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Escalas Espaciais, Território  
e Desenvolvimento Regional:  

Notas para discussão teórica e metodológica 

Rogério Leandro Lima da Silveira1

“Cada lugar é, ao mesmo tempo, objeto de uma razão global e 
de uma razão local convivendo dialeticamente”.

Milton Santos

Introdução 

As escalas espaciais estão presentes em nossa vida, em nossas 
representações da realidade, em nossas ações, relações e lutas 

sociais. Também estão presentes nos processos sociais e econômicos e 
na construção e implementação das políticas públicas de planejamento e 
desenvolvimento regional.

Entretanto, o significado etimológico do termo escala ainda é de difícil 
compreensão, dada a polissemia que o vocábulo expressa, como veremos 
adiante, na próxima seção. 

Para o senso comum, a temática da escala, de um modo geral, tam-
bém passa despercebida ou quando é considerada, a mesma é relacionada 
em sua dimensão quantitativa. Ou seja, a proporção entre as medidas e 
distâncias existentes em uma dada planta arquitetônica, carta ou mapa 
cartográfico e as medidas, dimensões e distâncias reais dos objetos e áreas 
territoriais, correspondentes. No meio acadêmico, sobretudo em algu-
mas de suas áreas disciplinares como as engenharias, a arquitetura e a 
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cartografia, essa concepção e uso da escala, pode-se dizer, são também 
predominantes na análise espacial e nos projetos de intervenção.

Entendemos que a escala cartográfica é, e continuará sendo, um 
importante instrumento de análise e representação espacial dos objetos, 
fluxos, formas construídas e territórios. Entretanto, essa concepção de 
escala não é única, e diante dos complexos, cambiantes e desiguais pro-
cessos socioespaciais de desenvolvimento que experimentamos no pre-
sente, em diferentes regiões do mundo, através da atuação de sujeitos e 
instituições concretas que se relacionam, se enfrentam, se aliam no terri-
tório, se torna imprescindível valorizar e utilizar a escala, em sua dimen-
são geográfica ou espacial. Ou seja, é preciso que valorizemos a escala 
espacial nos estudos sobre os processos, as políticas, as ações e relações 
sociais presentes na produção social dos territórios.

Nas duas últimas décadas tem ocorrido um importante debate aca-
dêmico no âmbito das ciências humanas e sociais, especialmente entre 
geógrafos, economistas políticos e sociólogos, sobre o conceito de escala 
espacial, enquanto produto social e estratégia política e de poder para 
a compreensão dos processos sociais e econômicos e das dinâmicas ter-
ritoriais de desenvolvimento atualmente existentes (MARSTON, 2000; 
SMITH, 2000; SANTOS, 2001; BRANDÃO, 2007; SWYNGEDOUW, 2004; 
e BRENNER, 2009).

Além disso, observa-se também que as escalas espaciais também têm 
despertado relativo interesse dos formuladores e gestores das políticas 
públicas territoriais, ainda que muitas vezes fiquem limitadas ao discurso 
e a escrita das políticas e dos planos. (CARGNIN, 2014; CORREA, 2018)

Nesse ensaio, contribuímos com esse debate sobre a importância das 
escalas espaciais ou geográficas na análise do território e dos processos 
de desenvolvimento e planejamento regional. Nossa contribuição se dá 
a partir da nossa formação acadêmica no campo da Geografia, mas tam-
bém pela nossa atuação no ensino, na pesquisa e na extensão da pós-
graduação em desenvolvimento regional. Algumas das reflexões aqui 
apresentadas surgiram da nossa participação nas discussões e debates 
realizados com meus alunos e colegas no Grupo de Pesquisa Estudos 
Urbanos e Regionais (GEPEUR) e no Programa de Pós-Graduação em 
Desenvolvimento regional, da UNISC.

As notas que aqui apresentamos iniciam com apresentação do con-
ceito de escala espacial e a necessária distinção em relação ao conceito 
de escala cartográfica. Também refletimos sobre a especificidade e a rela-
ção entre escala dos fenômenos, escala de análise e escala de ação. No 
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segundo tópico abordamos a ideia chave que fundamenta nossa com-
preensão e reflexão sobre a escala espacial, que é justamente a de que as 
escalas são constructos sociais, ou seja, são produzidas socialmente por 
agentes concretos em suas relações e estratégias políticas nos territórios. 
No terceiro e último tópico, tratamos da relação entre escala espacial e a 
dinâmica territorial, com a intenção de contribuir teórica e metodologi-
camente para a compreensão, análise dos processos e políticas de desen-
volvimento regional. 

O conceito de escala espacial

A escala, como bem nos lembra Castro (2003, p.118), “É uma estraté-
gia de aproximação do ‘mundo real’, um mecanismo de compreensão da 
realidade, por causa impossibilidade de apreendê-la na sua totalidade”.

Todavia é preciso também considerar que a escala é um termo polis-
sêmico. Etimologicamente essa polissemia se expressa através dos vários 
significados atribuídos a este vocábulo. Consultando o dicionário, vamos 
encontrar diversos sentidos e aplicações que essa palavra suscita. Dentre 
outros, destacam-se: a escada ou conjunto de degraus para passar de um 
nível mais baixo a outro mais alto, ou vice-versa; a sequência de notas 
musicais ordenadas de modo ascendente ou descendente que constituem 
a escala musical; o registro indicando a ordem de serviço para cada tra-
balhador, configurando a escala de trabalho; a série de divisões traçadas 
num instrumento de medição de temperatura, ou seja, a escala termomé-
trica; um ponto de parada intermediária em uma dada viagem realizada 
por meios de transporte como aviões, trens ou ônibus, como escala para 
recebimento de carga ou passageiros ou para reabastecimento, ou ainda 
como a relação entre as dimensões e tamanho de um desenho, um mapa 
e os do objeto ou área representados (MICHAELIS, 2015).

A polissemia da escala também se expressa epistemologicamente 
entre as ciências. Na química contemporânea o campo de estudo da 
nanociência e da nanotecnologia tem buscado compreender e controlar a 
matéria em nanoescala, ou seja, em escala atômica e molecular, visando 
o desenvolvimento de novos materiais e componentes para diversas áreas 
e setores como a medicina, a eletrônica, e a engenharia de materiais. A 
escala aqui se apresenta como condição absolutamente necessária para 
a análise estrutural e produção de novos materiais (FERNANDES E 
FILGUEIRAS, 2008). Por sua vez, Castro (1992, p.23) com base no pen-
samento de Merleau-Ponty sobre a escala, nos lembra que na Filosofia, 
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mais especificamente na fenomenologia, “quando se trata das escalas de 
percepção do real: não há escala mais ou menos válida; não há hierarqui-
zação de grandezas escalares; a escala da percepção é sempre ao nível do 
micro fenômeno, o real está presente em toda a escala”. Na Arquitetura, 
o significado predominante de escala é aquele de medida de redução ou 
ampliação de uma dada área para sua representação, usualmente grá-
fica. A produção de projetos e maquetes arquitetônicas, dependendo das 
necessidades e objetivos de representação gráfica dos objetos e dos espa-
ços reais, faz uso, então, de escalas de redução ou de escalas de ampliação 
(FONTENELLE, 2018). 

As noções de escala presentes na Cartografia e na Geografia também 
têm participado na produção dessa polissemia epistemológica da noção 
de escala, e a distinção entre elas é de fundamental importância para que 
possamos avançar na compreensão do conceito de escala espacial.

Na Cartografia a escala é uma fração que indica a relação matemática 
entre as medidas do real (na superfície terrestre) e aquelas da sua repre-
sentação gráfica (no mapa ou numa planta). Ela indica a relação entre o 
valor de uma distância medida no mapa e sua correspondente no terreno. 
Ou seja, ela é usada para representar a relação de proporção entre a área 
real e a sua representação cartográfica no mapa. Como didaticamente já 
demonstrou Souza (2013, p.180):

A escala cartográfica pode ser apresentada sob a forma de 
uma escala numérica, em que a proporção é expressa como 
uma fração, sendo que o denominador representa a distân-
cia no terreno, e o numerador, o seu equivalente no mapa 
(carta ou planta). Por exemplo, 1:1.000.000 significa que um 
centímetro no mapa equivale a um milhão de centímetros 
no terreno (isto é, 1.000 quilômetros). [...]Ela pode também 
ser apresentada sob a forma de uma escala gráfica, em que 
a proporcionalidade é expressa com a ajuda de uma barra 
numerada.

No âmbito da Geografia o termo escala significa um indicador de 
tamanho do espaço considerado, ou do recorte escolhido para a análise 
espacial. Para Souza (2013, p.181) a escala geográfica “tem a ver não com 
a fração da divisão de uma superfície representada em um documento 
cartográfico, mas sim com a própria extensão ou magnitude do espaço, 
que se está levando em conta”.

Ou seja, enquanto a escala cartográfica expressa a representação espa-
cial de uma dada parcela da superfície terrestre como “forma geométrica”, 
a escala geográfica expressa a representação da relação que a sociedade 
através dos agentes sociais, das suas instituições, mantêm com essa 
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“forma geométrica”, em realidade com essa parcela do espaço geográfico. 
(RACINE, RAFFESTIN E RUFFY, 1983).

Na Geografia essa compreensão sobre o significado e uso da escala 
geográfica está sobretudo presente na Geografia Humana, onde desde 
o movimento de sua renovação epistemológica crítica, a partir do final 
dos anos setenta do século passado, tem ocorrido importantes avanços 
na investigação sobre a teorização e a representação da escala. Busca-se 
compreender a espacialidade do processo de globalização capitalista, de 
sua dinâmica e das particularidades de sua reprodução ou resistência nos 
diferentes lugares e regiões do mundo. Entre tais estudos, destacam-se 
o trabalho de Taylor propondo uma economia política de escala que se 
fundamente na especificação das escalas características de operação dos 
processos econômicos e sociais essenciais e da exploração das formas 
pelas quais as diferentes escalas geográficas (local, nacional e global) se 
articulam, nesses processos, umas com as outras (TAYLOR (1985) apud 
GREGORY, 2000, p.186). Destaca-se também as contribuições seminais de 
Smith (1982) em sua obra Gentrification and Uneven Development onde 
ele introduz três escalas nas quais pode-se observar um desenvolvimento 
geográfico desigual: o urbano, o regional e o nacional. Em cada escala, 
ele aborda as relações especificamente capitalistas que conectam áreas 
desenvolvidas e subdesenvolvidas através dos movimentos espaciais do 
capital. Esses movimentos têm velocidades e concentrações diferentes, 
à medida que o capital responde e produz seu cenário contraditório de 
equalização e diferenciação espacial. (SMITH, 1982 e 1988).

Para uma melhor compreensão do que seja a escala geográfica ou espa-
cial, como aqui estamos a definindo, Souza nos orienta a levar também 
em consideração as suas três subdivisões, ou dimensões constitutivas: as 
escalas do fenômeno, de análise e de ação.

A escala do fenômeno se refere a escala do tamanho ou de abrangência 
de um dado objeto ou fenômeno natural, ou social, existente no espaço 
geográfico e presente na realidade. Como exemplo, podemos aqui men-
cionar a extensão da urbanização de um município, de uma microbacia, 
de uma dada aglomeração urbana, de uma região econômica, ou ainda de 
uma pandemia como a do Covid-19 ou a escala de abrangência do agro-
negócio ou da agricultura familiar num dado território. Cada fenômeno 
vai se apresentar em uma dada escala de tamanho ou abrangência: local, 
regional, nacional, internacional ou global.
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Souza assinala que quando nos referimos a escala de fenômenos 
sociais precisamos considerar algumas especificidades pois 

“podemos estar nos referindo à abrangência de processos 
referentes a dinâmicas essencialmente “impessoais” (como 
a globalização) e a resultantes de desdobramentos não pre-
meditados, ainda que muitas vezes previsíveis ( a exem-
plo de uma catástrofe nuclear), ou ainda à abrangência de 
dinâmicas de ação coletiva programática ou consciente, 
como resistências, lutas e movimentos sociais; e podemos 
estar lidando com fenômenos que, ao menos à primeira 
vista, se deixam apreender como áreas e territórios contí-
nuos por exemplo, a escala de um país) ou diversamente. 
Com fenômenos que demandam uma compreensão de sua 
estruturação em rede (como as redes do crime organizado)” 
(SOUZA, 2013, p. 181-182).

A relação entre escala do fenômeno e escala de análise se vincula dire-
tamente com a relação entre realidade e conhecimento, sendo este último 
resultado da apreensão e compreensão do objeto real, através das percep-
ções, da experiência, da vivência e de uso dos conceitos pelos sujeitos. 

Do mesmo modo, a escala de análise é definida e construída intelectu-
almente pelo pesquisador como um nível analítico do fenômeno da rea-
lidade a ser investigado, que permita apreender as suas características e 
particularidades relevantes, em sintonia com as questões norteadoras e/
ou com o problema de pesquisa (SOUZA, 2013). 

Por outro lado, é preciso também considerar que diante da comple-
xidade atual dos processos políticos e econômicos e da dinâmica socio 
espacial, envolvendo distintos agentes sociais, diferentes instituições e 
com desiguais reflexos nos territórios, não há como lançar mão de ou se 
privilegiar apenas uma escala de análise, mas sobretudo valorizar abor-
dagens multiescalares. Pois, como assinalou Lacoste (1988), no processo 
de conhecimento

“não há um nível [escalar] de análise privilegiado”, [já que] 
“nenhum deles é suficiente, pois o fato de se considerar tal 
espaço [a partir de uma dada escala] como campo de obser-
vação irá permitir apreender certos fenômenos e certas 
estruturas, mas vai acarretar a deformação ou a ocultação 
de outros fenômenos e de outras estruturas, das quais não 
se pode, a priori, prejulgar o papel e, portanto, não se pode 
negligenciar”(Lacoste, 1988, p.81)

As escalas de análise, em seus diferentes níveis de abrangência espa-
cial como a local, regional, nacional e global, não existem ou são dadas a 
priori. Como lembra bem Souza (2013, p.188), “elas são antes “arrancadas” 



199

da realidade no processo de construção do objeto de conhecimento por 
parte do pesquisador”. As escalas de análise “variam em número e natu-
reza, da mesma maneira como variam os objetos de conhecimento, os 
modos de construí-los e as questões (os problemas) que orientam essa 
construção”. 

Além disso, como veremos adiante, as escalas espaciais são construí-
das socialmente, o que implica que em nossa análise devemos primeiro 
focar nos fenômenos e processos socioespaciais e depois identificar as 
formas contingentes e dimensão escalar que manifestam. Tão pouco 
os diferentes níveis escalares do local ao global, devem ser vistos como 
resultantes de uma ordem hierárquica, mas sim numa perspectiva inter-
relacional. (PECK,2010). 

Já a escala de ação se refere a um dado aspecto ou fato específico em 
sua dimensão política relacionada estrategicamente “à reflexão acerca do 
alcance espacial das práticas dos agentes. É, portanto, um tipo de escala 
que se refere a determinados fenômenos sociais, concernentes às ações 
(em geral coletivas) e ao papel de agentes/sujeitos” (SOUZA, 2013, p.182).

As práticas e as estratégias de ação dos agentes sociais nos processos 
de desenvolvimento territorial e regional e nas relações políticas existen-
tes, ocorrem na maior parte das vezes, em diversas escalas espaciais. Os 
atores hegemônicos, por exemplo, como as grandes corporações multina-
cionais, buscam viabilizar seus interesses setoriais e políticos, definindo 
estratégias de ação e explicitando relações de poder, em múltiplas esca-
las. Para tanto atuam simultaneamente tanto nas escalas local e nacio-
nal, quanto na escala global. Ou ainda, possuem a capacidade de saltar 
escalas, de acordo com a lógica de suas ações políticas hegemônicas glo-
bais, ignorando muitas vezes os condicionantes nacionais ou regionais, 
e realizando seus projetos e interesses diretamente nos espaços locais. 
Também os atores sociais ligados ao mundo do trabalho quando conse-
guem articular ações e estratégias políticas em distintos níveis escalares, 
do local, ao regional e mesmo ao nacional, conseguem melhores condi-
ções políticas para garantir o atendimento de suas reivindicações sociais 
ou trabalhistas junto ao Estado e às empresas. 

Nesta linha de abordagem da escala espacial, enquanto escala de ação, 
as relações de poder adquirem importância fundamental. Smith (2000, 
p.142) reforça essa compreensão quando assinala que a “produção e 
reprodução da escala expressa tanto a disputa social quanto a geográfica 
para estabelecer fronteiras entre diferentes lugares, localizações e sítios 
de experiência”.
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Na construção do conceito de escala espacial com esse mesmo sentido 
e perspectiva outros autores a nomeiam como escala geográfica de poder 
(RAMBO e RÜCKERT, 2008), escala territorial (DINIZ, 2001), escalas de 
poder (VAINER, 2001) ou ainda como escala geográfica (GRANDI, 2012 e 
SOUZA,2013). 

Assim, entendemos que as escalas espaciais são níveis de análise do 
raciocínio espacial que permitem explicar, de modo ordenado, as com-
plexas relações entre sociedade e natureza. A diferenciação e a articula-
ção simultâneas das escalas geográficas constituem uma maneira eficaz 
para compreender as transformações que se processam no mundo atual.

A construção social e política das escalas

A escala não é uma categoria criada naturalmente, ou seja, cuja exis-
tência ontológica seja dada a priori. Tão pouco a escala deve ser pensada 
como uma variável ou fator externo já constituído e disponível, e que pre-
cisa ser descoberto e aplicado para compreendermos a realidade. 

Como bem destaca Souza (2013, p.187) muitos ainda são os pesquisado-
res e planejadores que tomam “os níveis [escalares] de análise da realidade 
como “dados”, quase da mesma maneira como observamos uma porção da 
superfície terrestre expressa em uma (...) imagem de satélite”. Ou seja, é 
como se as escalas local, regional, nacional e global existissem por si pró-
prias, independentemente do processo de construção, pelo analista, do 
objeto em análise, ou a despeito dos processos sociais. É como se as escalas 
espaciais dos fenômenos, de análise e de ação, “fossem uma espécie de 
realidade anistórica ou quase material, à maneira de “camadas de contex-
tualização” nas quais os homens e mulheres concretos “se inscreveriam” 
para serem por elas condicionados, mas, de resto, sem exercerem, eles 
próprios, maior influência sobre tais “camadas””(SOUZA, 2013, p.187)..

Neil Smith (1993), nos ajuda a lembrar que as escalas espaciais não são 
quadros ou molduras dadas a priori dentro dos quais vivemos nossa vida. 
Vivemos nossa vida cotidiana em diferentes e simultâneas dimensões 
escalares, desde a escala do nosso corpo, da nossa comunidade ou bairro, 
da nossa cidade, da nossa região, do nosso país, do mundo. 

Muitas vezes também identificamos por parte dos pesquisadores e 
planejadores a identificação da escala espacial como sendo ela própria 
o sujeito da ação. Nesse aspecto, não é incomum nos depararmos com 
expressões como “o global se apropria e domina o regional e o local” ou 
“relações de poder entre o local e o global”. 



201

Estas perspectivas de pensamento e compreensão sobre a escala espa-
cial acabam contribuindo ora para sua coisificação ou reificação, ora para 
sua subjetivação. 

Pensamos diferentemente, com Vainer (2002), que em realidade, os 
processos econômicos, políticos, sociais, culturais que ocorrem histori-
camente possuem diferentes dimensões escalares, e na maioria das vezes, 
também, tais processos apresentam uma dimensão multi ou transescalar. 
“As próprias escalas são produzidas em processos profundamente hetero-
gêneos, conflituosos e contestados” (VAINER, 2002, p.24). 

Essa compreensão nos chama atenção para a importância de supe-
rarmos a visão, ainda corrente, de que os processos ocorrem e/ou estão 
contidos em uma estrutura escalar ordenada e pré-existente que agrupa 
hierarquicamente desde o nível escalar local, passando pelos níveis esca-
lares intermediários regional e nacional, até se alcançar o nível escalar 
global, ou em movimento inverso, mas também hierárquico, do global 
pra o local. 

As metáforas comumente utilizadas para representar as escalas ou 
para buscar explicar o seu significado tem reforçado essa estrutura hierár-
quica. Nos livros escolares de Geografia é comum, por exemplo, o uso da 
metáfora da escada para representar a estrutura hierárquica das escalas 
ao mostrar que se “sobe” do degrau “local” para o “regional”, depois para 
o “nacional “até alcançar o degrau “global”, ou então que se “desce” do 
degrau global para o nacional, e assim sucessivamente até o local. O uso 
de tal metáfora ao associar o degrau mais alto da escada ao global parece 
indicar que ela está acima de todas as demais escalas, ao mesmo tempo 
em que mostra que cada escala é diferente da outra. Essa representação 
metafórica revela uma maneira particular de conceituar as relações esca-
lares entre lugares, caracterizada pela ideia de ordem e hierarquia como 
as mesmas se relacionam (HEROD, 2008).

Uma outra metáfora frequentemente utilizada para a representação 
das escalas é a da Matryoshka, bonecas russas idênticas e de tamanhos 
diferentes que se encaixam umas dentro das outras, demostrando a ideia 
de uma “hierarquia aninhada” Nessa metáfora, cada boneca (ou seja, cada 
escala) é separada e distinta e pode ser considerada sozinha. De acordo 
com Herod (2008, p.228)

Se pensarmos em escala dessa maneira, teremos uma 
situação em que não há escala ‘acima’ de qualquer outra 
no sentido vertical que a metáfora da escada sugere. Da 
mesma forma, a escala global (a boneca externa) é vista 
como ‘maior’ do que todas as outras escalas ‘menores’, de 
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modo que o global possa conter outras escalas, mas isso não 
funciona ao contrário (ou seja, o local não pode conter o 
global). Por outro lado, a metáfora da boneca Matryoshka 
implica com muito mais força do que a metáfora (...) da 
escada que existe uma hierarquia aninhada de escalas, com 
cada escala se encaixando perfeitamente para fornecer um 
todo coerente2.

A complexidade dos processos cada vez mais interdependentes, inter-
relacionados nos demandam a pensar as escalas socialmente construídas 
e vivenciadas em uma perspectiva relacional, ou seja, em sua dimensão 
multiescalar.

Nesse sentido, concordamos com Peck (2010, p.86), quando afirma: 
“Os processos sociais e regulatórios não podem estar categoricamente 
atribuídos a escalas específicas, e tão pouco a constituição escalar desses 
processos teóricos se outorgou com anterioridade ou se fixou historica-
mente. Melhor dito, a relação entre uma escala em particular e um pro-
cesso social específico (...) é histórica e geograficamente contingente3”.

Outro aspecto a considerar na construção social da escala e em sua 
dimensão política é a necessidade, no contexto contemporâneo de acele-
ração dos fluxos no território, como assevera Milton Santos (1996) de dis-
tinção entre escala das ações operacionais e a escala do seu comando, pois 
o espaço geográfico é um hibrido, produzido por um conjunto indissociá-
vel de objetos e de ações e uma conjunção singular de processos materiais 
e culturais. 

Nessa mesma direção, Endlich (2012, p.02) destaca ainda que as 
escalas geográficas “são produzidas e estão profundamente vinculadas 
aos alcances do poder em cada momento histórico [acompanhando] o 
modo de produção capitalista. Se, atualmente, existe a escala global, é 
porque existem agentes que podem operar nesta escala, ao passo que, 

2  No original: “If we think about scale in this way, then we have a situation in which 
there is no scale which is ‘above’ any other in the vertical sense that the ladder meta-
phor suggests. Likewise, the global scale (the outside doll) is viewed as being ‘larger’ 
than all the other ‘smaller’ scales, such that the global can contain other scales but 
this does not work the other way round (i.e. the local cannot contain the global). On 
the other hand, the Matryoshka doll metaphor implies much more forcefully than 
does (...) the ladder metaphor that there is a nested hierarchy of scales, with each 
scale fitting neatly together to provide a coherent whole” (HEROD, 2008, p.228).

3  No original: “Los processos sociales y regulatórios no puden estar categórigamente 
assignados a escalas especificas, y tampoco la cpnstituición escalar de estos processos 
teóricos se otorgó com anterioridade o se fijó historicamente. Mejor dito, la relación 
entre uma escala em particular y um processo social específico (...) es histórica y geo-
gráficamente contingente” (PECK, 2020, p.86).
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contraditoriamente, significativa parte da sociedade não pode se apro-
priar nem da escala local”. Harvey, nesse sentido, complementa que “as 
escalas são produtos de mudanças tecnológicas, são modos de organiza-
ção humana e da luta política” (HARVEY, 2000, p.108).

Entendemos também que a escala é construída socialmente numa 
perspectiva relacional resultante das “tensões contingentes que existem 
entre as forças estruturais e as práticas dos agentes” (MARSTON, 2000, p. 
220), dos “processos sociais contraditórios de competição e cooperação4” 
(SMITH, 2000, p. 142), ou através da “dinâmica socio-espacial (...) e do 
conflito social e da luta político-econômica5” (SWYNGEDOUW, 2010, p. 
56).

Nos últimos tempos, o conceito de escala espacial e sua compreensão 
e uso metodológico a partir da noção de que a escala é produzida social-
mente, tem recebido atenção não apenas de geógrafos, mas também de 
outros pesquisadores, sobretudo no campo das Ciências Sociais, que cri-
ticamente tem abordado e debatido o significado e o papel da escala na 
análise social e estrutural, e na luta política. 

Muitos tem sido os autores que, desde diferentes perspectivas, têm 
participado do debate sobre o que são as escalas espaciais e como as mes-
mas podem ser empregadas na análise dos processos sociais e econômi-
cos. Entre esses autores se destacam os aportes de Brenner (2009 e 2013) 
sobre os limites e possibilidades das interpretações escalares sobre os 
padrões de reestruturação urbana e regional existentes nos períodos do 
pós-fordismo e do início do século XXI e as contribuições de Peck (2010) 
sobre as economias políticas da escala e as relações interescalares, e o 
reescalonamento do Estado no contexto neoliberal. Por fim, destacamos 
também as contribuições de Swyngedouw (2010) sobre a importância de 
valorizar a perspectiva escalar na análise da vida política e econômica 
atual para uma compreensão crítica do processo de globalização de modo 
a melhor entender a sua espacialidade, as relações de poder e a centrali-
dade do poder político, e as contradições estruturais, nele existentes.

Um dos aspectos importantes no debate sobre a construção social da 
escala, presente na obra desses autores, se refere a dimensão política das 
escalas, ou a política de escala(s). Smith (1990) propõe aprofundar a pes-
quisa em torno de questões sobre como a construção de escala também 

4  No original: “contradictory social processes of competition and cooperation” 
(MARSTON, 2000, p.220).

5  No original: “y el conflicto social y la lucha político-económica” (SWYNGEDOUW, 
2010, p. 56).
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é tentada ou realizada por um conjunto diversificado de atores envolvi-
dos em transformações políticas, configurando o que ele denominou de 
a prática de uma política de escala. As análises de tais práticas chamam 
a atenção para as relações desiguais entre espaço e poder, mas também 
para concepções e ideologias que orientam atores sociais que se esforçam 
para mudar a ordem social e econômica estabelecida, mas também atores 
sociais que buscam resistir às mudanças sociais.

Nessa mesma perspectiva, Souza de modo mais detalhado, comple-
menta que a política de escala também pode ser definida como 

a articulação de ações e agentes operando em níveis esca-
lares diferentes (isto é, que possuem magnitudes e alcances 
distintos) com a finalidade de potencializar efeitos, neu-
tralizar ou diminuir o impacto de ações adversas ou tirar 
maiores vantagens de situações favoráveis; por exemplo, 
ampliando esferas de influência (ao expandir audiências, 
sensibilizar atores que sejam possíveis aliados, etc.) e propi-
ciando sinergias políticas (ao recrutar novos apoios, costu-
rar alianças etc.). (SOUZA, 2010, p.42; Grifado no original).

A política de escala evidencia que para a efetividade e eficácia polí-
tica das ações no território, é de fundamental importância que estas 
possam ser realizadas através da articulação, em diferentes escalas, de 
um maior número e de distintos atores sociais, bem como da ampliação 
dos níveis escalares desse apoio político. Tal processo é identificado por 
Smith (2000) como “jumping scales” ou saltar escalas, e caracterizado por 
Tarrow (2008) como “scale shift” ou deslocamento escalar.

Ao considerarem a produção social da escala como um âmbito pri-
vilegiado da luta política, Smith (2000) e Marston (2000) concentram 
suas análises nas possibilidades e potencialidades que os agentes e gru-
pos sociais, que se opõem ou lutam contra o poder estabelecido, têm de 
se organizarem e lutarem em diferentes e cada vez mais amplas escalas. 
A esse respeito, destaca Smith: “saltar escalas permite aos expulsos dis-
solver as fronteiras espaciais que são em larga medida impostas de cima 
e que detêm, em vez de facilitar, sua produção e a reprodução da vida 
cotidiana” (SMITH, 2000, p. 137).

O saltar escalas (jumping scales) ou o deslocamento escalar (scale 
shift) são também estratégias escalares dos movimentos sociais e ativis-
mos visando superar as limitações locais e melhor promover e divulgar 
suas causas e lutas. Para tanto saltam escalas transformando seus movi-
mentos locais em regionais, nacionais e globais, escapando assim dos 
obstáculos do localismo, do paroquialismo e do particularismo através da 
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expansão do alcance geográfico e político de novos apoios para suas pau-
tas e reivindicações (SMITH, 2000 e MARSTON, 2000). Muitos tem sido 
os movimentos sociais que têm utilizado essa estratégia de saltar esca-
las, como são os casos dos Zapatistas, no México; dos povos indígenas 
como os do Xingu, no Brasil, liderados pelo cacique Raoni, ou como os 
Mapuches, no Sul do Chile; o Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, 
no Brasil, ou ainda como os movimentos feministas e ativismos ambien-
tais atuantes em diferentes lugares do mundo. 

 Essa perspectiva crítica de compreensão das escalas espaciais como 
constructos sociais e políticos, que se efetivam no território através de 
uma dinâmica multiescalar e relacional dos fenômenos e processos 
ambientais, culturais, sociais, econômicos e políticos oferece novas pos-
sibilidades teóricas e metodológicas para se pensar e analisar o desenvol-
vimento regional.

Escalas espaciais, Território e Desenvolvimento Regional

No campo mais específico dos estudos sobre planejamento e desen-
volvimento regional, também tem havido um crescente interesse sobre 
o tema das escalas espaciais, com a produção de importantes aportes 
sobre seu significado, sua compreensão e seu uso teórico e metodológico 
na análise dos territórios e dos processos de planejamento e desenvolvi-
mento territorial. 

Dentre algumas dessas obras de referência destacam-se: os estudos 
de Fernández (2010) sobre a importância de se pensar e analisar desde 
a periferia latino-americana o desenvolvimento regional através de uma 
perspectiva transescalar que considere as regiões não apenas desde 
seus territórios, mas também como nós de redes de fluxos e atores, e de 
decisões e recursos externos que as atravessam redefinindo-as e condi-
cionando suas possibilidades de desenvolvimento; as contribuições de 
Brandão (2010, 2015) sobre a necessidade de aprofundarmos a reflexão 
teórica e metodológica sobre a dimensão territorial do desenvolvimento 
em suas distintas escalas espaciais, problematizando a questão das deci-
sões e das relações de poder entre os sujeitos concretos envolvidos na 
construção social dos espaços; os aporte de Vainer (2002) sobre o papel 
das escalas de poder e as escalas de ação na análise dos processos de pla-
nejamento e desenvolvimento territorial; e as contribuições de Ramírez 
(2010) sobre como o uso e manejo da escala nos processos de produção do 
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espaço tem sido um elemento fundamental na promoção do desenvolvi-
mento regional.

Buscando contribuir com esse profícuo debate teórico e metodoló-
gico sobre a importância da valorização das escalas espaciais nos estudos 
urbanos e regionais, apresentamos a seguir alguns pontos para a reflexão 
que nos parecem fundamentais para a compreensão e análise dos proces-
sos e políticas de desenvolvimento regional. 

Iniciamos pelo território, ou mais exatamente do que estamos enten-
dendo por território, pois é nele que os processos e políticas de desenvol-
vimento regional ocorrem e são socialmente produzidos, desde distintas, 
mas também relacionais, escalas espaciais.

Entendemos o território desde uma perspectiva geográfica, na qual é 
preciso considerar de antemão, que o espaço geográfico antecede o terri-
tório. Ao se apropriarem de um espaço, concreta ou abstratamente (por 
exemplo, pela representação), os atores sociais “territorializam” o espaço. 
“O território, nessa perspectiva, é um espaço onde se projetou um traba-
lho, seja energia e informação, e que, por consequência, revela relações 
marcadas pelo poder” (RAFFESTIN,1993, p.143-144).

Nossa compreensão é complementada com a proposição de Souza 
(1995, p.78-79) de que o território deve ser apreendido como “um espaço 
definido e delimitado por e a partir de relações de poder”. Ou seja, ele é 
“essencialmente um instrumento de exercício de poder: quem domina ou 
influência quem nesse espaço, e como?”

Em que pese tal concepção esteja mais vinculada à sua dimensão 
política, ligada à instituição e consolidação histórica do Estado-Nação 
(ELDEN, 2013), a mesma não se restringe apenas à escala nacional, asso-
ciada com o Estado enquanto instância política de controle, regulação e 
gestão, ou por derivação aos territórios dos municípios e dos estados da 
federação brasileira. Territórios existem e podem ser demarcados, deli-
mitados, apropriados, constituídos e reconstituídos nas mais diversas 
escalas espaciais.

Além disso, na medida em que as noções de controle, de ordenamento 
e de gestão espacial, fundamentais no debate sobre o território, não se 
restringem apenas ao Estado, mas igualmente se vinculam às estraté-
gias de distintos grupos sociais e das grandes corporações econômicas 
e financeiras, o território deve ser apreendido como resultado da intera-
ção entre múltiplas dimensões sociais, econômicas, políticas e culturais 
(SILVEIRA, 2018).
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Nesse sentido concordamos com Milton Santos (2002, p.10) de que:

O território não é apenas o conjunto dos sistemas naturais e 
de sistemas de coisas superpostas. O território tem que ser 
entendido como o território usado, não o território em 
si. O território usado é o chão mais a identidade. A identi-
dade é o sentimento de pertencer àquilo que nos pertence. 
O território é o fundamento do trabalho, o lugar da residên-
cia, das trocas materiais e espirituais e do exercício da vida 
(Grifo nosso).

A importância dessa dimensão relacional (que também deve estar pre-
sente nas escala espaciais) na análise e compreensão do território é tam-
bém assinalada por Reis (2005, p.53) ao destacar que para se interpretar 
o território é preciso considerar em sua leitura “a natureza das estruturas 
e das dinâmicas da sociedade e da economia, um entendimento sobre o 
modo como se alcança a coordenação dos processos coletivos, sobre o papel 
desempenhado pelos atores neles intervenientes, e sobre as relações (hie-
rárquicas ou não) entre atores e processos de diferentes escalas espaciais”.

Esse sentido relacional presente na definição do território traduz a 
incorporação, simultânea, do conjunto das relações sociais e de poder, e da 
relação complexa entre processos sociais e espaço geográfico, este enten-
dido como ambiente natural e ambiente socialmente produzido. Além 
disso, esse sentido relacional implica também que consideremos que o sig-
nificado do território não apenas se vincula as ideias de enraizamento, esta-
bilidade, limite, fronteira, fixidez, mas também as ideias de movimento, de 
fluidez, de conexão (SILVEIRA, 2018 e HAESBAERT, 2002).

A coexistência de fenômenos e processos globais, regionais e locais 
revela o conteúdo histórico e a complexidade dos usos do território e 
requer tanto para a análise dos fenômenos e dos processos sociais, cul-
turais e econômicos quanto para a formulação de políticas de desen-
volvimento, que se valorize a importância das escalas espaciais para 
uma melhor compreensão da dinâmica territorial do desenvolvimento 
regional. 

Metodologicamente, precisamos identificar as escalas nas quais os 
fenômenos e os processos se originam, ocorrem e alcançam no território. 
Precisamos, também, definir as escalas de análise necessárias à compre-
ensão da dinâmica dos fenômenos e processos presentes no território ou 
que nele incidem. E, igualmente devemos pensar e compreender as esca-
las de ação, envolvendo as ações práticas e políticas, em sua dimensão 
narrativa e como objeto e instrumento de políticas, planos e projetos de 
desenvolvimento em disputa em relação a um dado território.
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Nesse sentido, como nos lembra Brandão (2015, p.08) o desafio cientí-
fico e político posto é o de justamente “procurar definir o que cada escala 
poderá revelar cientificamente e com que meios, mecanismos e instru-
mentos políticos cada escala pode contar para mobilizar, contestar, acio-
nar, regular, comandar ou controlar.”

A qualificação da análise e da formulação das políticas de desenvolvi-
mento regional impõe a necessidade de se superar a costumeira adoção 
de uma única escala de análise e/ou intervenção e de se buscar a articula-
ção e a seleção de escalas espaciais adequadas para análise dos processos 
ou para se buscar alcançar os objetivos dessas políticas.

Para uma adequada compreensão dos processos e das políticas de 
desenvolvimento regional nos territórios há que se buscar superar a ideia 
de que a escala regional está dada a priori, assim como a de que o território 
usado da região é uma espécie de contentor ou de espaço palco, fechado e 
passivo, onde o que importa analisar são os agentes, as instituições, suas 
ações e relações, e os processos e políticas, existentes e circunscritos ao 
território e à escala regionais.

Como já mencionamos acima, vivemos um tempo de crescente com-
plexidade, mudança, interrelação e interdependência dos fenômenos 
ambientais, dos processos socioespaciais de desenvolvimento. Na etapa 
contemporânea da economia capitalista observamos uma crescente, 
ainda que desigual, circulação e ampliação de fluxos de diferentes tipos: 
pessoas, capitais, matérias primas, recursos, produtos, ideias, informa-
ções e ordens entre os lugares e regiões do mundo. 

Tais fluxos, expressam e resultam de relações geopolíticas, econô-
micas, sociais, políticas, culturais e de poder, na maioria das vezes assi-
métricas, estabelecidas entre distintos e numerosos agentes sociais e 
instituições, e que são mediadas e reguladas pelo mercado e pelo Estado, 
em diferentes níveis de abrangência e graus de intensidade, de acordo 
com as especificidades e condicionantes de cada formação socioespacial 
e da conjuntura existente. 

A dinâmica de produção e de circulação desses fluxos no espaço geo-
gráfico das regiões ora é organizada e condicionada por redes pré-exis-
tentes, ora resulta na criação de novas redes, não apenas circunscritas ao 
território regional. 

Os fluxos que organizam e definem essas redes são produzidos por 
relações sociais e articulações econômicas e políticas engendradas no 
território, simultânea, mas também desigualmente, em distintos níveis 
escalares, desde o local, o regional, o nacional, e o global. Cada um dos 
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agentes sociais, das organizações e instituições que se apropriam e usam 
e transformam o território regional se relacionam, interagem, se articu-
lam em uma ou mais escalas espaciais. 

Assim, além de considerarmos as distintas escalas (e sua interrelação) 
das ações e processos em rede que são engendrados ou que repercutem 
nos territórios usados das regiões, precisamos igualmente levar em conta 
na análise do desenvolvimento regional e buscar identificar e compre-
ender como se apresentam as escalas de ação dos seguintes agentes e 
instituições:

- as escalas espaciais de elaboração e de efetivação da política pública, 
em suas instâncias nacional, estadual e municipal, como no caso do 
Brasil, e o modo como se combinam ou se contradizem, assumindo parti-
cularidades nos territórios regionais;

- as diferentes escalas de ação dos grupos empresariais nacionais e 
transnacionais que comandam as cadeias produtivas regionais, mas tam-
bém das empresas locais e regionais, em suas estratégias de jumping sca-
les nos usos e apropriação dos territórios regionais;

- as distintas escalas de ação prática e política dos atores sociais que 
vivem e atuam nas regiões (como os sindicatos de trabalhadores urba-
nos e rurais, os ativismos e os movimentos sociais e ambientalistas, as 
associações empresariais urbanas e rurais), seus usos do território e suas 
estratégias de scale shift;

- as escalas de atuação das instituições regionais como as universida-
des, associações de municípios, consórcios intermunicipais, conselhos 
regionais, cooperativas, etc. e suas ações, articulações em relação aos 
demais agentes sociais e organismos estatais existentes no território; 

- as escalas de ação dos órgãos estatais de diferentes níveis (federal, 
estadual, regional) que atuam nos territórios regionais, buscando tam-
bém identificar as estratégias de scale shift que adotam, por exemplo 
através da descentralização, as diferentes regionalizações que apresen-
tam e as interações espaciais que promovem nos territórios, através dos 
fluxos de serviços; e

- as escalas e as estratégias de ação das redes de organizações e de coo-
peração no âmbito da sociedade civil. Redes essas, que não sem conflitos 
e através de relações de poder, buscam implementar projetos e políticas 
de desenvolvimento endógenos, menos assimétricos e mais autônomos, 
valorizando as particularidades, a identidade, os atributos, as contingên-
cias, e as oportunidades existentes no território regional.
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Certamente, diante da complexidade dos processos de desenvolvi-
mento regional, inúmeras outras variáveis e dimensões igualmente pre-
cisam ser consideradas na sua análise. Portanto, esse conjunto de atores e 
instituições para as quais propomos acima identificar e compreender suas 
escalas de ação no território regional, não se faz suficiente para tamanho 
desafio analítico. A despeito disso, ele nos parece um bom caminho para 
iniciar essa empreitada científica.

À guisa de conclusão 

A polissemia do vocábulo escala enseja distintos significados e apli-
cações pelas ciências e pelo senso comum. A complexidade do espaço 
geográfico e as diferentes dimensões e medidas dos fenômenos socioes-
paciais, exigem maior nível de abstração. Portanto é preciso então pensar 
a escala não só como medida matemática de proporção da representa-
ção gráfica do território, mas também como representação de diferentes 
modos de percepção e de concepção do real, e como produto social das 
relações estabelecidas no território.

As escalas não são neutras por serem produzidas por processos hete-
rogêneos e de conflito. Elas não estão dadas a priori nem são geometrica-
mente definidas. Precisamos criticar os usos da escala que produzem sua 
reificação e subjetivação, e valorizar a compreensão de que as escalas são 
frutos de processos de apropriação e de dominação do espaço e, por isso, 
carregam consigo todo um conteúdo estratégico e político.

As escalas são, portanto, produtos das ações sociais ao longo de pro-
cessos históricos envolvendo disputas que perpassam por todas as escalas 
espaciais, na maioria das vezes acontecendo simultaneamente.

Não há, assim, uma escala mais importante do que a outra. O que 
importa é a perspectiva que interrelacione as escalas envolvidas nos pro-
cessos políticos, sociais, econômicos e culturais em foco, para buscar 
melhor compreender sua complexidade.

Na prática, estamos acostumados com hierarquizações muito simples, 
como a da microescala (local) para a macroescala (global), ou vice-versa, 
sendo pensadas com ou sem a metáfora cartográfica. Mas essas hierarqui-
zações, muito influenciadas pela representação espacial euclidiana, nos 
prendem ao plano geométrico e à dimensão espacial bidimensional. Em 
geral, somos levados a esquecer a perspectiva dinâmica e multifacetada e 
relacional que as escalas espaciais nos trazem. Essa perspectiva nos ofe-
rece melhores condições metodológicas para compreender os processos 
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de desenvolvimento territorial através da identificação no território das 
escalas dos fenômenos, de análise e das ações.

Pensamos que nesse contexto de crescente interdependência e de 
desigual interação de diferentes aspectos e níveis de relação entre os ato-
res sociais e econômicos e entre eles e as instituições públicas e estatais, 
em diferentes territórios, soa importante valorizar as escalas espaciais 
na análise dos processos de desenvolvimento regional e de formulação e 
implementação das políticas de desenvolvimento regional. 

Por fim, essa perspectiva crítica de compreensão das escalas espaciais 
como constructos sociais e políticos, que se efetivam no território através 
de uma dinâmica multiescalar e relacional dos fenômenos e processos 
ambientais, culturais, sociais, econômicos e políticos, oferece também 
novas possibilidades teóricas e metodológicas para se avançar a produção 
do conhecimento no campo do desenvolvimento regional.
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