência perfeita.

Assim, a preocupação com a relação entre desenvolvimento e região 
surge com a necessidade de compreender como as atividades agrícolas se 
distribuem ao redor de um centro urbano. Mais precisamente, o que pro-
duzir em determinado lugar? Johann Heinrich von Thünen (1780-1850) 
percebeu que existe uma relação entre o valor da terra e sua localização. 
Quanto mais próxima de um mercado consumidor central, mais elevado 
o valor da terra – ele definiu este fenômeno como “renda de localização”. 
As culturas que ocupam anéis mais próximos geravam mais lucro, o que 
indica que o preço é determinado pelo local de produção. Assinala que 
para cada produto haverá uma distância limite a partir da qual a produ-
ção deixa de ser rentável, o que o leva a concluir que a localização de cada 
cultura obedece a lógica da redução dos custos de transporte (BENKO, 
1999). Isto significa que quanto mais afastada da cidade, menor será o 
custo do transporte necessário. Esta investigação pioneira sobre as rela-
ções existentes entre a produção e a localização foi aprofundada no início 
do século XX.

Esta segunda vertente é também chamada de “teoria da localização” 
ou “escola alemã”. Para Alfred Weber (1868-1958), essa vertente desloca 
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o foco da localização para a industrialização, indicando que todo empre-
endimento industrial encontra-se no centro de uma rede de fluxos de 
entradas (matérias-primas, mão de obra, energia etc.) e saídas (produto 
para ser vendido), formando um Triangulo Locacional (SOUZA, 2009). 
Com base nestes recursos teóricos, Walter Christaller (1893-1969) destaca 
a distribuição espacial das cidades, procurando entender os fatores que 
determinam o número, tamanho e distribuição das cidades. Os resul-
tados alcançados a partir desses arranjos espaciais das cidades ficaram 
conhecidos como Teoria dos Lugares Centrais. Mas será principalmente 
com as descobertas de Auguste Lösch (1906-1945) que surge a preocupa-
ção com a localização, região e comércio inter-regional (BENKO, 1999). 
Ele argumentará que as empresas se estabelecem onde a população esti-
ver mais concentrada, formando uma hierarquia de áreas de mercado e 
centros urbanos e, assim, as regiões econômicas.

A preocupação com a relação entre desenvolvimento e região recebe 
um novo impulso decisivo com os estudos elaborados por Walter Isard, 
que desenvolve instrumentos teóricos fundamentais para compreensão 
das relações entre desenvolvimento e região. Para Isard, o sentido da 
análise do desenvolvimento regional consiste em determinar as regu-
laridades nas variações de custos e preços no espaço (ISARD, 2003). As 
regularidades dos custos de transporte são uma função da distância e 
estabelecem um padrão de distribuição espacial da indústria, dos centros 
de consumo e da produção de matérias-primas. Assim, os núcleos urba-
nos estariam em um processo contínuo de ajustamento, através de forças 
centrípetas, pela economia de aglomeração, e forças centrífugas de dese-
conomias externas. Esses deslocamentos de populações e das atividades 
econômicas são determinados pelos meios de transporte, a existência de 
recursos naturais e a distribuição da população nas áreas periféricas.

Embora a teoria dos lugares centrais venha servindo de inspiração para 
o desenvolvimento de uma série de abordagens recentes, a compressão 
da relação entre desenvolvimento e região constitui o resultado de uma 
“mão invisível”, como foi proposto na teoria dos lugares centrais. Como 
podemos observar, por um lado, desenvolvimento corresponde as ativi-
dades produtivas, e as atividades produtivas ao processo de tomada de 
decisão empresarial; por outro, a região equivale a local e o local é redu-
zido ao espaço físico. Nesse sentido, a mediação entre desenvolvimento e 
região se estabelece pela equivalência entre produção e localização atra-
vés das diferenças e semelhanças que se estabelecem em termos de custo 
e benefício da distância no processo. Dessa forma, a dimensão regional 



100

do desenvolvimento é abstraída e tratada de forma pré-estabelecida e 
dependente do processo de desenvolvimento. A relação entre desenvol-
vimento e região ocorre pelas características econômicas do processo de 
ocupação, organização e exploração.

Uma segunda variante da preocupação com as funções dos contêine-
res foi sendo produzida e reproduzida dentro da tradição econômica, 
com base, principalmente, na economia urbana e na economia regional. 
Nesta estratégia, a relação entre desenvolvimento e região é concebida 
por meio da consideração de como os elementos do recipiente crescem, 
porque alguns recipientes são mais dinâmicos que outros e como em 
função disso os recipientes se diferenciam, como indica o Coeficiente de 
Localização de Homer Hoyt. Ou, dentro do jargão econômico, quais as 
relações que se estabelecem entre a concentração econômica e as des-
continuidades espaciais. Em outras palavras, as vantagens e desvantagens 
relacionadas a concentração espacial de atividades agrícola, industrial ou 
de serviço, considerando tanto os efeitos desse processo em escala micro, 
quanto o efeito conjunto em escala macro. A resposta revelou-se um tanto 
tautológica, na medida em que a aglomeração local de produtores produz 
vantagens e essas vantagens aglomeram os produtores localmente.

Um primeiro enfoque desta segunda variante concentrou-se nos efei-
tos da organização espacial da produção sobre a relação entre desenvol-
vimento e região, considerando como os agentes econômicos selecionam 
a localização em escala macroeconômica. As contribuições mais conhe-
cidas foram formuladas na década de cinquenta na análise da localização 
industrial através das contribuições de Alfred Marshall. Para Marshall, 
o desenvolvimento de região depende das relações que se estabelecem 
entre as economias e as deseconomias externas. Mais precisamente, as 
vantagens e desvantagens produtivas relacionadas com a concentração 
da atividade econômica, como disponibilidade de matéria-prima, acesso 
a mão de obra, mercados, transporte etc. A concentração das empresas 
facilita a difusão do conhecimento técnico e a concentração da mão de 
obra atrai atividades interligadas. Isso explica porque as pessoas e as ati-
vidades econômicas são induzidas a emigrar para as periferias urbanas ou 
distritos industriais, gerando aglomerações produtivas.

Depois da Guerra Mundial, a relação entre desenvolvimento e região 
passa ser considerada a partir da questão da variação e difusão do cres-
cimento das regiões. Entre as principais teorias destacam-se os Polos de 
Crescimento de Perroux, da Causação Circular Cumulativa de Myrdal 
e dos Efeitos de Encadeamentos para Frente e para Trás de Hirschman. 
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Essas teorias compartilham o interesse pelas interdependências setoriais 
como fator de localização das firmas de uma perspectiva macroeconô-
mica, e destacando a papel do Estado. Mais recentemente, é possível iso-
lar uma nova tendência, que considera as externalidades dinâmicas de 
tipo marshallianas, examinando o desenvolvimento regional como ajus-
tamento estrutural de internos e externos à região. Nesta perspectiva, 
consideram-se aspectos como o mercado de trabalho, a oferta de insumos 
especializados e o intercâmbio tecnológico, como ilustram os trabalhos 
de Krugman. Com o passar do tempo, passaram a ser considerados tam-
bém aspectos institucionais dos agentes de coordenação na atuação dos 
atores locais na organização do desenvolvimento regional.

Os pesquisadores da variante funcional acreditam que, à medida que 
as atividades dentro dos recipientes crescem, os recipientes – ou seja, as 
regiões – também crescem. Trata-se de entender os desequilíbrios gera-
dos pelo processo de produção capitalista do Pós-Guerra, principalmente 
nos países em desenvolvimento (PEET; HARTWICK, 2009). Nesses paí-
ses, o desenvolvimento é desigual, porque setores modernos se desenvol-
vem paralelamente aos setores tradicionais, provocando desequilíbrios 
regionais. Temos aqui, portanto, três formas de considerar o desenvol-
vimento regional: 1) a relação entre desenvolvimento e região é mediada 
pela atuação do mercado; 2) a relação entre desenvolvimento e região 
é mediada pela atuação governamental; 3) a relação entre o desenvolvi-
mento e a região é mediada pela interação entre mercado, Estado e agen-
tes. Apesar da questão do desenvolvimento regional estar presente, estas 
abordagens não a consideram. Além disso, elas compartilham a crença do 
progresso ilimitado e da modernização.

Como vimos, as teorias do contêiner concebem a região como uma 
espécie de receptáculo que recebe o desenvolvimento. Em sua grande 
maioria, constituem o resultado inevitável do progressivo encontro – e 
até mesmo convergência – entre a abordagem geográfica da economia e a 
abordagem econômica do espaço. Esse contato deu origem a uma verda-
deira cascata de pesquisas, estudos e publicações que institucionalizou 
uma abordagem vigorosa do desenvolvimento regional. Porém, mesmo 
considerando a grande diversidade de domínios cobertos pela teoria do 
contêiner, destacam-se três núcleos principais: a localização das ativida-
des produtivas, a organização do espaço e as interações entre os elemen-
tos. Apesar da aparente diferença, neste tipo de abordagem as relações 
entre desenvolvimento e região são analisadas em termos de custo-bene-
fício que levam as pessoas e as atividades econômicas a se concentrarem 
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ou dispersarem em determinados lugares. Assim, na maior parte dos 
casos, o desenvolvimento é reduzido à dimensão econômica e a região ao 
espaço físico. 

Mas é claro que se observarmos o recipiente e a disposição e a interação 
dos elementos em seu interior, deixaremos na parte de fora um conjunto 
de fatores que também operam no contexto de causação da relação entre 
desenvolvimento e região. A abordagem do envelope caracteriza-se por 
considerar as posições que o desenvolvimento regional assume e possibi-
lita no contexto social. Assim, deste ponto de vista, a dimensão regional 
do desenvolvimento apresenta uma complexidade e variação muito mais 
ampla que as abordagens do contêiner permitem perceber. Isto significa 
que, embora a relação entre desenvolvimento e regional pareça preceder 
ao ponto de vista que se tem desta relação, alguns pesquisadores compar-
tilham a suposição construtivista segundo a qual é o ponto de vista que 
estabelece o nexo de relações entre desenvolvimento e região. Trata-se, 
portanto, de considerar a relação entre desenvolvimento e região como 
um fenômeno consensual ou conflitual.

Por isso, a questão que inicialmente interessava apenas aos economis-
tas e aos geógrafos passou progressivamente a ser investigada também 
por sociólogos, cientistas políticos, antropólogos e outros pesquisadores 
das disciplinas das ciências sociais. Se no início o interesse no desen-
volvimento regional decorria do reconhecimento de que os processos 
que impulsionam a relação entre desenvolvimento e região eram fun-
damentalmente de ordem econômica, hoje a atenção recai em aspectos 
tão diversos como, por exemplo, a sustentabilidade ambiental, a justiça 
social, a identidade regional etc. Pode-se dizer, assim, que o que é comum 
as teorias do envelope é o reconhecimento que o desenvolvimento regio-
nal constitui a expressão de uma ordem social. Assim, dependendo da 
abordagem considerada, a ênfase pode recair sobre um ou outro aspecto 
do desenvolvimento, convertendo a região em variável não fixa, mas dinâ-
mica. Nesse sentido, a maior parte das controvérsias decorre da estraté-
gia e o grau de autonomia conferido ao contexto social para descrever 
o desenvolvimento regional: ampla como representações sociais, restrita 
como conflitos sociais.

A versão ampla das teorias do envelope do desenvolvimento regional 
se relaciona aos resultados alcançados pela consideração dos fenôme-
nos culturais. Baseia-se numa escala macro de corte fenomenológico das 
representações espaciais desenvolvidas a partir dos trabalhos realizados 
por Carl Ortwin Sauer (1889-1975), conhecidos como Escola de Berkeley 
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(BUTTIMER, 1982). Nessa espécie de “geografia da percepção” (HOLZER, 
2010), as paisagens estavam ligadas ao seu passado histórico, de modo que 
o presente se tornava inteligível somente mediante a compreensão das 
intencionalidades do homem na interação com o mundo, como o agente 
modelador da paisagem cultural (MATHEWSON, SEEMANN, 2008). A 
diferenciação das áreas constitui uma unidade chamada de paisagem cul-
tural, por meio da qual as comunidades representam as relações que esta-
belecem na interação com o meio e com outras comunidades. Portanto, 
a relação causal entre desenvolvimento e região é produto de sequências 
históricas que vão se influenciando e se interpondo mutuamente e, desta 
forma, o desenvolvimento regional reflete e exprime a paisagem cultural.

A partir da década de oitenta, forma-se um novo padrão de abordagem 
em escala micro conhecido como Nova Geografia Cultural. Esta aborda-
gem está associada tanto ao “cultural turn” provocado pela incorpora-
ção das análises hermenêuticas e semióticas da dimensão cultural dos 
fenômenos espaciais, quanto pela dimensão espacial dos fenômenos cul-
turais. Este processo não envolve somente fatores físicos da paisagem, 
mas outros fatores como a língua, a religião, a etnicidade, a culinária 
etc., formando regiões culturais híbridas. Portanto, uma região constitui 
o produto da percepção espacial dos habitantes de um lugar, mas essas 
representações não são um processo de identificação cultural homogê-
neo e uniforme. Esta característica indica que as regiões não são entida-
des fixas, mas construções que se formam e transformam constantemente 
como meio e produto simultaneamente (CLAVAL, 1999). Nesse sentido, o 
desenvolvimento regional pode ser visto como uma criação social contin-
gente dos agrupamentos humanos.

A variação restrita das teorias do envelope enfoca o desenvolvimento 
regional como um processo de disputa e conflito. A abordagem crí-
tica reinterpreta os agentes da organização espacial por meio da teoria 
marxista (PEET, 1982). Procura mostrar como as contradições do modo 
capitalista de produção se exprimem no espaço: a expressão espacial do 
capitalismo. Do ponto de vista materialista histórico, o desenvolvimento 
regional não é neutro, mas o resultado da dialética entre o processo social 
e as formas espaciais. Nesse sentido, o desenvolvimento regional se con-
verte na resposta local da rede de acumulação do capital (forças produ-
tivas), da reprodução da força de trabalho (relações de produção) e dos 
processos ideológicos. Assim, a atenção do desenvolvimento regional se 
volta para a questão da diferença das condições de acumulação estabele-
cidas pela articulação dos modos de produção em sua dimensão espacial, 
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que altera a forma e o ritmo de desenvolvimento gerando a diferenciação 
regional do desenvolvimento (LEFEBVRE, 1974).

A abordagem crítica procura entender como o capitalismo produz 
regiões desigualmente desenvolvidas. A desigualdade relaciona-se a arti-
culação do modo capitalista de produção com os outros modos de pro-
dução que estruturam o espaço entre regiões dominantes e dominadas. 
O agente do processo de diferenciação centro-periferia constitui a divi-
são inter-regional do trabalho que polariza o espaço de circulação das 
mercadorias numa relação centro-periferia. A articulação de modos de 
produção transmite as contradições das relações capital-trabalho gera-
das nas regiões centrais para as demais regiões. Esse processo estabelece 
um desequilíbrio entre as regiões a partir dos níveis de especialização da 
força do trabalho que desencadeiam frequentes crises e conflitos inter
-regionais. Portanto, a dimensão regional do desenvolvimento constitui 
o produto do processo de integração assimétrica, no qual a produção da 
riqueza numa região implica dialeticamente na reprodução da pobreza 
em outra, em termos de regiões expropriadoras de mais-valia de regiões 
expropriadas (HARVEY, 2006). 

Se podemos falar de uma região cultural ou região em disputa, as rela-
ções causais entre desenvolvimento assumem uma nova configuração. 
Os fatores socioculturais recobrem o espaço, dotando a relação entre 
desenvolvimento e região de um significado específico em cada momento 
de estabelecimento e disseminação da identidade regional. Estas expe-
rimentações mostram que a sociedade está sempre em transformação 
num processo contínuo de abertura e fechamento que gera apropriação e 
incorporação regional do desenvolvimento. Um exemplo que ilustra bem 
este processo diz respeito a toponímia, afinal o processo de nomeação 
dos lugares constitui um instrumento de identificação e apropriação ter-
ritorial, no qual a cultura adquire o estatuto de território (Corrêa, 2008). 
Neste caso, as relações entre região e desenvolvimento não configuradas 
em econômicas, como por exemplo, a divisão do trabalho, as condições 
de vida ou a centralidade dos lugares, ou físicas; mas também através 
de indicadores como forma de falar, identidade étnica, religião etc., tor-
nando-se o que os indivíduos vivem no espaço.

Mas é preciso observar que a envelopagem sociocultural não é defini-
tiva teoricamente. A produção dos valores, das crenças e das ideias, em 
síntese, a produção das representações, faz com que estes surjam e dis-
seminem-se, formando um território somente quando as representações 
estão relacionadas a um contexto social. Por isso, a consenso e as disputas 
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se formam e se transformam permanentemente agregadas a vida social, 
ou seja, são subordinadas ao ritmo de relações sociais e espaciais a que 
dão significado. Isto quer dizer que a causalidade entre desenvolvimento 
e região é uma construção coletiva, ao mesmo tempo simbólica e mate-
rial, que associa o mundo social ao mundo natural em função de valo-
res predominantes. Assim, o consenso e o conflito formam uma espécie 
lógica que se materializa num sistema de representação partilhado por 
pessoas de uma mesma comunidade. Aqui, procura-se entender a dimen-
são espacial dos fatos sociais, especialmente como o desenvolvimento 
regional desencadeia fenômenos de inclusão e exclusão, inclusive o pró-
prio conhecimento do desenvolvimento regional enquanto produtor de 
cultura.

Vemos assim que, dependendo de como concebemos a relação cau-
sal entre desenvolvimento e região, temos um tipo de explicação para as 
diferenças e semelhanças de desenvolvimento entre as regiões. Na pri-
meira estratégia de abordagem temos o desenvolvimento como entrada 
e a região como saída. A região converte-se numa unidade fixa em vir-
tude da homogeneidade de determinadas características produtivas do 
processo de desenvolvimento como um fator dinâmico e é por isso que 
falamos de região extrativista, agrícola, industrial, têxtil etc. No segundo 
caso, a região é considerada porta de entrada da análise móvel e o desen-
volvimento a porta de saída fixo. A consideração dessas abordagens é 
necessária, porém não são suficientes para estabelecer uma estratégia 
para pensar com o desenvolvimento regional. Afinal, reforçado por esse 
dualismo disciplinar, o pensamento com o desenvolvimento regional 
requer uma reformulação mais radical da teoria que a maior parte dos 
pesquisadores que estudam o desenvolvimento regional pode ou não 
estar disposta a aceitar.

As teorias do contêiner e do envelope refletem as ambivalências da 
abordagem da causalidade do desenvolvimento regional. Estas aborda-
gens devem ser consideradas como ponto de partida, mas não o ponto 
de chegada da análise da relação entre desenvolvimento e região. Por um 
lado, elas exprimem a dicotomia entre natureza-sociedade, no qual se 
pode configurar a região tanto como um fenômeno fixo físico, quanto 
como cultural dinâmico; por outro lado, essas controvérsias refletem 
também a forma de conceber a relação do desenvolvimento seja de forma 
quantitativa, seja de forma qualitativa, que perpassam as questões relati-
vas a interpretação ou explicação do desenvolvimento. O exame do desen-
volvimento regional necessita de um dispositivo teórico que possibilite 
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capturar as contribuições desses dois programas de pesquisa. Por isso, na 
redução do desenvolvimento regional – isto é, a dialética teórica que nos 
remete às teorias contêiner ou às teorias do envelope – perdemos tam-
bém a riqueza relacional do desenvolvimento regional.

A metodologia relacional do conhecimento com  
o desenvolvimento regional

Para pensar com base no desenvolvimento regional necessitamos 
estabelecer condições metodológicas que permitam considerar as rela-
ções que emergem da consideração simultânea do desenvolvimento e 
da região. Estas condições metodológicas devem basear-se num con-
junto de instrumentos conceituais que permitam capturar a dialética de 
determinações recíprocas que se estabelecem entre desenvolvimento e 
região. O propósito deste sistema de coordenadas conceituais visa supe-
rar a tendência da construção de tipologias ou empilhamento de experi-
ências empíricas. Nesse sentido, um dos principais desafios consiste em 
conceber uma estratégia que permita combinar as múltiplas lógicas que 
operam e delimitam a relação entre desenvolvimento e região empirica-
mente. Desta forma, o desenvolvimento regional deve basear-se meto-
dologicamente numa perspectiva integradora, combinando abordagens. 
Mais precisamente, trata-se aqui de estabelecer as condições metodoló-
gicas para a produção do conhecimento com o desenvolvimento regional.

Portanto, para conseguirmos pensar com o desenvolvimento regional 
necessitamos reconfigurar metodologicamente a abordagem da ques-
tão do desenvolvimento regional. Precisamos sintetizar as Teorias do 
Contêiner e as Teorias do Envelope, integrando a estratégia que consiste 
em colocar o desenvolvimento dentro da região onde o território se trans-
forma em porta de entrada da análise, com a estratégia que se sustenta em 
colocar a região dentro do desenvolvimento em que o território se torna a 
porta de saída da análise. Para integrar estas abordagens bidimensionais 
e ampliar o potencial analítico do conceito de desenvolvimento regional 
precisamos deslocar o foco da análise para a questão das relações. Como 
vimos, muitos autores e teorias abordam implícita ou explicitamente 
esta relação, mas não conseguem extrair todas as consequências por não 
considerar a relação como um fato. Ao relacionarmos a noção de desen-
volvimento à noção de região, reunimos todos os sentidos e significados 
criados em suas utilizações isoladas.
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A esta estratégia chamaremos de distinção analógica. Estabelecer uma 
distinção analógica na abordagem da realidade com o desenvolvimento 
regional pressupõe enfocar os fenômenos de uma forma relacional. Para 
entender o que fazemos quando abordamos um fenômeno por meio do 
desenvolvimento regional, precisamos determinar o que é específico do 
conhecimento produzido com o desenvolvimento regional. O desenvol-
vimento regional constitui um fenômeno contingente, que depende de 
fatores que variam constantemente e que afeta a si mesmo pelo conheci-
mento produzido regionalmente. Isto significa que pensar com o desen-
volvimento regional não é entender a região e o desenvolvimento, mas 
a configuração que emerge da relação que se estabelece entre desenvol-
vimento e região. Ou seja, estudar essas relações significa considerar as 
condições que permitem seu próprio entendimento. A dificuldade de 
assumir esse ponto de vista é que as noções de desenvolvimento e região 
possuem uma história própria. 

A expressão desenvolvimento significa criar uma vida melhor para 
todos (PEET, 2009). Porém, nem sempre foi assim. Em sua acepção ori-
ginal, entre os séculos XII e XIII, a expressão desenvolvimento significava 
“revelar” e “expor” (ANJOS FILHO, 2013). Somente no século XIX, quando 
foi associada à perspectiva evolucionista, seu uso passou a significar uma 
passagem de estágios. Encontra-se vinculada originalmente a uma noção 
organicista de crescimento e a uma visão teleológica de progresso histórico. 
Por isso, a utilização da expressão desenvolvimento indica uma mudança 
favorável, uma passagem de um estágio simples para um mais complexo, 
do inferior para o superior, do pior para o melhor. E está associada às ideias 
de crescimento, evolução, maturação etc. (ESTEVA, 2000). Além de com-
portar também a ideia de esperança e confiança na possibilidade de uma 
vida melhor. E a expressão tem sido progressivamente empregada para 
indicar processos contraditórios como crescimento econômico, satisfação 
de necessidade básicas e também sustentabilidade socioambiental.

A popularização da expressão desenvolvimento está associada ao 
famoso discurso de posse proferido por Harry S. Truman (1884-1972), em 
20 de janeiro de 1949 (RIST, 1996). Conhecido como Four Point Speech, 
esse discurso inaugura a “era do desenvolvimento”. Considerando o pro-
gresso econômico, técnico e científico, ele estabelece uma classificação 
das nações com base na díade desenvolvido/subdesenvolvido, ao afir-
mar que “Fourth, we must embark on a bold new program for making the 
benefits of our scientific advances and industrial progress available for the 
improvement and growth of underdeveloped áreas”. Esta classificação se 
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impôs devido a conjuntura histórica caracterizada pelo fim da Segunda 
Guerra Mundial, o processo de descolonização, a divisão do mundo em 
capitalista e comunista, e a hegemonia estadunidense. Nesse sentido, ao 
estabelecer essa diferenciação, o discurso de Truman dota a expressão 
desenvolvimento do significado de superar uma condição de atraso pela 
própria continuação de algo.

Mas ao longo das últimas cinco décadas a expressão desenvolvimento 
tem sido reinventada com base em diversos enfoques interpretativos. Por 
exemplo, segundo a Teoria da Modernização, o desenvolvimento depen-
dia do crescimento industrial, da redistribuição da renda e da criação 
de uma nova elite dominante (ROSTOW, 1960). Já do ponto de vista da 
Teoria da Dependência, o desenvolvimento constitui uma questão social 
e política que depende da relação entre dominação internacional e domi-
nação de classe interna, no qual o desenvolvimento periférico depende 
do central (SUNKEL, 1981). No Ecodesenvolvimento tem se destacado 
a dimensão ambiental do desenvolvimento relacionada a sobrecarga 
da capacidade assimilativa e regenerativa da natureza provocada pelo 
padrão predominante de desenvolvimento (SACHS, 2002). Nos últimos 
anos, o desenvolvimento tem sido objeto de um exame crítico radical e 
fala-se até mesmo de pós-desenvolvimento, descrevendo-se o desenvol-
vimento como expressão duma engenharia autoritária (PIETERSE, 2013).

Isto indica que o desenvolvimento constitui uma expressão muito 
controversa. Cada teoria do desenvolvimento pode ser vista como expres-
são de um discurso de apoio ou de oposição no processo de montagem 
da agenda, mobilização e construção de coalizões políticas. Portanto, o 
conhecimento sobre o desenvolvimento não é um simples registro que 
reflete a realidade, pois o sentido em que as pessoas pensam e falam sobre 
o desenvolvimento afeta as agendas, as políticas, as leis etc. (PIETERSE, 
2013). Afinal, o desenvolvimento não constitui apenas um âmbito de 
pesquisa, mas também um campo de atuação. Por isso, o significado do 
conceito de desenvolvimento constitui um tema que é disputado politica-
mente, pois envolve a questão da estrutura e a distribuição dos benefícios. 
Quando se discute o desenvolvimento problematiza-se o controle e, por-
tanto, consideram-se os fatores que, em diferentes níveis, afetam o início, 
o ritmo e a direção do desenvolvimento. Mais precisamente: os fatores 
que determinam quem ganha e quem perde com o desenvolvimento. 

Por isso, o sentido e o significado da expressão desenvolvimento depen-
dem do contexto em que é utilizada. Por um lado, o desenvolvimento tem 
sido descrito como o resultado dos efeitos produzidos pelas transformações 
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socioeconômicas num território; por outro, pode ser descrito como uma 
ilusão, constituindo uma armadilha que serve para reproduzir assimetrias 
entre e nas regiões. Assim, ao mesmo tempo em que é estudado cientifica-
mente por disciplinas como, por exemplo, a economia, a sociologia, a geo-
grafia, a antropologia etc., é denunciado também como uma ideologia que 
monopoliza e destrói a concepção e adoção de perspectivas alternativas 
de futuro. Na maior parte das vezes, a concepção de desenvolvimento que 
serve para um cientista ou pesquisador não é a mesma que serve a um téc-
nico governamental, a um camponês, a um indígena, a um fazendeiro etc. 
Desta forma, o desenvolvimento pode ser caracterizado, ao mesmo tempo, 
como um objetivo e como um resultado, como um modelo ou como um 
processo, como uma política ou como uma meta.

Esse caráter politicamente negociado constitui, simultaneamente, a 
força e a fraqueza conceitual do desenvolvimento. Sua vitalidade e inven-
tividade dependem de como os significados são modificados e ajustados 
para descrever e controlar os desafios econômicos, políticos, sociais, cul-
turais e ambientais relacionados as transformações sociais. A consequ-
ência é que o significado do conceito de desenvolvimento depende das 
forças sociais que o conduzem e promovem. Considerando estes fatores, o 
desenvolvimento pode ser definido como um processo de mudança social. 
Indica um processo contínuo e cumulativo de transformação do contexto 
social. Assim, ao mesmo tempo em que o desenvolvimento descreve a 
mudança social, acaba também afetando o desenvolvimento da própria 
mudança social. Isto indica que o conhecimento sobre o desenvolvimento 
afeta as agendas e políticas que tratam do próprio desenvolvimento. Mais 
precisamente, pode-se dizer que o significado do desenvolvimento se 
desenvolve juntamente com os processos que procura descrever.

Já a etimologia da palavra região é bastante conhecida. Deriva do latim 
regere, composta pelo radical reg e que deu origem a expressões como 
regente, regra etc. No período do Império Romano a expressão regione 
designava áreas que se encontravam subordinadas a Roma. Uma inter-
pretação possível sugere que a emergência da expressão denota a relação 
entre a centralização do poder em um local e a sua extensão sobre uma 
área de grande diversidade cultural, social e espacial. O esfacelamento do 
Império Romano seguiu esta forma de subdivisão, originando a organi-
zação feudal predominante da Idade Média. A igreja reforçou esse tipo de 
divisão utilizando aquelas unidades como base para o estabelecimento 
de sua hierarquia administrativa. O surgimento do Estado-nação redi-
mensionou a problemática das unidades territoriais pela necessidade 
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de união diante de um inimigo cultural, político, comercial, militar etc. 
(GOMES, 2012). A complexidade desse contexto histórico foi dotando a 
noção de região de características analíticas e políticas específicas.

A região constitui uma questão em constante disputa. Segundo Gomes 
(2012), a noção de região está relacionada a três dimensões principais: a) 
a dimensão política: a noção de região está relacionada a uma organi-
zação administrativa; b) a dimensão espacial: projeção dos fenômenos 
sociais e naturais no espaço; c) a dimensão disciplinar: tornou-se uma 
unidade de estudo científico. Estes três fenômenos produzem e repro-
duzem reciprocamente, dotando o conceito de região de uma complexi-
dade crescente. Por exemplo, o estudo científico dos fenômenos sociais 
no espaço fomenta formas de controle político, ao mesmo tempo em que 
essas formas de controle regional estimulam novos padrões de organi-
zação social, o que modifica o conhecimento disponível sobre a região. 
Isso significa que a região constitui um fenômeno em constante transfor-
mação política, social e cognitiva. Essa característica contingente confere 
ao conceito de região um traço polissêmico e torna a operacionalização 
metodológica crítica.

Grande parte desses impasses está relacionado a utilização da noção 
de região por muitas disciplinas. Na geografia, por sua preocupação com 
espaço, a noção de região é muito controversa, ocasionando uma cons-
tante redefinição do seu sentido e significado em função das transforma-
ções disciplinares. Mas também tem sido empregada em matemática, na 
qual refere-se a um subconjunto dependente de um espaço topográfico. 
Em economia, refere-se a concentração espacial das atividades produti-
vas. Do ponto de vista da ciência política, tem sido utilizada para descre-
ver o contrabalanço a uniformização e centralização do estado nacional. 
Somente recentemente a sociologia passou a ocupar-se da noção de 
região, disciplina na qual é utilizada para descrever o processo de dife-
renciação do tempo e do espaço em diferentes lugares. Seja para denotar 
localidade, espacialidade, regionalidade, regionalismo etc. essas diferen-
ças constituem, ao mesmo tempo, um desafio analítico na medida em 
que essa noção encerra muitas controvérsias sobre sua aplicação.

Deste ponto de vista, a região constitui uma área delimitada pelo 
agrupamento de elementos que se diferenciam de outras áreas. Por isso, a 
noção de região evoca sempre a ideia de uma subdivisão, sendo que utili-
zamos a expressão região para caracterizar os limites de processos muito 
diversos, a exemplo de “região montanhosa”, “região pobre”, “região vul-
nerável”, “região sul”, “região grande” etc. A noção de região serve para 
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organizar a informação geográfica e exprime uma forma de diferenciação 
do espaço que demarca uma unidade territorial. Assim, por um lado, a 
noção de região se refere a uma diferença de tamanho que assume sig-
nificação somente de forma analógica e, por outro, a noção de região 
refere-se a também a uma relação entre dentro-fora. Mais precisamente, 
pressupõe que algo de específico acontece na escala regional de desen-
volvimento, que não acontece na escala global e local. Portanto, região 
compreende uma escala de associação variável, ou seja, uma escala de 
grandeza que se inscreve entre o geral e o particular.

Um dos grandes desafios analíticos do conceito de região é que ele 
constitui o resultado de processos que são produzidos fora da forma-
ção regional. Esses processos compreendem o resultado da produção, 
ao mesmo tempo material e simbólica, de uma constelação de relações 
entre conhecimentos e espacialidades. Nesse sentido, uma região cons-
titui uma condensação híbrida de redes de relações sociais em constante 
transformação; mais precisamente, uma região constitui o resultado 
de uma ordem social. Considerada desse ponto de vista, uma formação 
regional apresenta duas características analíticas principais: a localidade 
e a descontinuidade. A relação entre a localidade e a descontinuidade 
indica, por um lado, a rede de conexões entre lugares e, por outro, o cará-
ter convencional da delimitação das fronteiras. Portanto, uma região ou 
uma formação regional não é uma entidade acabada, mas constitui uma 
condensação de instituições e práticas que são resultado contingente 
intra e inter-regionais em constante transformação. 

A noção de região fundamenta-se na relação entre parte e todo. Esta 
relação pressupõe a consideração tanto da questão da divisão, quanto da 
proporção das partes (LENCIONI, 1999). Por um lado, isto significa que 
uma região deve sempre fazer parte de um todo maior, ao mesmo em que 
pode ser formada por partes menores. Por outro lado, a noção de região 
evoca uma relação de semelhança interna e diferenciação externa; ou seja, 
a caracterização de uma região pressupõe uma homogeneidade maior das 
partes internas e uma diferenciação com relação as partes externas. Isto 
indica que as relações entre a parte e o todo não são fixas, mas um fenô-
meno em constante transformação. As relações entre a parte e o todo se 
estabelecem em múltiplas dimensões entre o geral e o particular. E se uma 
região constitui uma parte diferenciada do todo, ela também deve apre-
sentar uma descontinuidade com relação as outras partes que constituem 
o todo. Portanto, se uma região pode constituir, simultaneamente, uma 
parte e um todo, ela só pode ser compreendida de forma relacional.
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Portanto, ao relacionarmos desenvolvimento e região, percebemos 
que o desenvolvimento regional está em todo lugar em todo momento. 
Assim, não devemos esquecer que embora as noções de região e desen-
volvimento possuam um sentido e um significado de aplicação isolado, 
para pensarmos com o desenvolvimento regional necessitamos de uma 
estratégia teórica que capture o seu conteúdo e efeito relacional. Por isso, 
precisamos formular uma teoria que descreva e explique o processo de 
causação contextual que se estabelece entre desenvolvimento e região. 
Isto pressupõe, claro, uma configuração teórica que capture o jogo de 
codeterminações recíprocas, no qual o desenvolvimento regional é per-
cebido por uma consciência subjetiva, julgado por uma moral, gestado 
por uma política, ao mesmo tempo em que conforma a percepção, reforça 
a moral, reproduz a política. Nesse sentido, pode-se dizer que teoria do 
desenvolvimento regional deve se ocupar com as associações específicas 
que se estabelecem entre desenvolvimento e região em cada situação.

Considerando estes fatores, pode-se dizer que o conhecimento com 
o desenvolvimento regional constitui uma operação cognitiva emi-
nentemente relacional. Essa relação se estabelece em dois planos 
metodológicos:

1) RELAÇÃO TEÓRICA: para conhecermos com o desenvolvimento 
regional necessitamos pensar relacionalmente. O desenvolvimento regio-
nal constitui um efeito emergente de uma relação. Isto significa que o 
conhecimento com o desenvolvimento regional não pode ser reduzido 
ao entendimento do desenvolvimento ou da região. Mais precisamente, 
desenvolvimento e região assumem um significado totalmente diferente 
daquele que os conceitos de desenvolvimento e região possuem quando 
considerados isoladamente. O desenvolvimento regional constitui um 
fenômeno que emerge de uma relação, portanto, o foco do conhecimento 
com o desenvolvimento regional não reside nem no desenvolvimento 
e nem na região, mas na mediação relacional. Afinal, o conhecimento 
com o desenvolvimento regional mostra um nível da realidade que só é 
observável pela mediação relacional. Portanto, não se trata somente de 
explorar a relação entre desenvolvimento e região, mas também de se 
considerar a dimensão regional do desenvolvimento como uma relação;

2) RELAÇÃO EMPÍRICA: O conhecimento com o desenvolvimento 
regional se estabelece pela relação das diferenças entre configurações 
regionais de desenvolvimento. Isto significa que as diferenças de ritmo e 
frequência do desenvolvimento que existem internamente a uma região 
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devem ser menores que as existentes externamente. Aqui, o interesse se 
concentra na consideração do efeito das interações que se estabelecem 
entre a dimensão interna e a dimensão externa por meio de uma com-
paração. O conhecimento com o desenvolvimento regional se estabelece 
pelo contraste entre configurações regionais de desenvolvimento. Um 
padrão de desenvolvimento só pode ser conhecido quando comparamos 
duas ou mais configurações regionais de desenvolvimento a partir da 
consideração de determinado um indicador, como, por exemplo, o PIB, 
o IDH, a Pegada Ambiental etc. Este pressuposto indica que as relações 
entre desenvolvimento e região são contingentes e, portanto, o que é 
expresso com a relação é sempre um contexto social.

Trata-se, portanto, de determinar o que conhecemos quando consi-
deramos o modo regional de desenvolvimento de forma relacional. O 
que está sendo relacionado quando pensamos com o desenvolvimento 
regional? O que estamos relacionando quando configuramos o desen-
volvimento regionalmente? Por um lado, o desenvolvimento constitui 
um feixe de mudanças que se estabelecem simultaneamente em várias 
dimensões: econômica, social, política, cultural, ambiental etc.; por 
outro, a região está ligada a diferenciação, ideia que a superfície da terra 
que pode ser configurada de forma diferente: uma variável física como 
uma bacia hidrográfica, uma variável política como uma SDR (Secretaria 
de Estado de Desenvolvimento Regional/Santa Catarina), uma variável 
econômica como região agrícola, uma variável social como região vio-
lenta, uma variável cultural como região católica etc. Ou seja, temos o 
desenvolvimento que indica mudança e temos a região que delimita a 
área. Nesse sentido, conhecer com o desenvolvimento regional significa 
relacionar um determinado ritmo de mudança ao tamanho do lugar e, 
portanto, relacionar Tempo-Espaço.

RÁPIDA

LENTA

AMPLA RESTRITA
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Este modelo permite representar e interpretar a relação teórica e 
empírica entre desenvolvimento e região. Ao pensarmos com o desen-
volvimento regional um fenômeno, estamos sempre relacionando um 
determinando ritmo de mudança numa determinada área. Por exemplo, 
relacionando o crescimento do setor metal-mecânico numa área rural, 
observamos a mudança num período de tempo num determinado espaço 
que deve ser diferente. Podemos dizer, portanto, que enquanto a noção 
de desenvolvimento evoca a mudança no tempo, a noção de região situa 
este processo no espaço. Assim, a região constitui a escala de medida que 
dá visibilidade ao desenvolvimento. Define, portanto, o nível de aná-
lise em que vai ser considerada a ocorrência do fenômeno. Pensar com 
o desenvolvimento regional compreende, portanto, uma focalização, ou 
melhor, uma distinção topológica do processo de mudança. No limite, 
pode-se dizer que pensar com o desenvolvimento compreende relacionar 
uma concepção de tempo em uma concepção de espaço.

Para estabelecer esse modelo, o desenvolvimento e a região não 
podem ser definidos separadamente e devem ser concebidos de uma 
forma cointegrada. Sabemos que analiticamente temos que relacionar a 
área (região) e o que acontece nela (desenvolvimento). Os desafios desta 
operação são os de estabelecer uma relação que capture teoricamente o 
ritmo de mudança do desenvolvimento com as dimensões da área. Isto 
envolve, claro, a consideração dos processos que promovem a aceleração 
ou a retração da variável temporal (mudança), mas também a considera-
ção dos processos de contração ou expansão da variável espacial (locali-
zação). Precisamos de um modelo (DUTRA, 2013) que permita exprimir 
o ordenamento básico deste processo e, assim, investigar a calibragem 
da relação entre desenvolvimento e região. A calibragem da relação entre 
desenvolvimento e região pode ser concebida e descrita analiticamente 
por meio do Cálculo da Indicação formulado por George Spencer-Brown 
(SPENCER-BROWN, 2011).

O Cálculo da Indicação foi proposto por Spencer-Brown num livro 
chamado The Laws of Form - LoF. A LoF constitui uma abordagem que 
começa e termina com a noção de distinção. Resulta da tentativa de 
Spencer-Brown de aplicar a Álgebra Booleana na construção de combina-
ções de proposições (verdadeira ou falsa), para uma empresa de engenha-
ria especializada em circuitos eletrônicos do sistema ferroviário britânico. 
Porém, Spencer-Brown rapidamente descobriu que a complexidade dos 
problemas do mundo real não podiam ser capturados por meio das fer-
ramentas disponíveis na Álgebra Booleana. Por isso, Spencer-Brown 
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desenvolveu um novo sistema de símbolos básico, envolvendo apenas o 
vazio e uma distinção no vazio. No Cálculo da Indicação ele mostra como 
o simples ato de estabelecer uma distinção cria um espaço. E, além disso, 
seguindo as implicações da LoF, Spencer-Brown, demonstrou também 
como o tempo emerge por meio de um processo de distinção. A dissemi-
nação das ideias da LoF tem influenciado muitas áreas de conhecimento 
tão diversas que vão da biologia (VARELA, MATURANA, 2002) à sociolo-
gia (LUHMANN, 2002).

A LoF de Spencer-Brown é um exame do que acontece quando uma 
distinção é feita. Segundo ele, a “distinção é uma continência perfeita.” 
(2011, p. 1). O argumento de Spencer-Brown é que quando indicamos 
alguma coisa fazemos uma distinção. A unidade que diferencia o espaço 
marcado e o desmarcado é o que chama de distinção. Na medida em que 
toda distinção cliva um espaço, o espaço não marcado da distinção é o 
que se torna invisível quando é desenhada ou estabelecida uma distin-
ção. Toda distinção, portanto, tem dois pontos: marcado e não marcado. 
Assim, por um lado, toda distinção contém o espaço não marcado que 
desaparece quando é desenhada a distinção. No entanto, por outro lado, 
a própria distinção desaparece quando o espaço marcado não é a própria 
distinção. Como assinala Spencer-Brown, “uma vez que é feita uma dis-
tinção, os espaços, estados ou conteúdos de cada lado da fronteira, sendo 
distintas, podem ser indicados.” (SPENCER-BROWN, p. 1). Ela encerra: 
a) a indicação que a distinção marca; b) o resto não indicado do mundo; 
c) e a própria distinção que separa os estados indicados dos estados não 
indicados.

A forma é fixada para estabelecer uma fronteira. Cada forma contém 
dois lados que ela distingue. Mas forma não é somente a fronteira, ela 
contém também os dois lados que ela separa. Contudo, os dois lados 
não participam da mesma maneira no estabelecimento da forma. O uso 
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operacional da forma só pode ser efetuado por meio da utilização de um 
dos lados da forma. A distinção é feita com uma intenção pragmática de 
designar um lado, mas não o outro. Isto quer dizer que o que se distin-
gue, por conseguinte, tem de ser distinguido a partir da própria distin-
ção. Para explicitar este processo, Spencer-Brown diferencia “indicação” 
de “distinção”. Portanto, a forma constitui a condição de possibilidade de 
uma observação. Estabelecer uma forma de distinção é uma operação que 
requer tempo.

Por isso, primeiro precisamos esclarecer o Princípio de Distinção que 
delineia o uso da marca. Princípio de Distinção estabelece que o estado 
indicado pelo exterior de uma marca não é o estado indicado pelo seu 
interior. Decorre do Princípio da Distinção que o exterior de uma marca 
indica o estado desmarcado desde o seu interior, enquanto que o inte-
rior de uma marca indica o estado desmarcado desde o exterior. Nesse 
sentido, se considerarmos uma folha de papel em branco, ao fazermos 
uma marca, uma distinção, dentro desse vazio, estabelecemos uma pola-
ridade. Por exemplo, se desenharmos um círculo no meio da folha, esta 
marca separa dois estados diferentes, que nós normalmente considera-
mos como “dentro” e “fora”, e que Spencer-Brown chama de “Primeira 
Distinção”. O restante do sistema pode, então, ser desenvolvido for-
malmente a partir dessas formas primitivas. Para expressar a distinção 
Spencer-Brown desenvolve uma nova notação. Em vez da utilização do 
círculo, Spencer-Brown expressa uma marca pela parte superior de um 
quadrado:

A distinção compreende uma operação, não um estado ou uma coisa. 
Por isso a LoF baseia-se em dois axiomas. Axioma 1 - Lei da Chamada: “o 
valor de uma chamada feita de novo é o valor da chamada” (SPENCER-
BROWN, 2011, p. 2). Axioma 2 – Lei do Cruzamento: “o valor de um cruza-
mento feito de novo não é o valor do cruzamento.” (SPENCER-BROWN, 
2011, p. 2). Por “chamada” devemos entender a confirmação da distin-
ção. Para Lester-Brown, ao “chamar” a mesma indicação repetimos a 
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indicação, confirmando a indicação. Enquanto que por “cruzamento” 
devemos entender o cancelamento da distinção. Ao cancelar escolhemos 
o estado não-marcado de mundo, ou o estado não indicado de distinção 
(BAECKER, 1999). Dito de uma forma mais simples, se uma distinção 
pode ser estabelecida por uma chamada, ela também pode ser cance-
lada por um cruzamento. Ou mais precisamente, quando estabelecemos 
uma distinção, estamos produzindo ou criando uma forma e, ao mesmo 
tempo, não representando, classificando ou simbolizando algo.

Spencer-Brown chama o espaço delimitado por qualquer distinção 
de forma da distinção. Segundo o autor, pode-se notar que cada lado 
da distinção marca dois grupos de referências. A primeira, ou referên-
cia explícita, constitui o lado de acordo como ele foi marcado, enquanto 
a segunda, ou implícita, refere-se ao outro lado que é pressuposto pela 
marcação. Nesta concepção, a distinção estabelecida constitui uma 
forma constituída por uma marca composta de duas partes – marcada 
e não-marcada. Assim, podemos supor que a calibragem entre desen-
volvimento e região constitui uma forma de distinção. Isto significa que 
conhecer com o desenvolvimento constitui fixar marcações por meio da 
calibragem entre desenvolvimento e região. Primeiro, seleciona-se uma 
dimensão do desenvolvimento a uma concepção de região. Em seguida, 
calibra-se o ritmo de mudança desta dimensão do desenvolvimento com 
a abrangência da região. Por exemplo, considera-se como o setor têxtil 
opera modificações no setor econômico numa área definida fisicamente.

Um segundo aspecto importante relacionado a LoF diz respeito ao 
Re-entry ou “Segunda Distinção”. A Segunda Distinção compreende a 
autorreferência e indica que a distinção estabelecida pelo desenvolvi-
mento regional pode ser adotada para validar a própria capacidade de 
uma região distinguir o seu desenvolvimento. Por exemplo, se adotamos 
o IDH - Índice de Desenvolvimento Humano para caracterizar o padrão 
de desenvolvimento de uma região, e se essa região tiver um alto IDH, ela 
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pode desconsiderar este indicador como parâmetro para caracterizar seu 
próprio padrão regional de desenvolvimento e adotar outro, como o IFB – 
Índice de Felicidade Bruta, ou ainda, criar uma distinção própria e, assim, 
discordar de seu próprio desenvolvimento. Quer dizer que dependendo 
do tipo de distinção que adotamos para caracterizar o desenvolvimento 
regional, a própria distinção do desenvolvimento regional pode se modi-
ficar. Mais precisamente, o conhecimento com o desenvolvimento regio-
nal se desenvolve à medida que as regiões se desenvolvem regionalmente.

O mundo só pode ser observado por meio de distinções. Assim, temos 
a primeira e a segunda distinção. A primeira distinção divide o mundo 
em uma forma com dois lados, o visto e o não visto. A segunda distin-
ção refere-se a distinção entre o observado e observador. Esta relação cria 
a diferença assimétrica entre os dois lados da forma. A distinção torna 
o mundo visível (estado marcado) e invisível (estado não-marcado). O 
mundo não marcado, o mundo como ele realmente é, no entanto, não é 
nem observável nem descritível (ROBERTS, 1999). O que o observador 
observa é o mundo marcado.

Por meio da LoF conseguimos perceber que pensar com o desenvolvi-
mento regional constitui estabelecer marcações pela calibragem da rela-
ção entre desenvolvimento e região. Nesse sentido, a LoF mostra que ao 
fixarmos ou indicarmos um processo de mudança numa área estamos 
efetuando uma marcação. Esta indicação estabelece uma distinção entre 
a área marcada pelo desenvolvimento e a área não marcada pelo desenvol-
vimento. A área marcada pelo desenvolvimento compreende uma região 
e a área não marcada pelo desenvolvimento outra região. O que demarca 
a diferença entre uma região e outra constitui o processo de desenvol-
vimento considerado. Isto significa que, quando fixamos um ritmo de 
mudança social numa determinada área, estabelecemos uma indicação. 
Esta distinção constitui uma marca que se estabelece por meio da cali-
bragem entre uma dimensão do desenvolvimento com uma demarcação 
regional.

Além disso, a LoF permite reinterpretar as teorias existentes. Vamos 
considerar duas interpretações das Teorias do Envelope comparativa-
mente, tomando como exemplo a Geografia Cultural e a Geografia Radical. 
A geografia cultural caracteriza-se pela consideração da dimensão simbó-
lica em termos fenomenológicos da experiência vivida pelos indivíduos. 
Já a geografia radical baseia-se na materialidade enfatizando as contradi-
ções relacionadas aos modos de produção. Nesse sentido, a LoF permite 
descrever a operação cognitiva que efetuamos quando caracterizamos 
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uma região por meio da consideração de uma determinada indicação. A 
indicação que demarca a fronteira entre uma região ou outra é de ordem 
cultural, no caso da geografia cultural, e de ordem econômica, no caso da 
geografia radical. Em ambas teorias existe uma relação entre o dentro e o 
fora, porém a indicação que demarca a fronteira é diferente. Portanto, a 
LoF permite compreender mais precisamente o processo de territoriali-
zação: a fronteira constitui uma distinção.

Pensar com o desenvolvimento regional constitui, portanto, determi-
nar um território por meio da distinção estabelecida pela relação entre 
desenvolvimento e região. Ao relacionarmos desenvolvimento e região, 
fixamos um território e estabelecemos uma distinção por meio de uma 
marca. Esta marca fixa uma dimensão do desenvolvimento a uma região, 
estabelecendo uma distinção entre o dentro e o fora. O lado marcado 
constitui o lado de dentro, enquanto o lado não marcado constitui o lado 
de fora. Nesse sentido, pensar com o desenvolvimento regional significa 
estabelecer uma distinção relacionando desenvolvimento e região. Isto 
significa que ao conhecermos com o desenvolvimento regional distin-
guimos a distinção segundo a calibragem que utilizamos para relacio-
nar desenvolvimento e região, ou seja, segundo a marca que utilizamos 
para separar o dentro e o fora de uma região pelo desenvolvimento. Mais 
precisamente, estabelecemos uma distinção relacionando um ritmo de 
mudança a extensão de uma área.

Considerações finais

O paradoxo do desenvolvimento regional decorre da crença em que 
o desenvolvimento regional constitui uma coisa no mundo e não uma 
forma de entender o mundo. Deste ponto de vista, o desenvolvimento 
regional está em todo lugar o tempo todo. Isto significa que o desenvol-
vimento regional diz algo muito importante sobre nós. Vimos que para 
aprender a pensar com o desenvolvimento regional precisamos entender 
como ele é representado no cotidiano, mas também como ele é utilizado 
no cotidiano científico. Precisamos saber o que as pessoas fazem quando 
falam com o desenvolvimento regional sobre o mundo e como as disci-
plinas científicas traduzem o desenvolvimento regional cientificamente. 
Isso impõe um exame triplo da relação entre desenvolvimento e região: a 
consideração do senso comum, a consideração do senso comum científico 
e o efeito combinado de ambos. Assim, por um lado, o desenvolvimento 
regional possui um sentido social e, por outro, uma operacionalização 
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científica. No desenvolvimento regional a fronteira entre o político e o 
científico não é nítida.

O desenvolvimento regional encerra fenômenos diversos, múltiplos e 
complexos. O conhecimento com desenvolvimento regional compreende 
a operação cognitiva que permite posicionar o ritmo e abrangência da 
mudança por meio da relação entre tempo e espaço. Isto dota o conheci-
mento com o desenvolvimento regional de três características cognitivas 
inescapáveis:

a) O desenvolvimento regional é multidimensional: econômico, social, 
político, cultural e ambiental;

b) O desenvolvimento regional é multidirecional: significa simultanea-
mente progresso e retrocesso;

c) O desenvolvimento regional é multissignificativo: o sentido varia 
segundo os grupos sociais;

Quando supomos o estabelecimento de um Programa Forte em 
Desenvolvimento Regional acreditamos na utilização do Desenvolvimento 
Regional na compreensão do mundo. Isto significa que a pesquisa com o 
desenvolvimento regional deve gerar novos conhecimentos, antes inaces-
síveis ou inexistentes. Pesquisar com desenvolvimento regional é pensar 
como o desenvolvimento cria regiões e como regiões afetam o desenvol-
vimento. Este conhecimento afeta o próprio desenvolvimento regional e 
baseia-se em cinco princípios:

1. O conhecimento com o desenvolvimento regional é irredutível: o 
desenvolvimento de uma região não pode ser reduzido somente a 
uma dimensão;

2. O conhecimento com o desenvolvimento regional possui uma cau-
sação circular: no desenvolvimento regional os efeitos tornam-se 
causas e as causas tornam-se efeitos;

3. O conhecimento com o desenvolvimento regional é relacional: o 
desenvolvimento regional constitui um fenômeno que emerge da 
relação entre desenvolvimento e região;

4. O conhecimento com o desenvolvimento é ambivalente: quando 
uma região se desenvolve resolve-se um conjunto de problemas, mas 
criam-se outros;

5. O conhecimento com o desenvolvimento regional é incerto: as con-
sequências do desenvolvimento regional são imprevisíveis.
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Considerando esses princípios, a conversão do desenvolvimento regio-
nal de um tema de investigação para um instrumento de investigação 
pressupõe a incorporação de uma nova postura epistemológica, teórica 
e metodológica:

a) EPISTEMOLOGIA REFLEXIVA: o conhecimento com o desenvol-
vimento regional é autorreferente. As relações entre desenvolvimento 
e região são constantemente examinadas e configuradas por meio da 
informação gerada a partir das próprias pesquisas sobre o desenvolvi-
mento regional, afetando o ritmo e a direção do desenvolvimento regio-
nal. Determinar a contextualidade das relações entre desenvolvimento e 
região depende das descobertas sucessivas extraídas do próprio conheci-
mento das relações entre desenvolvimento e região. Temos, então, uma 
situação que se caracteriza pela reentrada do conhecimento do desenvol-
vimento no próprio ritmo e direção do desenvolvimento regional. Por isso, 
o conhecimento com o desenvolvimento regional é um processo autorre-
ferente, na medida em que a realidade regional do desenvolvimento que 
conhecemos é uma realidade construída pelo próprio conhecimento do 
desenvolvimento regional. Além de explicar a relação entre desenvolvi-
mento e região, o conhecimento com o desenvolvimento regional inter-
fere em como o desenvolvimento regional é formado. Isto significa que o 
conhecimento com o desenvolvimento regional constitui uma aborda-
gem regional para problemas regionais. Em dimensões epistemológicas 
isto significa que o desenvolvimento regional constitui uma teoria que 
descreve a si mesma. O conhecimento do desenvolvimento regional não 
pode ser feito em algum lugar que não seja uma região. Assim, pesquisar 
o desenvolvimento regional significa fazer parte do processo de desenvol-
vimento regional. O conhecimento produzido com o desenvolvimento 
regional afeta o próprio desenvolvimento regional. O conhecimento do 
desenvolvimento regional faz parte da realidade que pretende descrever. 
Existe aqui, portanto, um aspecto deliberadamente reflexivo no conhe-
cimento com o desenvolvimento regional, na medida em que deve ser 
examinado por critérios regionais.

b) TEORIA CONTEXTUAL: O desenvolvimento regional constitui 
uma unidade de análise que se caracteriza por uma causação relacional. 
Assim, pensar com desenvolvimento regional constitui uma técnica de 
relacionar fenômenos heterogêneos. A principal característica desta téc-
nica refere-se a possibilidade de submeter o desenvolvimento e região 
a uma lógica relacional. Essa lógica relacional consiste em considerar 
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como o modo regional de desenvolvimento divide o espaço, segundo a 
consideração de um processo de mudança específico. As consequências 
principais da aplicação desta técnica é o reconhecimento de que as divi-
sões não são definitivas e, consequentemente, a variabilidade de relações 
entre desenvolvimento e região são praticamente infinitas. Portanto, as 
regiões não são submetidas sempre as mesmas variáveis, o que permite 
que um mesmo espaço contenha várias regiões. Nesse sentido, pode-
mos conceber o desenvolvimento regional como um processo relativo, 
um momento de transformação das práticas e representações sociais que 
ocorrem em várias escalas temporais e espaciais, simultaneamente. As 
relações entre desenvolvimento e região são coordenadas contextual-
mente. Pensar com o desenvolvimento regional é fixar um processo de 
mudança num domínio. O fixamento de uma relação frequentemente 
oculta outras. Além disso, pensar com desenvolvimento regional implica 
pensar regionalmente. Para a solução de problemas regionais necessita-
mos de abordagens regionais: 1) teorias de alcance regional; 2) teorias 
produzidas regionalmente.

c) METODOLOGIA RELACIONAL: A terceira característica de pen-
sar a realidade com o desenvolvimento regional é o reconhecimento de 
que as fronteiras são móveis e os territórios são estabelecidos mediante 
a calibragem entre desenvolvimento e região. Para produzirmos conhe-
cimento com o desenvolvimento regional necessitamos estabelecer 
distinção entre processos de desenvolvimento que se estabelecem den-
tro e fora da região. Portanto, a produção do conhecimento com o 
desenvolvimento regional fundamenta-se num metodologia relacional 
em duas perspectivas: 1) uma relação entre desenvolvimento e região 
para estabelecer a distinção pela calibragem do ritmo de mudança a 
abrangência do lugar; 2) uma relação comparativa que visa estabelecer 
como se estabelecem as diferença e semelhança entre o dentro e o fora de 
cada região. Nesse sentido, a produção do conhecimento com o desenvol-
vimento regional fundamenta-se metodologicamente na possibilidade 
de combinar esta dupla relação empiricamente.

Estes são os elementos básicos para o estabelecimento de um Programa 
Forte em desenvolvimento regional. Mais precisamente: transformar o 
desenvolvimento regional de um tema de conhecimento de várias disci-
plinas, para uma forma disciplinar de produção de conhecimento. Em sín-
tese, pode-se dizer que pensar com o desenvolvimento regional implica 
a adoção de três operações simultâneas: a) uma epistemologia reflexiva: 
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a ideia de que o conhecimento com o desenvolvimento regional deve ser 
justificado regionalmente; b) uma teoria contextual: as teorias criadas 
com o desenvolvimento regional devem possuir um alcance regional; c) 
uma metodologia relacional: o conhecimento com o desenvolvimento 
regional deve ser produzido por meio de uma calibragem entre desen-
volvimento e região. Trata-se agora de extrair as implicações dessa plata-
forma cognitiva por meio da pesquisa empírica.

Referências

ALCOFF, Linda Martín (Org.). Epistemology: the big questions. Oxford: 
Blackwell Publishers, 1998.

APEL, Karl Otto. Expliquer-comprendre: la controverse centrale des 
sciences humaines. Paris: Les Éditions du Cerf, 2000.

ATKINSON, David; JACKSON, Peter; SIBLEY, David; WASHBOURNE, 
Neil. Cultural geography: a critical dictionary of key concepts. London: 
I.B.Tauris & Co Ltd, 2010.

BAECKER, Dirk. Problems of form. Stanford: Stanford University Press, 
1999.

BARNES, Barry; BLOOR, David; HENRY, John. Scientific knowledge: 
a sociological analysis. Chicago: The University of Chicago Press, 1996.

BENKO, George. A ciência regional. Oeiras: Editora Cela, 1999.

BEZZI, Meri Lourdes. Região: uma (re)visão historiográfica – da gênese 
aos novos paradigmas. Santa Maria: Editora da UFSM, 2004.

BOURDIEU, Pierre. Les usages sociaux de la science: pour une socio-
logie clinique du champ scientifique. Paris: INRA Editions, 1997.

BUNGE, Mario. La investigación científica. Barcelona: Editorial Ariel, 
1989.

BUTTIMER, Anne. Apreendendo o dinamismo do mundo vivido. In: 
CHRISTOFOLETTI, A. Perspectivas da geografia. São Paulo: Difel, 
1982, p. 165-193.

CALLON, Michel. Four model for the dynamics of Science. In: JASANOFF, 
Sheila; MARKLE, Gerald E; PETERSEN, James C; PINCH, Trevor. 



124

Handbook of Science and technology studies. London: SAGE, 1995, 
p. 29-63.

CARNAP, Rudolf. Foundations of logic and mathematics. Chicago: 
University of Chicago Press, 1970.

CLAVAL, Paul. A geografia cultural. Florianópolis: Editora da UFSC, 
1999.

______. Epistemologia da geografia. Florianópolis: Editora da UFSC, 
2011.

CORRÊA, Roberto Lobato. Região e organização espacial. São Paulo: 
Editora Ática, 1986.

______. Região cultural – um tema fundamental. In: ROSENDAHL, Zeny; 
CORRÊA, Roberto Lobato. Espaço e cultura: pluralidade temática. Rio 
de Janeiro: Ed. UERJ, 2008.

CHRISTOFOLETTI, A. As características da Nova Geografia. In: 
CHRISTOFOLETTI, A. Perspectivas da geografia. São Paulo: Difel, 
1982, p. 71-101.

CRESSWELL, Tim. Place: a short introduction. Oxford: Blackweel, 2004.

DELANEY, David. Territory: a short introduction. Oxford: Blackweel, 
2005.

DUTRA, Luiz Henrique de Araújo. Introdução à teoria da ciência. 
Florianópolis: Editora da UFSC, 1998.

______. Oposições filosóficas. A epistemologia e suas polêmicas. 
Florianópolis: Editora da UFSC, 2005.

ESTEVA, Gustavo. Desenvolvimento. In: SACHS, Wolfgang. Dicionário 
do desenvolvimento. Petrópolis; Editora Vozes, 2000, p. 59-83.

FILHO, Robério Nunes dos Anjos. Direito ao desenvolvimento. São 
Paulo: Editora Saraiva, 2013.

GELLNER, Ernest. Antropologia e política: revoluções no bosque 
sagrado. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 1997.



125

GODARD, Olivier. A relação interdisciplinar: problemas e estratégias. 
In: VIEIRA, Paulo Henrique Freire; WEBER, Jacques (Org.). Gestão de 
recursos naturais renováveis e desenvolvimento: novos desafios para 
a pesquisa ambiental. São Paulo: Cortez, 1997.

HARVEY, David. A produção capitalista do espaço. Sâo Paulo: 
Annablume, 2006.

HOLZER, Werther. O método fenomenológico: humanismo e a constru-
ção de uma nova geografia. In: ROSENDAHL, Zeny; CORRÊA, Roberto 
Lobato. Temas e caminhos da geografia cultural. Rio de Janeiro: Ed. 
UERJ, 2010, p. 37-71.

ISARD, Walter. History of regional science and the Regional Science 
Association International: the beginnings and early history. New York: 
Springer-Verlag, 2003.

KNORR-CETINA, Karin. Epistemic culture: how de sciences make 
knowledge. Cambridge: Harvard University Press, 1999.

KUHN, Thomas S. A estrutura das revoluções científicas. São Paulo: 
Pioneira, 1989.

LATOUR, Bruno. Ciência em ação. São Paulo: Editora da UNESP, 2000.

LEFEBVRE, Henri. La production de l’espace. L´Homme et la societé, 
Paris, v. 31, n. 31-32, p. 15-32, 1974.

LENCIONI, Sandra. Região e geografia. São Paulo: Edusp, 1999.

LUHMANN, Niklas. Theories of distinction: redescribing the descrip-
tions of modernity. Stanford: Stanford University Press, 2002.

MASSEY, Doreen. For space. Los Angeles: SAGE, 2005.

MATHEWSON, Kent; SEEMANN, Jöon. A geografia histórico-cultural da 
Escola de Berkeley – um precursor ao surgimento da História Ambiental. 
Varia História, Belo Horizonte. v. 24, n. 39, jan./jun. 2008.

MATTEDI, Marcos A. Sociologia e conhecimento: introdução a abor-
dagem sociológica do conhecimento. Chapecó: Argos, 2006.

MATTEDI, Marcos A; GRISOTTI, Marcia; SPIESS, Maiko R; BENNERTZ, 
Rafael. A coperformação das ciências e da sociedade. Entrevista com 



126

Michel Callon. Política & Sociedade, Florianópolis, n. 14, p. 383-406, 
abr., 2009.

MATTEDI, Marcos; THEIS, Ivo M. Cruzando fronteiras: conhecimento e 
interdisciplinariedade na pesquisa em desenvolvimento regional. Redes, 
Santa Cruz do Sul, v. 7, n. 2, p. 77-94, 2002.

MATURANA, Humberto; VARELA, Francisco. A árvore do conheci-
mento: as bases biológicas da compreensão. São Paulo: Palas Athena, 
2002.

MORIN, Edgar. O método III: o conhecimento do conhecimento 1. 
Lisboa: Publicações Europa-América, 1987.

MURDOCH, Jonathan. Post-structuralist geography. London: SAGE, 
2006.

PEET, Richard. O desenvolvimento da Geografia Radical nos Estados 
Unidos. In: CHRISTOFOLETTI, A. Perspectivas da geografia. São 
Paulo: Difel, 1982, p. 225-268.

PEET, Richard; HARTWICK, Elaine. Theories of development: con-
tentions, arguments, alternatives. London: The Guilford Press, 2009.

PIETERSE, Jan Nederveen. Development theory. London; Sage, 
2013.´une croyance occidentale. Paris: Presses Des Sciences Po, 1996.

POPPER, Karl R. Conjecturas e refutações. Brasília: UNB, 1980.

RIST, Gilbert. Le développement: historie d´une croyance occidentale. 
Paris: Presses De Sciences Po, 1996.

ROBERTS, David. Self-reference in leterature. In: BAECKER, Dirk. 
Problems of form. Stanford: Stanford University Press, 1999, p. 27-45.

ROSTOW, W. W. The stages of economic growth. Cambridge University 
Press, 1960.

SACHS, Ignacy. Caminhos para o desenvolvimento sustentável. Rio 
de Janeiro: Garamond, 2002.

SACK, Robert David. Human territoriality. Cambridge: Cambridge 
University Press, 1986.



127

SOJA, Edward W. Postmodern geographies: the reassertion of space in 
critical social theory. New York: Verso, 1989.

SOUZA, Nali de Jesus. Desenvolvimento regional. São Paulo: Atlas, 
2009.

STOREY, David. Territories: the claiming of space. New York: Routledge, 
2001.

SUNKEL, Osvaldo. El subdesarrollo latinoamercano y la teoría del 
desarrollo. México D. F.: Siglo Veintiuno, 1981.

WALLERSTEIN, Immanuel. Impenser la Science sociale: pour sortir 
du XIX siécle. Paris: PUF, 1991.



129

O desenvolvimento regional  
como fenômeno regional

Jandir Ferrera de Lima1

Introdução

No dicionário da língua portuguesa, a palavra “fenômeno” 
remete a fato ou evento que pode ser descrito e explicado cienti-

ficamente. Como o desenvolvimento regional pode ser entendido como 
etapa ou processo que explica como regiões atrasadas se tornaram regiões 
avançadas, então, a compreensão do desenvolvimento regional por parte 
dos pesquisadores das sub-áreas das Ciências Sociais Aplicadas e das 
Ciências Humanas impõe o uso e rigor do método cientifico e suas etapas. 

A busca para compreender o fenômeno regional do desenvolvimento, 
em especial nas Ciências Sociais Aplicadas, remonta às teorias do desen-
volvimento regional, que surgiram a partir dos anos 1960 como um con-
traponto às teorias da localização. Até a primeira metade do século XX, 
as contribuições de Johan-Heinriche Von Thünen, August Losch, Walter 
Christaller e Alfred Weber dominavam a cena na discussão da localiza-
ção das atividades produtivas, da centralidade e hierarquia dos lugares. 
Consequentemente, essas contribuições explicavam o porquê deter-
minados lugares eram mais atrativos que outros, em especial como o 
espaço se organizava a partir das suas atividades produtivas e áreas de 
mercado. Apesar de essas contribuições terem sido criadas no domínio 
da geografia, a Ciência Econômica absorveu os conceitos e elementos 
da geografia humana e regional, em especial aqueles relacionados à dis-
tância e localização, criando o que se convencionou chamar de econo-
mia espacial, ampliando o escopo de análise das teorias da localização. 

1  Professor do Programa de Pós Graduação em Desenvolvimento Regional e Agronegócio 
(PGDRA) da Universidade Estadual do Oeste do Paraná (UNIOESTE). Pesquisador e 
bolsista do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) e 
da Fundação Araucária (PR). Pesquisador associado do GRIR/UQAC e CRDT/Canadá 
E-mail: Jandir.lima@unioeste.br.
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Mais recentemente, a Ciência Econômica deu uma nova contribuição ao 
estudo da geografia e as teorias da localização propondo a chamada “nova 
geografia econômica”.

Na concepção do conjunto das teorias da localização, a organização 
espacial das redes de cidades servia para definir as áreas de mercado, a 
distribuição da população e a organização do espaço. Espaços mais atra-
tivos à população, por consequência, estimulavam novas aglomerações, 
novas centralidades e áreas de mercado, num movimento cumulativo 
reordenando a hierarquia dos lugares. Isso demonstra que o espaço não é 
neutro e é reflexo das ações humanas (LACOUR; GASHET, 2002).

Apesar das teorias da localização terem colocado os elementos distân-
cia, espaço e lugar no debate sobre a organização do espaço, esses elemen-
tos não eram suficientes para explicar as desigualdades regionais. A forma 
como o espaço se organiza, a forma como os centros urbanos se formam e 
se articulam em função das atividades produtivas ainda demandam teori-
zações para explicar o porquê determinadas regiões, mesmo sem atrativos 
locacionais, avançam mais do que outras em termos de desenvolvimento. 
Ou seja, as teorias da localização têm como restrição os aspectos sistêmi-
cos, complexos e relacionais do desenvolvimento socioeconômico. Nesse 
quesito, as teorias do desenvolvimento regional surgem para cobrir uma 
lacuna deixada pelas teorias da localização: explicar o fenômeno regional 
do desenvolvimento. O presente texto reflete a orientação da pesquisa 
na área de desenvolvimento regional, chama a atenção para o subdesen-
volvimento regional, como elemento esquecido nas pesquisas; e, reflete 
o desenvolvimento como um componente da Ciência Regional como 
reflexo de uma orientação: a territorialidade do desenvolvimento. 

A pesquisa em desenvolvimento regional  
como um saber interdisciplinar

A grande lição apreendida com as restrições e limitações das teorias da 
localização é que não se poder compreender o desenvolvimento regional 
de forma monodisciplinar. O fenômeno regional que conduz ao desen-
volvimento regional exige uma visão multi e interdisciplinar, ou seja, 
exige o diálogo permanente com outras áreas do conhecimento. Tanto 
que em diferentes períodos do século XX, a ideia de desenvolvimento 
envolveu diversas nomenclaturas para atender suas diversidades e ser 
capaz de englobar uma concepção ligada a diferentes escolas do pensa-
mento e ciências. 
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É certo que a linha de análise a ser seguida pelos pesquisadores e pes-
quisadoras do desenvolvimento regional podem lhes remeter a um foco 
muito especifico de análise. Mas, a ideia do desenvolvimento como um 
processo multidimensional exige a compreensão de elementos tangíveis 
e intangíveis. Por exemplo, para Perroux (1979), o desenvolvimento é uma 
mudança social e mental. Essa mudança define e explica o processo que 
conduz ao crescimento econômico e a melhoria nas condições de vida das 
regiões. Essa concepção chamou a atenção para a necessidade de estu-
dos que envolvessem a abordagem de desenvolvimento numa dimensão 
mais abrangente, mais sistêmica com outras disciplinas e áreas do conhe-
cimento, pois enquanto o crescimento econômico remete a relações de 
produção, a melhoria nas condições de vida remete a psicologia e as rela-
ções sociais. E cada região tem especificidades, particularidades tanto 
físicas como sociais, que as diferenciam de outras, mesmo sob o mesmo 
sistema de produção. Assim, na evolução da economia espacial e da geo-
grafia humana, das teorias do desenvolvimento econômico e das próprias 
ciências sociais, surgiu a concepção de Ciência Regional, como ramo das 
ciências para explicar o fenômeno do desenvolvimento nas regiões. 

O termo Ciência Regional foi forjado por Walter Isard ao final do 
século XX, numa tentativa de estimular o diálogo e um conjunto de teo-
rizações que pudesse explicar o desenvolvimento regional. Além disso, 
estimular a discussão coletiva e englobar os pesquisadores de diferentes 
ramos do conhecimento científico, cujo objeto de análise é o desenvol-
vimento regional. A Ciência Regional, segundo Proulx (1996: 05) “(…) 
busca explicar as diferenças ambientais, sociais, culturais, políticas e 
econômicas entre as diferentes regiões que formam o território nacio-
nal (…)”. A explicação das diferenças e desigualdades regionais embarca-
das no conceito de desenvolvimento regional, como objeto de um grupo 
interdisciplinar de pesquisadores, marca uma nova etapa no pensamento 
do desenvolvimento. Então, o desenvolvimento e região, que antes eram 
apenas um objeto de pesquisa e preocupação dos economistas e geógra-
fos, ganha uma nova ênfase no trabalho dos historiadores, sociólogos, 
cientistas políticos, planejadores e antropólogos. Assim, a alcunha de 
“desenvolvimento regional”, como uma etapa e um processo, apresenta 
dimensões que transcendem o corpo teórico de uma única escola de pen-
samento e demanda abordagens interdisciplinares. Ser pesquisador da 
área de desenvolvimento regional exige a capacidade de interagir com os 
conceitos de diversas áreas do conhecimento



132

Com isso, a explicação do desenvolvimento de diferentes comunida-
des, que habitam espaços sub-nacionais e exploram recursos naturais 
de uma mesma magnitude, reside em conceitos e concepções muito 
mais amplas que a simples acumulação de riqueza física. As mudanças 
no modo de vida e o progresso das comunidades no âmago das regiões 
emergem como um desafio a novas abordagens de desenvolvimento, que 
congreguem uma série de fatores, elementos e particularidades regio-
nais. Mais que os recursos materiais, há elementos intangíveis, e algumas 
vezes não quantificáveis, que influenciam a dinâmica socioeconômica 
das regiões e no seu estágio de desenvolvimento. 

De uma forma bem ampla, a teoria do desenvolvimento regional 
busca conhecer o papel do espaço, da política pública e dos territórios na 
melhoria da qualidade de vida e no progresso econômico das regiões. Por 
isso, ela interage com conceitos como de centralidade, de redes de infor-
mação, de atração, de repulsão, de distancia, de ambiente de inovação, 
dentre outros, numa gama ampla de relações. 

Enquanto na economia espacial e na teoria da localização são os ele-
mentos geográficos e suas particularidades que tem importância, nas teo-
rias do desenvolvimento regional há um conjunto mais amplo de relações 
econômicas e sociais que tem como lugar de articulação as regiões. Isso 
não significa que a concepção de espaço perde importância, mas que as 
relações que se produzem nas regiões, sejam elas tangíveis ou intangíveis, 
conduzem a transformações no espaço e no perfil do desenvolvimento 
(CLAVAL, 1995).

A região surge como uma categoria de análise, porque congrega ter-
ritórios, etnias e diferentes espaços. No entanto, a concepção da trans-
formação dos povos é, em muitas ciências, material. Por isso, o papel 
das forças produtivas na transformação do espaço e das relações sociais 
ganhou relevância na ideia do desenvolvimento e como seu elemento de 
transformação. Mas, ao longo do tempo, coube às discussões do desenvol-
vimento regional incorporar um conhecimento multidisciplinar trazido 
pelas teorizações do desenvolvimento e agrega-las às teorias da locali-
zação para avançarem num novo campo do saber: a Ciência Regional. 
Em resumo, a teorização do desenvolvimento regional compõe a Ciência 
Regional, fundada por Walter Isard no final dos anos 1960.

No caso brasileiro, o avanço da pós-graduação stricto sensu na área 
Planejamento Urbano e Regional/Demografia (PUR/Demografia), acon-
tece a partir da década 1970 e sua expansão significativa no inicio do 
século XXI. De 06 programas existentes em 1998, em 2016 já eram 47 
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programas, o que perfez um crescimento médio de mais de 10% ao ano. 
Na mesma linha, o volume de discentes titulados saltou de 39 para 364 no 
mesmo período (CAPES, 2016). Isso demonstra a construção de uma nova 
linha de abordagem dentro da formação e pesquisadores regionalistas: a 
linha do desenvolvimento regional. Demonstra também a interiorização 
da pesquisa na área regional, que chegou às regiões periféricas do Brasil, 
haja vista que mais de 50% dos cursos na área estão localizados fora das 
regiões metropolitanas e capitais estaduais. O conhecimento científico 
na área de desenvolvimento regional se transfere de centros tradicionais 
de pesquisa para centros localizados em regiões periféricas.

Além de contribuir para discutir o perfil do desenvolvimento, a 
construção de políticas públicas e ações para intensificar e melhorar o 
processo de desenvolvimento das regiões, os Programas na área PUR/
Demografia/Desenvolvimento Regional trazem ao debate um elemento 
que é inerente à Ciência Regional: a interdisciplinaridade. O documento 
da área (CAPES, 2016: 08-09) aponta duas vertentes na definição da inter-
disciplinaridade: o dialogo e a colaboração entre as disciplinas cientificas, 
tanto na discussão acadêmica em classe como na pesquisa cientifica; os 
condicionantes históricos que conduzem a interdisciplinaridade, ou seja, 
ela produto das condições históricas e sociais da época na qual se vive. 
De certa forma, ao se tratar a categoria região e seu processo de desen-
volvimento, no qual interferem elementos tangíveis e intangíveis, men-
suráveis e imensuráveis, a interdisciplinaridade se impõe a determinadas 
linhas de pesquisa. Assim, cientes ou não, os programas e estudos na área 
de desenvolvimento regional, vinculados à área de Planejamento Urbano 
e Regional/Demografia/Desenvolvimento Regional da CAPES, vão cons-
truindo a Ciência Regional brasileira. E o desenvolvimento regional nada 
mais é do que um campo de saber dessa Ciência em construção.

Desenvolvimento regional e Ciência Regional:  
uma nova orientação

Ao longo dos últimos anos muitos estudos oriundos da geografia, ciên-
cias sociais, economia, dentre outros, discutiram conceitos e estratégias 
de desenvolvimento. Dentre eles, a ideia de polos de desenvolvimento, 
corredores de desenvolvimento, regiões de aprendizagem, clusters ter-
ritoriais, distritos industriais, desenvolvimento local, desenvolvimento 
territorial. Esses estudos revelaram o interesse dos pesquisadores pela 
compreensão dos fenômenos regionais, em especial aqueles que explicam 
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as migrações, o desempenho diferenciado de regiões isoladas ou com 
poucos recursos naturais, além da metropolização acentuada.

 O que se percebeu foi que mais que uma atração fortalecida pelo pro-
gresso técnico, há regiões diferenciadas que conseguiram construir o pro-
cesso de desenvolvimento de forma autônoma a partir de expertises ou 
recursos puramente locais. Por vezes, a construção do processo de desen-
volvimento não é pacifica, mas plena de conflitos. O desenvolvimento não 
surge de forma equilibrada, mas causando tensões, quebrando paradig-
mas e construindo novas estruturas, ampliando contradições, que con-
vivem com as antigas estruturas até sua substituição (FIJALKOW, 2002). 

 Da mesma maneira, apesar de tantas teorizações e intervenções regio-
nais, se percebeu a dificuldade de algumas regiões em saírem do atraso 
para avançarem para estruturas mais modernas de desenvolvimento. 
Enquanto algumas regiões enriquecem, outras empobrecem. Então, nos 
últimos anos se observou que não se pode construir o processo de desen-
volvimento sem o elemento territorial. Desenvolver implica no desenvol-
vimento humano e valorizando as forças vivas do território. E as forças 
vivas do território são as que exercem o poder e definem os rumos do pro-
cesso de desenvolvimento. Então, desenvolvimento regional é um pacto 
territorial. Por vezes, nesse pacto, recursos que pareciam marginais e sem 
muita utilidade se tornam elementos de dinamismo e altamente lucra-
tivos. Da mesma forma que grandes áreas urbanas se fortalecem a partir 
do mercado interno e de uma rede de serviços e produção industrial, as 
pequenas comunidades também guardam potenciais produtivos.

Isso remete as grandes temáticas que demandam mais e mais o foco 
da pesquisa em desenvolvimento regional, enquanto Ciência Regional: a 
territorialidade do desenvolvimento, os mecanismos para a intervenção 
da política pública, as metamorfoses e as redes de acumulação do capital 
entre cidades e áreas rurais e a manutenção do círculo vicioso da pobreza 
em escala regional e territorial. 

A intervenção da políticas pública e sua relação com o círculo vicioso 
da pobreza foi explorado nos estudos de Myrdal (1978). O autor se ques-
tionou se as ciências sociais sozinhas são capazes de responder aos impe-
rativos sociais e são capazes de fornecer respostas adequadas e elementos 
para se construir políticas públicas para a intervenção regional. A dúvida 
colocada pelo autor advém de seus estudos sobre a pobreza dos afro-
descendentes nos Estados Unidos da América. No caso, o processo de 
desenvolvimento regional é um processo circular e cumulativo. Ou seja, a 
pobreza reforça a pobreza, a menos que por meio de políticas públicas se 
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possa romper o círculo vicioso e criar um círculo virtuoso. Nesse caso, o 
mercado por si só não é capaz de conduzir o processo, que demanda ins-
tituições públicas de viés social, ações intervencionistas e investimentos 
sociais.

Já as relações entre polos urbanos áreas rurais demandam mais aten-
ção à formação das cadeias produtivas e ao papel da liderança territorial. 
No caso da liderança territorial, o sentimento de pertencimento e a iden-
tificação com o território suscitam uma motivação adicional ao lucro para 
empreender e construir estruturas produtivas em locais pouco atrativos 
para alguns capitais. Já no final do século XX, Schultz (1971) argumentava 
que as pessoas são mais que força de trabalho repetitivo, elas também são 
recursos criativos. Para melhorar esses recursos criativos a valorização do 
ser humano, o desenvolvimento humano seria o principal foco da polí-
tica pública de desenvolvimento regional. Construir desenvolvimento 
regional remete a construir cidadania nas regiões. Então, todo processo 
de desenvolvimento regional tem uma orientação: produzir desenvolvi-
mento humano para superar o subdesenvolvimento.

Subdesenvolvimento regional e o fenômeno regional

Com os estudos clássicos de Celso Furtado, Gunnar Myrdal e outros 
teóricos do desenvolvimento econômico, em especial aqueles ligados à 
teoria da dependência, se descobriu que o subdesenvolvimento econô-
mico não era meramente uma etapa do desenvolvimento. Mais do que 
diferenças entre o perfil do espaço que é considerado desenvolvido e 
aqueles que ainda não estão nesse estágio, a ideia de que o subdesen-
volvimento tem uma dinâmica própria e se retroalimenta num processo 
cumulativo impôs aos estudos do desenvolvimento a necessidade de uma 
pesquisa propositiva de políticas públicas de desenvolvimento, tanto para 
os governos centrais quanto para os governos locais. No caso das lideran-
ças locais, a proposição de atividades e ações em prol da transformação de 
economias e sociedades retardatárias em avançadas se tornou a principal 
demanda em termos de resultado de pesquisa. 

É certo que o processo de desenvolvimento capitalista é desigual por 
natureza e produz a exclusão e dominação de regiões e sociedades. Por 
mais que as economias regionais se dinamizem, haverá sempre dife-
renças no perfil do crescimento econômico entre as regiões, bem como 
da distribuição dos benefícios desse crescimento econômico, que se 
reflete na polarização. Nas regiões polarizadas as relações econômicas 
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internas são mais intensas que as mantidas com as regiões periféricas 
a ela. Internamente há uma relação de dependência, caracterizada pela 
hierarquização interna definida pelo perfil das economias urbanas e 
rurais. Em geral, as economias com um continuum urbano industrial são 
mais dinâmicas e dominantes em relação às economias urbanas com um 
continuum exclusivamente urbano rural. A existência desses dois tipos 
de continuum já demonstra que uma concertação territorial e a duali-
dade inerente ao processo de desenvolvimento regional (FERRERA DE 
LIMA, 2010).

Frente ao exposto, uma agenda de pesquisa do fenômeno regional 
pelos centros de pesquisa deve estar voltada também à dinâmica do 
subdesenvolvimento regional. Isso implica em assumir que o processo 
do desenvolvimento regional não ocorre em todas as regiões ao mesmo 
tempo, mas tem temporalidades e intensidades diferenciadas, que pro-
duzem contínuos espaciais e estabelecem toda uma psicológica própria 
de relações sociais nas coletividades regionais. 

Para Scott (2003), o desenvolvimento regional enquanto processo tem 
causalidade bidiretiva, ou seja, o fortalecimento da aglomeração (e dos 
agentes econômicos) contribui para o desenvolvimento econômico da 
região e este serve de estímulo à expansão da aglomeração, num processo 
circular e cumulativo. Consequentemente, o processo também produz 
um fenômeno inverso em termos de subdesenvolvimento regional.

Além dessa casualidade bidiretiva, Forbes (1989) sustenta que as rela-
ções sociais e espaciais de produção são interdependentes e interreativas. 
Nessas relações o espaço se torna um depositário de força de trabalho e 
de excedente econômico apropriado, entre quem produzo o excedente 
e pouco participa da sua apropriação. O processo de desenvolvimento 
regional reflete então a dialética socio-espacial das relações entre os 
indivíduos e a estrutura de produção para manter uma dinâmica que se 
reflete na ampliação da acumulação de capital e no fortalecimento da 
polarização. As regiões desenvolvidas são mais hábeis nessa dinâmica. 
Já as regiões subdesenvolvidas são menos dinâmicas e dependentes da 
acumulação de capital que ocorre nas regiões desenvolvidas. Ou seja, o 
fenômeno regional que conduz processo de desenvolvimento das regiões 
também pode gerar um processo obscuro: as regiões subdesenvolvidas e 
o fortalecimento do subdesenvolvimento regional.

A explicação para a natureza das regiões subdesenvolvidas, a forma 
como se dinamizam e retroalimentam seu empobrecimento tam-
bém deve ser procurado nas características territoriais. A resiliência à 
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transformação social, humana e produtiva cada vez demanda o conheci-
mento do perfil territorial e a forma como poder é exercido e influencia 
na gestão da base produtiva e nas relações sociais. Ou seja, a forma como 
as comunidades se apropriam do processo de desenvolvimento reflete o 
resultado de um conjunto de ações em prol de projeto de auto-transfor-
mação dessa comunidade. 

Em suma, a construção de uma ciência da região implica em construir 
agendas de pesquisa, abordagens metodológicas e perspectivas de inter-
venção regional que possam levar regiões subdesenvolvidas a desenvolvi-
das ou a fortalecer o processo de desenvolvimento regional sem incorrer 
no fortalecimento de polarizações.

Considerações finais

As Ciências Sociais Aplicadas possuem toda uma gama de modelos 
teóricos que respondem e fornecem pistas claras dos elementos mais 
importantes para o desenvolvimento regional, a partir de uma série de 
estudos de caso. Esses modelos são ferramentas que fornecem elemen-
tos para criar políticas públicas de intervenção regional e estratégias 
de desenvolvimento. Mesmo assim, a concentração da riqueza entre as 
regiões e territórios permanece se fortalecendo ao longo do tempo, o que 
demonstra a necessidade de se conhecer a natureza da convergência entre 
as regiões, e, em especial, as características locais de comunidades e seu 
papel na promoção do desenvolvimento. 

Apesar das cadeias produtivas serem consideradas o motor do cres-
cimento econômico regional, o dinamismo comunitário, a liderança e a 
resiliência vêm se impondo como categorias para se compreender como 
as decisões inerentes ao indivíduo e a coletividade regional conseguem 
transformar espaços pouco atrativos ao capital e à logica das cadeias de 
valor. Em outros espaços regionais é a criação de certas oportunidades 
sociais, tais como: saúde, educação, equipamentos comunitários, que 
fazem a diferença na formação de um capital humano pleno para estimu-
lar o processo de desenvolvimento.

No mundo moderno, com novas facilidades de locomoção, com a 
transmissão rápida da informação e condições mais facilitada de acesso 
e bens e serviços, urge se produzir novos modelos teóricos e metodoló-
gicos para se avançar na compreensão do fenômeno do desenvolvimento 
regional. Para isso, se faz essencial identificar, analisar e propor políti-
cas de intervenção regional bem consubstanciada por analises com rigor 
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metodológico. Nesse sentido, as pesquisas em desenvolvimento regio-
nal e mesmo planejamento regional demandam uma nova orientação, 
no sentido de tornar a interdisciplinaridade a principal característica da 
Ciência Regional em construção. 

Além da interdisciplinaridade, a compreensão do fenômeno regio-
nal também exige a abordagem holística multidisciplinar. Os princípios 
e postulados de algumas ciências humanas e sociais aplicadas devem 
se ajustar ao aspecto regional a partir da sistematização de dados e da 
percepção e ações das lideranças locais. Assim, os procedimentos meto-
dológicos são ferramentas, mas não são princípios ou leis, apenas instru-
mentais que podem ser usados de acordo com as características do objeto 
e do problema de pesquisa. Nesse sentido, seria preferível que a pesquisa 
e os pesquisadores (as) estivessem descolados de ideologias pessoais. 

Portanto, os estudos científicos aplicados ao fenômeno regional, res-
peitando as regras do método científico, são capazes de conduzir a área 
de desenvolvimento regional em direção a orientações mais precisas em 
termos de análises sobre o processo de desenvolvimento ou subdesenvol-
vimento. Mais ainda, direções válidas para se construir um novo campo 
do saber e fomentar a Ciência Regional brasileira. 
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A dimensão regional do desenvolvimento: 
contribuições teóricas e  

experiências sul-americanas1 

Virginia Elisabeta Etges2

Introdução

A partir dos anos 1990 observa-se entre os geógrafos e 
pesquisadores de áreas afins a retomada de um conceito caro à 

Geografia, o território. A retomada do conceito acontece num contexto 
de importantes reflexões e ações voltadas ao desenvolvimento regional, 
principalmente no âmbito latino-americano.

Expressão da materialidade que lhe é dada pelo seu uso, o território, 
mais do que simples base física, traz a marca de gerações que lhe deram 
forma através de seu trabalho e dos embates políticos, econômicos e 
sociais; é expressão do nível tecnológico que os seus habitantes alcan-
çaram; mas, acima de tudo, é resultante do tipo de organização social ali 
criada. 

Quanto mais próxima esta organização for da perspectiva territorial, 
mais estreita será a relação com a natureza, no sentido de conhecer e res-
peitar os seus limites e mais solidária ela será, uma vez que estará voltada 
ao respeito e à integridade de todas as formas de vida, inclusive a humana. 

Compreender, pois, o significado da concepção de território, implí-
cito nessa reflexão, se faz indispensável. É o que abordamos na primeira 
parte do artigo. A seguir, discutimos o significado das dimensões local e 
regional no contexto do desenvolvimento territorial e sua repercussão na 
experiência da IIRSA, em âmbito sulamericano, e nas experiências dos 
Coredes e de Consórcios Intermunicipais no sul do Brasil.

1 Versão revisada e atualizada de artigo originalmente publicado em Etges (2014).
2 Geógrafa, doutora em Geografia pela Universidade de São Paulo - USP, docente do 

Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Regional na Universidade de Santa 
Cruz do Sul - UNISC, líder do Grupo de Pesquisa em Desenvolvimento Regional e 
Bolsista de Produtividade em Pesquisa do CNPq (etges@unisc.br)
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Território e Globalização 

Segundo Milton Santos (1996), nas atuais condições, os arranjos terri-
toriais não se dão apenas através de figuras formadas de pontos contínuos 
e contíguos. Hoje, ao lado dessas manchas, ou por sobre essas manchas, 
há, também, constelações de pontos descontínuos, mas interligados, que 
definem um território de fluxos reguladores. As segmentações e partições 
presentes no território sugerem que se admitam, pelo menos, dois recor-
tes. De um lado, há extensões formadas de pontos que se agregam sem 
descontinuidade, como na definição tradicional de região. São as hori-
zontalidades. De outro lado, há pontos no território que, separados uns 
dos outros, asseguram o funcionamento global da sociedade e da econo-
mia. São as verticalidades. O território se compõe de uns e de outros des-
ses recortes, inseparavelmente. É a partir dessas novas subdivisões que 
devemos pensar novas categorias analíticas.

Estudando a diferença entre lugares modernizados e lugares letár-
gicos no norte da Patagônia argentina, Silveira (apud SANTOS, 1996) 
examina o funcionamento da produção e da circulação, e mostra como 
essas lógicas cruzam as cidades e produzem um arranjo territorial em 
que superpõem vinculações horizontais e verticais. As verticalidades 
são vetores de uma racionalidade superior e do discurso pragmático dos 
setores hegemônicos, criando um cotidiano obediente e disciplinado. As 
horizontalidades são tanto o lugar da finalidade imposta de fora, de longe 
e de cima, quanto o da contrafinalidade, localmente gerada. Elas são o 
teatro de um cotidiano conforme, mas não obrigatoriamente conformista 
e, simultaneamente, o lugar da cegueira e da descoberta, da complacên-
cia e da revolta.

Santos (1996) acrescenta ainda que, paralelamente, forças centrípedas 
e forças centrífugas atravessam o território, como tendências ao mesmo 
tempo contrastantes e confluentes, agindo em diversos níveis e escalas. 

As forças centrípedas resultam do processo econômico e do progresso 
social, e tanto podem estar subordinados às regularidade do processo de 
produção, quanto às surpresas da intersubjetividade. Essas forças cen-
trípedas, forças de agregação, são fatores de convergência. Elas agem no 
campo, na cidade e entre cidade e campo. No campo e na cidade, elas são, 
respectivamente, fatores de homogeneização e de aglomeração. E entre o 
campo e a cidade, elas são fatores de coesão.

As forças centrífugas, por sua vez, podem ser consideradas um fator 
de desagregação, quando retiram à região os elementos do seu próprio 



143

comando, a ser buscado fora e longe dali. Pode-se falar numa desestru-
turação, se nos colocamos em relação ao passado, isto é, ao equilíbrio 
anterior; e de uma reestruturação, se vemos a coisa do ponto de vista do 
processo que está se dando. Entre os fatores longínquos, causadores de 
uma tensão local, contamos o comércio internacional, as demandas da 
grande indústria, as necessidades do abastecimento metropolitano, o 
fornecimento de capitais, as políticas públicas ditadas nas metrópoles 
nacionais ou estrangeiras.

Assim, forças centrípedas conduzem a um processo de horizontaliza-
ção, forças centrífugas conduzem a um processo de verticalização. Mas, 
em todos os casos, sobre as forças centrípedas, vão agir forças centrífugas. 
Essas forças centrífugas se dão em diversas escalas, a maior delas sendo 
o planeta tomado como um todo, os chamados fluxos universias. Entre o 
lugar e o mundo, as outras escalas são regionais, nacionais e continentais. 
Tal superposição faz com que a explicação do que se passa dentro de cada 
área deva obrigatoriamente incluir as escalas superiores. A solidariedade 
interna ao subespaço, providenciada pelas forças centrípedas, está per-
manentemente perturbada pelas forças centrífugas e deve permanente-
mente ser refeita.

Neste contexto estamos hoje longe daquela solidariedade orgânica, 
que era o próprio cerne da definição do fenômeno regional, complementa 
Santos (1996, p. 226). O que temos hoje são solidariedades organizacio-
nais, criadoras de uma coesão organizacional baseada em racionalida-
des de origens distantes, mas que se tornam um dos fundamentos da sua 
existência e definição.

Portanto, o território é processo, uma forma-conteúdo, traço de união 
entre o passado e o futuro imediato. Ele tem que ser visto como um campo 
de forças, como um lugar de exercício de contradições entre o vertical e 
o horizontal, entre o Estado e o mercado, entre o uso econômico e o uso 
social dos recursos. 

É nesse sentido que o território hoje é nervoso, instável, afirma Santos 
(1999). E é por isso que, a partir do território, se verifica no Brasil a crise 
da Nação. Não há melhor indicador da crise por que passa a Nação que 
o território, afirma o autor; pela sua nervosidade, pela sua instabilidade, 
pela sua ingovernabilidade, enquanto território produzido. Isto tudo é 
resultado das mudanças rápidas de normas que reconhecemos como 
luta global pela mais-valia maior, essa competitividade que está na raiz 
mesma da posição ocupada na economia global e exige uma adaptabili-
dade permanente das normas das grandes empresas, o que aumenta a 
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instabilidade do território „de cima“ para „baixo“. Isto é, a produção da 
ordem para as empresas e da desordem para todos os outros agentes, e 
para o próprio território, incapaz de se ordenar porque ideologicamente 
está decidido que estas grandes empresas são indispensáveis. Assim acei-
tamos a idéia de que o território tem que ser desorganizado. É o que nós 
estamos fazendo, complementa o autor. Tudo isto se coloca num con-
texto em que o poder maior sobre o território deixa de ser do Estado e 
passa a ser das grandes empresas, explica Santos. A gestão do território, 
a regulação do território são cada vez menos possíveis pelas instâncias 
ditas políticas e passam a ser exercidas pelas instâncias econômicas. O 
que acontece é que hoje a economia se realiza pela política. Não é a eco-
nomia que ocupa hoje a posição central; é a política exercida pelos agen-
tes econômicos hegemônicos. E, o que é grave, conclui o autor, é que as 
necessidades das empresas globais, e isso o território mostra, arrastam os 
governos – nacional, estaduais, no caso do Brasil, e locais.

Nesse sentido, uma importante iniciativa, no âmbito sul-americano, 
evidencia a constatação de Santos. Trata-se da Iniciativa para a Integração 
da Infraestrutura Regional Sul-Americana – IIRSA, criada por ocasião 
da I Reunião de Presidentes da América do Sul, realizada em 2000, que 
propõe a “integração” do continente a partir de verdadeiros “rasgos” no 
território, também chamados de “eixos de integração”, atendendo a seg-
mentos econômicos interessados, basicamente, na aceleração do escoa-
mento de commodities para os grandes centros de consumo mundiais. 

O significado da dimensão local e regional no território

Observa-se, nos dias atuais, que vários autores entendem o local e o 
regional como sinônimos. No nosso entender isso tem levado a sérios 
equívocos na interpretação da realidade, uma vez que se trata de duas 
dimensões de abordagem que devem ser devidamente esclarecidas.

Ao longo dos anos 1990, de acordo com Brandão et al (2006), as temá-
ticas atinentes à dimensão territorial do desenvolvimento readquirem 
relevância ao mesmo tempo em que ocorre certa banalização e vulgariza-
ção da problemática, principalmente quando se trata de escalas de abor-
dagem. Essa questão foi deslocada, muitas vezes, para o lugar comum do 
voluntarismo, cristalizando um grande consenso, que por vezes exagera 
no endogenismo, levando a literatura e as muitas políticas públicas, em 
todo o mundo, a acreditar que a escala local é a mais adequada, de onde 
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se poderia estruturar a força sinérgica comunitária, capaz de promover o 
verdadeiro desenvolvimento sustentável. 

Esta abordagem teórica sugere que estaríamos vivendo a 
possibilidade de consolidar um novo padrão de desenvolvi-
mento, construído totalmente no âmbito local, dependente 
apenas da força de vontade dos agentes empreendedores, 
que mobilizariam as potências endógenas (ocultas e/ou 
reveladas) de qualquer localidade. Essas concepções afir-
mam que todas as escalas intermediárias entre o local e o 
global estariam perdendo sentido. (BRANDÃO et al, 2006, 
p.196)

É óbvio, reafirma o autor, que no âmbito local muitas ações impor-
tantes podem ser articuladas e promovidas. Mas a escala local encon-
tra uma série de limites que devem ser levados em conta nas políticas 
de desenvolvimento. A realidade, em todo o mundo, tem mostrado 
que as políticas de desenvolvimento com maiores e melhores resulta-
dos são justamente as que não discriminam nenhuma escala de per se, 
mas reforçam a dimensão multiescalar inerente aos problemas a serem 
enfrentados.

Essa constatação reafirma a perspectiva de análise proposta por 
Lacoste (1988), que privilegia a abordagem da espacialidade diferencial 
dos fenômenos a serem analisados, como caminho mais eficaz de com-
preensão da realidade.

Em uma perspectiva crítica, observa-se que a organização das forças 
produtivas na atual fase do capitalismo, coloca em evidência a tensão 
entre as “forças globalizantes” e as “forças regionalizantes”. 

Trabalhos recentes discutem a persistência da região enquanto cate-
goria de análise. Nas palavras de Limonad (2004, p. 57)

devemos recordar que a região, a despeito de todas as adje-
tivações que a acompanham e perseguem, é antes de qual-
quer coisa uma construção social que atende interesses 
políticos precisos, mesmo em se tratando de uma região 
funcional, ou da região natural. Muito embora, não haja 
meios de definirmos de forma categórica uma linha divisó-
ria precisa, um marco delimitador que permita o cientista 
afirmar aqui termina uma região A e ali começa uma região 
B, pois o espaço é uma expressão de continuidades e des-
continuidades físicas e sociais. Então ressurge o aspecto que 
assombrou durante décadas o pensamento social na geo-
grafia, no planejamento, na gestão territorial: como definir 
a região, como regionalizar? 
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Segundo Corrêa (1997, p. 191), é a diferenciação de áreas, resultante 
tanto de processos da natureza como sociais, que constitui as bases da 
possibilidade de se poder falar em regiões.

A diferenciação de áreas não está, no nosso entender, asso-
ciada à ideia de singularidade, que entendemos vincular-se 
ao conceito de lugar, mas sim à ideia de particularidade, isto 
é, uma mediação entre o universal (processos gerais advin-
dos da globalização) e o singular (a especificação máxima 
do universal).

A região constrói-se, portanto, a partir de distintos agentes em múlti-
plas escalas articuladas que, de certa forma, encontram um rebatimento 
em práticas e processos sócio espaciais, histórica e geograficamente loca-
lizados, o que permite a Silveira (1999, p. 386) salientar que o “local e o 
global se afirmam e se negam dialeticamente na região”.

Uma regionalização pode fundamentar uma reflexão teórica ou aten-
der a necessidades impostas por uma política setorial, uma prática de 
planejamento ou propostas de desenvolvimento regional. As regionaliza-
ções possíveis para um mesmo território, espaço social, podem apresen-
tar variações em função da finalidade a que se propõem.

Neste contexto, a região, enquanto particularidade territorializada 
do processo geral de acumulação capitalista, adquire novo sentido. Ao 
mesmo tempo que expressa formações sócio econômicas, ou sócio espa-
ciais, nas palavras de Milton Santos (1996), enquanto particularidades, 
ela expressa também o contra movimento à globalização, enquanto uma 
das extremidades do movimento que atualmente, mais do que em qual-
quer outro período da história, tensiona a realidade: a tensão entre o par-
ticular e o todo, entre o regional e o global. 

O processo de globalização, que vem configurando os territórios 
mundo afora, teria pelo menos duas faces: a da perversidade do processo 
em si, expresso na territorialização dos interesses dos segmentos hege-
mônicos, e a face da oportunidade, que se apresentaria aos atores regio-
nais quando se apropriassem de conhecimentos que lhes permitissem 
reagir, superar a passividade. Assim, segundo Santos (1996), é na dimen-
são regional que se encontraria a possibilidade da resistência ao processo 
perverso da globalização. 

Os atores regionais, entendidos como sociedade civil organizada, 
nas suas mais diversas formas de expressão (Prefeituras, Associações, 
Pequenas Empresas, ONGS, etc), encontram-se na dimensão da hori-
zontalidade do processo, na dimensão da contiguidade territorial, no 
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chamado espaço banal, o espaço de todos, das pessoas que vivem, tra-
balham, buscam atividades de lazer e têm endereço. E é este o contexto 
potencial para o surgimento das regiões, enquanto expressões da hori-
zontalidade, tendo como cenário, como arena, o território. 

Santos (1996) complementa que a tendência atual é de que os lugares 
se unam verticalmente, e tudo é feito para isso, em toda parte. Créditos 
internacionais são postos à disposição dos países mais pobres para per-
mitir que as redes modernas se estabeleçam a serviço do grande capital. 
Mas os lugares também podem se unir horizontalmente, reconstruindo 
aquela base de vida comum, suscetível de criar normas locais, normas 
regionais, que acabam por afetar as normas nacionais e globais. A região 
– não importando sua dimensão – seria, espontaneamente, a sede da 
resistência da sociedade civil. Para isso, seria indispensável insistir na 
necessidade de um conhecimento sistemático da realidade, mediante 
tratamento analítico do território, interrogando-o a propósito de sua pró-
pria constituição no momento histórico atual. 

A partir do exposto, evidencia-se que a escala regional é a mais ade-
quada para a promoção do desenvolvimento na perspectiva da susten-
tabilidade. A escala local (comumente entendida como o município) é 
restrita e frágil demais, quando se trata de enfrentar desafios que repre-
sentam altos investimentos (por exemplo, em saúde: infraestrutura hos-
pitalar; ou em transportes: construção/manutenção de estradas), ou 
quando se trata de enfrentar o embate com as forças globais, no sentido 
de garantir qualidade de vida a segmentos de trabalhadores. 

Estas constatações nos permitem entender, em grande medida, o 
surgimento dos novos arranjos territoriais, expressos em novas regiona-
lizações, como é o caso dos Conselhos Regionais de Desenvolvimento – 
COREDES e dos Consórcios Intermunicipais no sul do Brasil.

A partir do exposto coloca-se o seguinte questionamento: O desapare-
cimento de uma região acontece quando ela deixa de ser „nó“ de alguma 
rede (verticalidade) ou quando ela não consegue organizar-se, articular-
se internamente (horizontalidade)?

Cabe aqui voltar ao questionamento sobre o que é, afinal, uma região. 
Não há dúvida que, do ponto de vista político-administrativo, regiões 
podem ser definidas e mapeadas sem grandes problemas. No entanto, 
uma região, para que exista de fato, segundo Boisier (1999), tem que ser 
construída socialmente, a partir de laços comuns, de traços de identi-
dade que se expressam no âmbito do cultural, do econômico e do polí-
tico, que permitam vislumbrar desafios comuns à comunidade envolvida. 
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Construir socialmente uma região significa potencializar sua capacidade 
de auto-organização, transformando uma sociedade inanimada, seg-
mentada por interesses setoriais, pouco perceptiva de sua identidade 
territorial e definitivamente passiva, em outra, organizada, coesa, cons-
ciente de sua identidade, capaz de mobilizar-se em torno de projetos 
políticos comuns, ou seja, capaz de transformar-se em sujeito de seu pró-
prio desenvolvimento.

Neste contexto, reafirma-se o papel do Estado, não enquanto agente 
centralizador de decisões, mas enquanto viabilizador do debate, faci-
litador da capacidade de organização das regiões e, principalmente, 
enquanto promotor de inserção das regiões no mercado global. Em 
outras palavras, é fazer o caminho inverso do que historicamente se fez: 
ao invés de apresentar o território como peça rara e valiosa em grandes 
leilões internacionais, o Estado deve voltar-se para dentro do seu territó-
rio, visualizar suas potencialidades e promovê-las, enquanto expressões 
de conteúdo histórico e cultural de gerações que, de forma multicultural 
e interétnica, construíram um território único, e por isso, extremamente 
valioso.

Experiências Sulamericanas e Sulbrasileiras

A IIRSA no território Sulamericano

A Iniciativa para a Integração da Infraestrutura Regional Sul-
Americana - IIRSA resulta de um movimento que vem desde o início 
da década de 1990, quando se processava uma mudança na referência 
regional da identidade internacional do Brasil. Assumia-se e incentivava-
se uma “sul-americanidade” que vinha substituir o conceito de América 
Latina, que perdia o sentido no cenário internacional do pós-Guerra Fria. 
No contexto de formação de um espaço sul-americano visando à cons-
trução de um bloco coeso, vislumbrava-se o processo de integração das 
infraestruturas como motor de um projeto integracionista de maiores 
ambições, liderado pelo Brasil. (COUTO, 2006)

A IIRSA tem como propósito prover a região de uma infraestrutura 
básica, nas áreas de transporte, comunicações e energia, disponibilizando 
as bases para uma maior integração comercial e social do subcontinente 
sul-americano, a ser desenvolvida no período de dez anos.
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A América do Sul foi dividida em Eixos de Integração e Desenvolvimento, 
dentro dos quais seriam discutidos e avaliados os projetos de infraestru-
tura de integração.

O conceito de Eixos de Integração e Desenvolvimento, fundamen-
tado nas ideias de Eliezer Batista, ex-presidente da Companhia Vale do 
rio Doce e ex-ministro de Minas e Energia do Governo de João Goulart, 
já tinha sido usado como subsídio à elaboração do Plano Plurianual do 
Governo Federal brasileiro, sob a presidência de Fernando Henrique 
Cardoso, para o período 2000-2003.

Figura 1 – Eixos de Integração Sul Americana - IIRSA

Fonte: IIRSA
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Com a IIRSA, o Brasil propõe a expansão dessa metodologia de pla-
nejamento territorial para o espaço sul-americano, com a qual se chega-
ria a um portfólio hierarquizado de projetos de infraestrutura, como se 
observa na Figura 2.

Figura 2 – Agenda de Implementação Consensuada 2005-2010

Quando se observa os valores envolvidos na implementação dos pro-
jetos dos respectivos eixos tem-se a dimensão mais clara do poder dos 
agentes globais, interessados na sua concretização.
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Figura 3 - Portfólio de Projetos IIRSA 2010, por EID
(Em unidades e bilhões de US$ correntes)

Eixo de Integração
e Desenvolvimento

Número de 
grupos

Número de 
Projetos(a)

Investimento 
Estimado(b)

Eixo do Amazonas 7 58 5,4009

Eixo Andino 10 64 7,4780

Eixo Capricórnio 5 72 9,4214

Eixo do Escudo Guianês 4 25 1,6949

Eixo Hidrovia Paraguai - Paraná 5 95 6,6774

Eixo Interoceânico Central 5 55 5,5251

Eixo Mercosul - Chile 6 107 35,8362

Eixo Peru – Bolívia 3 23 21,4023

Eixo do Sul 2 27 2,7130

TOTAIS 47 524 96,1192

a) Os totais de “Número de projetos” e de “investimento estimado” mencionados não se relacionam 
com a soma aritmética dos totais por EID por existirem dois projetos rótula: (l) Passo de Fronteira 
Pircas Negras, pertencente aos Eixos de Capricórnio e Mercosul – Chile; (ll) Construção da Ferrovia 
Cascavel – Foz do Iguaçu, pertencente aos Eixos de Capricórnio e da Hidrovia Paraguai – Paraná (ver 
definição de Projeto Rótula na Seção lll 2 a).
b) Não são considerados os investimentos de dois projetos existentes cujos investimentos foram 
principalmente realizados antes do início da Iniciativa IRSA. Estes projetos são o Corredor rodoviá-
rio Santa Marta – Paraguachon – Maracibo – Barquisimeto – Acarigua, do Eixo Andino e o Sistema 
de Itaipu, do Eixo Mercosul – Chile.

Fonte: IIRSA, Portfolio de Projetos 2010.

Nesse contexto, segundo Couto (2006), a formação do Mercosul foi 
deliberadamente desviada para questões meramente comerciais. E, a inte-
gração física sul-americana com Cardoso admitia um papel reduzido aos 
Estados, delegando às agências regionais de desenvolvimento e à iniciativa 
privada o papel de incentivadores e executores do processo. Isso, segundo 
o autor gerava, à primeira vista, algumas ambiguidades. A primeira delas 
diz respeito à delegação da secretaria-executiva às agências multilate-
rais Corporação Andina de Fomento – CAF, ao Banco Interamericano 
de Desenvolvimento – BID e o Fundo para o Desenvolvimento da Bacia 
do Prata - FONPLATA. Na mesma linha, chama a atenção a ausência 
do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES, 
segundo maior banco de investimento do mundo e ator-chave para a pro-
moção da indústria brasileira, nos trabalhos da iniciativa. Por outro lado, 
permitiu-se a presença do BID, no qual a influência norte-americana 
tende a ser muito forte.
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A partir de 2004, já no Governo Lula, passa a haver um envolvimento 
mais ativo da diplomacia brasileira, na tentativa de retomar a IIRSA como 
um instrumento da estratégia brasileira para a América do Sul. 

Na realidade, o propósito passa por assegurar que os projetos não se 
convertam em grandes corredores de exportação, mas que possam gerar 
desenvolvimento nas suas áreas de influência. Antes mesmo de se con-
cretizar uma ligação interoceânica por meio da integração das infraes-
truturas na América do Sul, passou-se a focalizar a importância que esses 
projetos podem ter no estímulo ao desenvolvimento do interior do conti-
nente que, longe da costa, está pouco conectado aos fluxos regionais. Isso 
porque, de acordo com Padula (2008, p. 199), 

um plano de infraestrutura de transportes pode trabalhar 
basicamente para duas formas de integração: (a) para inte-
grar a região no comércio global, reafirmando e acentuando 
nossa tendência primário-exportadora (ou exportadora de 
commodities), com uma boa infraestrutura voltada para 
fora, com conexões entre centros produtores e consumido-
res voltados apenas para o litoral, sem ligações adequadas 
e eficientes entre si; (b) para realizar a integração regional, 
ligando centros produtores e urbanos da própria região, 
encurtando as distâncias com transportes multimodais 
eficientes e baratos, fomentando a produção industrial dos 
países da região e acelerando uma integração dinâmica, 
com vantagens competitivas na produção e comercialização 
de bens industriais de alta intensidade tecnológica e valor 
agregado, além de ligar os países ao comércio internacio-
nal, garantindo, porém, uma inserção soberana. A primeira 
forma geralmente vem associada ao Estado neoliberal: pri-
vilegia a participação do setor privado nos investimentos e 
sustenta o Estado mínimo.

E é esta a perspectiva que vem orientando a implementação da IIRSA 
desde o início, bem evidenciada nos argumentos de Padula (2008, p. 192) 
quando afirma que

O potencial de comércio entre as principais áreas econômi-
cas da região, especialmente entre as áreas do Atlântico e do 
Pacífico, não é devidamente explorado. O centro da região, 
área dotada de importantes recursos e ricos ecossistemas, 
não está devidamente ocupado e interligado ao restante do 
continente e ao mundo. O interior é praticamente despovo-
ado. Exemplo disso é a região amazônica.

Na realidade, há por parte da sociedade sul-americana um grande des-
conhecimento a respeito do tema, decorrente da pouca disseminação de 
informações a respeito da iniciativa até os dias atuais.
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Cabe ressaltar, entretanto, que a partir de 2007, com a implementação 
do Programa de Aceleração do Desenvolvimento – PAC, financiado com 
recursos do BNDES, o Brasil passou a fortalecer sua posição no âmbito sul 
americano, uma vez que grande parte dos investimentos também esta-
vam sendo direcionados à infraestrutura de transportes e de geração de 
energia, ao mesmo tempo em que a sustentabilidade social e ambien-
tal dos empreendimentos, bem como a sua dimensão regional, estariam 
sendo negligenciadas. 

Em 2009, a IIRSA é incorporada como secretaria técnica ao Conselho 
Sul-Americano de Infraestrutura e Planejamento (COSIPLAN) da União 
das Nações Sulamericanas (UNASUl). A incorporação da IIRSA ao 
Conselho pode ser entendida como resultado da cobrança dos países da 
região em torno de uma maior coordenação política no tema da infra-
estrutura, com o desenvolvimento de mecanismos que garantissem os 
financiamentos dos projetos, além de buscar superar a falta de conexão da 
iniciativa com os mecanismos de integração regional existentes, munin-
do-a de um “guarda-chuva” institucional ampliado. No COSIPLAN, em 
2011, a Agenda de Implementação Consensuada 2005-2010 (AIC) foi refor-
mulada e renomeada como Agenda de Projetos Prioritários de Integração 
(API) reunindo os mesmos 31 projetos, com prazo de conclusão das obras 
em 2022. (HONÓRIO, 2017).

Conselhos Regionais de Desenvolvimento – COREDES

Criados a partir de 1991 através de iniciativa articulada do governo do 
Estado do RS, os Coredes foram instituídos legalmente por meio da Lei 
nº 10.283, de 17 de outubro de 1994, e regulamentados através do Decreto 
nº 35.764, de 28 de dezembro de 1994. São definidos como espaço plu-
ral e aberto de construção de parcerias sociais e econômicas, em nível 
regional, através da articulação política dos interesses locais e setoriais 
em torno de estratégias próprias e específicas de desenvolvimento para as 
regiões (COREDES, 2010).

A atuação dos COREDES se dá em várias frentes relevantes, dentre 
as quais destacamos a elaboração de planos estratégicos de desenvolvi-
mento regional, atividade realizada ao longo do ano de 2010, com apoio 
do ILPES/CEPAL através do oferecimento de um curso de formação, e 
com apoio do Ministério da Integração, que subsidiou a atividade com 
recursos financeiros. Os Conselhos também têm a incumbência de coor-
denar o processo de realização da Consulta Popular em suas respectivas 
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regiões, realizada anualmente, através da qual a população define priori-
dades para investimentos de recursos públicos. 

Dessa forma, valoriza-se a participação como elemento estrutural 
dessa nova concepção de planejamento. Para Brose (2001), mais impor-
tante que o resultado em si que o planejamento participativo possa trazer, 
é o processo de exercitá-lo. A dimensão participativa dessa concepção de 
planejamento, além de permitir a valorização da amplitude social e cultu-
ral, bem como a representatividade política dos sujeitos sociais envolvi-
dos, possibilita também uma interação interdisciplinar e multissetorial, 
facilitando o surgimento de soluções mais criativas, duradouras e ajusta-
das a cada realidade social. 

Assim, os Conselhos constituem-se em fóruns de discussão, orienta-
dos ao desenvolvimento regional, cujas atribuições incluem a promoção 
da participação social no diagnóstico das necessidades e potencialidades 
regionais para a formulação e implementação de políticas públicas; a ela-
boração de planos estratégicos de desenvolvimento regional; a manuten-
ção de espaço permanente para a participação democrática e a cidadania; 
a regionalização do orçamento estadual; o acompanhamento sistemático 
das ações dos governos Estadual e Federal na região definida por cada 
COREDE; e o respaldo às ações do Governo do Estado objetivando maior 
participação nas decisões nacionais. (COREDEs, 2010)

A criação dos COREDEs ocorreu no contexto de afirmação da rede-
mocratização do País e de valorização da descentralização das políticas 
públicas e de estímulo à participação da sociedade civil, marcas carac-
terísticas da Constituição Federal de 1988 e reiteradas no Estado, com a 
Constituição Estadual de 1989. 

Assim, a aproximação entre governo e instituições da sociedade civil 
em cada região, em especial as universidades, possibilitou a partir de 1991, 
as condições para a constituição e estruturação iniciais dos COREDEs 
que, já em 1994, se consolidavam de forma efetiva em 21 regiões do terri-
tório do Rio Grande do Sul.

Atualmente o Rio Grande do Sul conta com 28 COREDEs que, embora 
apresentem dificuldades para seu melhor funcionamento, constituem-
se em importantes instâncias que reúnem distintos representantes da 
sociedade civil, organizando a participação junto ao processo de planeja-
mento governamental e promovendo debates acerca do desenvolvimento 
das regiões.
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Figura 4: Os 28 COREDESs e suas regiões de abrangência

 Fonte: FEE, 2018 

Consórcios Intermunicipais

Atualmente o Brasil vive significativas inovações na institucionalidade 
associativa municipal. Vários arranjos, como os consórcios intermunici-
pais e articulações de municipalidades em torno de bacias hidrográficas, 
vêm conhecendo grande aprendizagem institucional. Esse tema tende a 
adquirir maior destaque com a lei que criou a normatização de contra-
tos para a institucionalização de consórcios públicos e de contratos de 
programas que incentivam a gestão associada de serviços públicos. Tais 
atuações conjuntas – buscando a solução de problemas “entrelaçados”, 
que extrapolam limites territoriais, competências e âmbitos restritos de 
poder, a fim de realizar obras, serviços, atividades etc, que são de inte-
resse supralocal, congregando forças políticas, recursos financeiros e de 
gestão, os quais superam a dispersão dos esforços – podem se constituir 
em importante ação capaz de ampliar a interlocução interinstitucional e 
interescalar. (BRANDÃO, 2008)
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Brandão (2008) afirma ainda que novas categorias territoriais poten-
cializam o surgimento de processos associativos locais, permitindo a via-
bilização de projetos nas mais diversas áreas. Como muitos desses lugares 
não apresentam porte ou densidade para a provisão de serviços públicos, 
o consorciamento possibilita ganhos de escala, representando alternativa 
importante para o enfrentamento de variados problemas, tais como dis-
posição de lixo e abastecimento de água. Na maioria das vezes, tais for-
mas cooperativadas em associações intermunicipais impuseram-se pela 
necessidade e por problemas concretos.

Considerando apenas os arranjos horizontais no Brasil, 
observamos que estes ganham relevância ainda maior se 
considerarmos as transformações recentes, como o forta-
lecimento dos municípios enquanto entes federados, após 
a Constituição de 1988. Com a proliferação do número de 
municípios - muitos dos quais apresentando grande fragi-
lidade administrativa, com quadros técnicos insuficientes 
e/ou pouco qualificados e, sobretudo, situação financeira 
bastante debilitada -, a associação intermunicipal se apre-
senta enquanto alternativa para a superação de dificuldades 
de várias naturezas relacionadas à oferta de bens e serviços 
coletivos. (BRANDÃO, 2008, p. 148)

Segundo Cruz (2006), os municípios de pequeno porte não possuem 
recursos suficientes para a implantação de serviços com uma maior com-
plexidade ou não possuem condições financeiras de serem suportados. 
Da mesma forma, muitos municípios transcendem o território munici-
pal, tornando necessário que a sua atuação seja discutida com os muni-
cípios vizinhos. 

Nesse contexto, inúmeros municípios buscam inovar ao criar novas 
formas de prestação de serviços e de organização, assim como de articula-
ção. Iniciou-se então uma grande discussão sobre a possibilidade de par-
cerias entre municípios, em que os mesmos passam a discutir problemas 
e soluções de forma conjunta. 

Conforme destaca Amorim (2009, p.2), 

Os consórcios públicos são parcerias formadas por dois ou 
mais entes da federação, para a realização de objetivos de 
interesse comum, em qualquer área. Os consócios podem 
discutir formas de promover o desenvolvimento regional, 
gerir o tratamento de lixo, saneamento básico da região, 
saúde, abastecimento e alimentação ou ainda execução 
de projetos urbanos. Eles têm origem nas associações dos 
municípios, que já eram previstas na Constituição de 1937. 
Hoje, centenas de consórcios já funcionam no País. Só 
na área de saúde, 1969 municípios fazem ações por meio 
destas associações. Porém, faltava a regulamentação da 
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legislação dos consórcios para garantir regras claras e segu-
rança jurídica para aqueles que já estão em funcionamento 
e estimular a formação de novas parcerias. É esta a inovação 
da lei atual. Ela busca, sobretudo, estimular a qualidade dos 
serviços públicos prestados à população.

Amorim (2009) ainda refere que existem amplas possibilidades de 
atuação conjunta de municípios através de consórcios, desde pequenas 
ações pontuais a programas de longo prazo e intensa influência sobre o 
destino dos municípios. Os consórcios podem se constituir com menor 
ou maior pretensão de durabilidade e impacto.

O significado de Consórcio, do ponto de vista jurídico e etimológico é 
a união ou associação de dois ou mais de dois entes da mesma natureza. 
O consórcio não é um fim em si mesmo; constitui, sim, um instrumento, 
um meio, uma forma para a resolução de problemas ou para alcançar 
objetivos comuns.

Expressando um acordo firmado entre municípios, possibilita aos pre-
feitos municipais assegurar ações e serviços, mediante a utilização dos 
recursos materiais e humanos disponíveis. A união desses recursos pro-
duzirá os resultados desejados, o que não ocorreria se os municípios atu-
assem isoladamente. 

A base do consórcio é a relação de igualdade entre os municípios 
envolvidos, preservando, assim, a decisão e a autonomia dos governos 
locais, não admitindo subordinação hierárquica a um dos parceiros ou 
à entidade administradora. Cada consórcio tem características próprias, 
decorrentes das peculiaridades e dificuldades, tanto da região, quanto do 
município consorciado (ZANELLA FILHO, 2010)

É utilizado, predominantemente, nas áreas de saúde, educação, trans-
porte, meio ambiente, agricultura e outras, onde os problemas envolvem 
vários municípios e os seus governos podem usar o consórcio como ins-
trumento operacional, de grande valia, para maior rendimento de seus 
esforços, evitando a dispersão de recursos financeiros, humanos e mate-
riais e maximizando o aproveitamento dos recursos municipais. 

No RS existem atualmente 34 Consórcios Públicos institucionaliza-
dos (AGCONP, 2020), atuando em diversas áreas, ao lado de um grande 
número de iniciativas que se encontram em processo de instituciona-
lização. Dentre essas, várias surgem da necessidade de reagrupamento 
dos pequenos municípios, como forma de fazerem frente às inúmeras 
demandas impostas pela realidade atual e aos limites impostos pela 
extrema fragmentação, não somente a territorial, mas também a extrema 
fragmentação dos interesses políticos, econômicos e sociais, que passam 
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a colocar em risco as promessas que haviam garantido o apoio da maioria 
à emancipação das novas municipalidades.

Evidencia-se então uma aparente contradição: toda a mobilização 
feita em torno da necessidade da emancipação como único caminho para 
desenvolver o lugar passa a confrontar-se com os limites impostos pela 
extrema fragmentação, não somente a territorial, mas também a extrema 
fragmentação dos interesses políticos, econômicos e sociais, que pas-
sam a colocar em risco as promessas que haviam garantido o apoio da 
maioria à emancipação das novas municipalidades. De alguma forma, a 
necessidade de um redesenho da base territorial passa a impor-se, o que 
leva as lideranças dos pequenos municípios, em muitos casos as mesmas 
que haviam liderado a emancipação, a proporem um movimento de rea-
grupamento, no sentido de formar uma nova base territorial e política, 
suficientemente forte para sustentar enfrentamentos políticos, principal-
mente no tocante ao planejamento de ações conjuntas (intermunicipais) 
em áreas estratégicas, como infraestrutura viária, saúde, educação, entre 
outras, e à busca dos recursos necessários para a sua execução.

Esta constatação leva os pequenos municípios, aqui entendidos como 
dimensão local, a articularem-se entre si, em torno de anseios e desafios 
comuns, dando forma a regiões, para fazer frente às inúmeras demandas 
provenientes dos anseios e necessidades da população.

Em síntese, os Consórcios Intermunicipais surgem da necessidade de 
formar uma nova base territorial e política, suficientemente forte para 
sustentar enfrentamentos políticos, principalmente no tocante ao pla-
nejamento de ações conjuntas entre municípios, para viabilizar o desen-
volvimento de suas respetivas regiões. Nessa perspectiva, a dimensão do 
local regionalmente articulado, adquire novo significado.

Considerações finais 

Para finalizar esta reflexão, fazemos nossas as palavras de Milton 
Santos (1996, p. 272), quando afirma que “a ordem global busca impor, 
a todos os lugares, uma única racionalidade. E as regiões respondem ao 
mundo segundo diversos modos de sua própria racionalidade.”

A ordem global serve-se de uma população esparsa de objetos regidos 
por essa lei única que os constitui em sistema. A ordem local/regional é 
associada a uma população contígua de objetos, reunidos pelo território e 
como território, regidos pela interação.
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No primeiro caso, a solidariedade é produto da organização. No 
segundo caso, é a organização que é produto da solidariedade. A ordem 
global e a ordem local/regional constituem duas situações geneticamente 
opostas, ainda que em cada uma se verifiquem aspectos da outra. A razão 
universal é organizacional, a razão local/regional é orgânica. No pri-
meiro caso, prima a informação que, aliás, é sinônimo de organização. 
No segundo caso, prima a comunicação.

A ordem global funda as escalas superiores ou externas à escala do 
cotidiano. Seus parâmetros são a razão técnica e operacional, o cálculo de 
função, a linguagem matemática. A ordem local/regional funda a escala 
do cotidiano, e seus parâmetros são a co-presença, a vizinhança, a intimi-
dade, a emoção, a cooperação e a socialização com base na contiguidade.

Dito em outras palavras, para promover o desenvolvimento regional 
no contexto da realidade atual é preciso estar atento à dimensão horizon-
tal do processo, conhecer, em profundidade a região em questão, identi-
ficar suas potencialidades e construir instrumentos de coesão social em 
torno de propósitos comuns à população envolvida. Além disso, é preciso 
criar formas de representação da vontade da maioria, identificada a partir 
participação de todos, para permitir que uma nova forma de gestão do 
território possa ser gestada. Mas, acima de tudo, é necessário criar polí-
ticas de Estado e eleger governos comprometidos, não com a dimensão 
vertical do processo, expressa no famigerado „leilão do território“, cuja 
manifestação mais conhecida no país é a chamada „guerra fiscal“, e sim 
com a dimensão horizontal do processo, com o olhar voltado para den-
tro do território, identificando e fomentando as reais potencialidades do 
mesmo, e a partir daí projetá-lo para fora, para o contexto do mundo glo-
balizado. (ETGES, 2001).

As experiências analisadas, ainda que brevemente, são lições para 
(re) pensar o desenvolvimento regional no Brasil e na América do Sul, 
por meio do comprometimento da sociedade como um todo, e as diver-
sas regiões em particular, na tomada de decisões referentes à gestão do 
território. 
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