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RESUMO 

0 presente estudo, objetivando identificar as diferentes formas de representagao 
regionalizada das Secretarias de Estado do Parana, apresenta o processo hist6rico 
de regionalizagao do Estado que influenciou as polfticas do Poder Executive, em 
relagao ao tema. Evidencia o perfodo de 1930 a 1980, com foco no planejamento 
centralizado e, ao Iongo de 1980, a mudanga no modelo de desenvolvimento, 
afetando a questao regional, com o Estado gerindo seus pr6prios recursos. Aborda 
os conceitos-chave e as teorias que subsidiaram as polfticas espaciais, em 
espedfico a Teoria dos P61os de Crescimento, Teoria da Localizagao, Teoria 
Espacial, Teoria do Lugar Centrale a Tese da Concentragao Poligonal. Sintetiza as 
principais experiencias mundiais em polfticas regionais, enfocadas pela literatura 
pertinente ao assunto, bern como, urn panorama do desenvolvimento regional do 
Brasil, para poder situar a regionalizagao do Estado. Enfoca a regionalizagao 
propriamente dita, cujo prop6sito residia em prover subsfdios ao estabelecimento 
das polfticas de desenvolvimento e a hierarquizagao das ag6es do governo, 
reafirmando o papel do Estado na organizagao do seu espago geografico, de 
racionalizagao da sua exploragao, bern como, do planejamento economico e social 
na polftica governamental. 

Palavras-chave: Desenvolvimento regional, divisao regional, p61os de crescimento, 
regionalizagao do Estado. 
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1 INTRODUCAO 

0 processo de mudanca evidenciado a partir do final do sEkulo XX, 

envolvendo o desenvolvimento, principalmente no que concerne ao descobrimento e 

aplicacao de novas tecnologias, as polarizacoes econ6micas, a urbanizacao 

acelerada, o redimensionamento dos espacos, obrigam a repensar o problema do 

Estado e a sua relacao com a sociedade e a governabilidade. Estas mudancas sao 

determinantes para a definicao de novas formas de gestae, descentralizando as 

decisoes publicas e promovendo o acesso a informacao. 

Com os municfpios sendo palco de problemas estruturais que exigem 

interferencias nas areas de polfticas sociais, infra-estrutura, programas de emprego 

para que possam inferir no desenvolvimento econ6mico como urn todo, devem 

envolver 

"estrategias locais de dinamizacao das atividades economicas, pais os municfpios situam-se 

na linha de frente dos problemas, mas no ultimo degrau das decisoes publicas. 0 

deslocamento generalizado dos problemas para a esfera local, enquanto as estruturas politico 

administrativas continuam centralizadas, dificulta qualquer modernizacao da gestao local" 

(DOWBOR, 1994, p.74) 

0 crescimento diferenciado, fortemente influenciado pela localizacao de 

oportunidades econ6micas, tern provocado uma distribuicao espacial da populacao 

centrada na urbanizacao e na concentracao em aglomeracoes e eixos dinamicos. 

0 Estado, no perfodo entre 1930 a 1980, tinha urn papel determinante em 

relacao aos recursos da economia, com o planejamento centralizado, viabilizando 

polfticas econ6micas para o atingimento das metas estabelecidas. Ja, ao Iongo dos 

anos 80, o modele de desenvolvimento foi alterado, afetando a questao regional. 

Esta teve que gerir seus pr6prios caminhos, pensando questoes estrategicas para o 

seu desenvolvimento, como explicita PER IS. (2002, p.21) 

As mudancas anteriormente citadas, desencadearam urn processo de 

regionalizacao do Estado, foco deste projeto que, para uma melhor compreensao e 

visualizacao da proposta de trabalho, encontra-se dividido em enfoques. 

0 primeiro caracteriza as experiencias mundiais em polfticas regionais, 

destacadas pela literatura no assunto, passando por urn panorama da situacao 
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evidenciada no Brasil, para chegar a abordagem da polftica regional estadual. Em 

seguida, a essa apresenta<;ao preliminar, ha o enfoque sobre a regionaliza<;ao 

propriamente dita, com o registro dos antecedentes do processo de regionaliza<;ao 

das Secretarias de Estado, ou seja, dos estudos que de alguma forma contribufram 

ou influenciaram o processo propriamente dito, como o estudo sobre as Zonas 

Fisiograficas, realizado em 1946 pelo lnstituto Brasileiro de Geografia e Estatfstica 

(IBGE), que tinha o prop6sito de atender interesses censitarios,o Zoneamento do 

Estado- PLADEP, em 1960, vinculado a area agrfcola, a divisao por Regi6es de 

Planejamento- SAGMACS, em 1963, centrado nas cidades p61os, que foi o primeiro 

Plano de Desenvolvimento do Estado, a divisao pelas Microrregi6es Homogeneas 

do IBGE, que tinha o prop6sito de substituir as Zonas Fisiograficas e contribuir para 

o processo de planejamento. A divisao em Espa<;os Polarizados, tambem do IBGE e 

centrada na Teoria dos P61os, seguido pelo processo de divisao em espa<;os 

homogeneos e polarizados do IPEA e pela Regionaliza<;ao do Parana da COPLAN, 

para a polftica de investimentos em obras; Microrregi6es-Programa, baseada na 

Teoria da Localiza<;ao Espacial, com a finalidade de atender a programas de 

investimentos da SUDESUU SERFAU/MI, Regi6es Funcionais Urbanas do IBGE, 

baseadas na Teoria dos Espa<;os Polarizados e as regi6es de lnfluencia das 

Cidades, centrada na teoria das Localidades Centrais, encerra a abordagem, 

apresentando-se como uma revisao do Estudo da Divisao em Regi6es Funcionais. 

Finaliza com a apresenta<;ao do processo de regionaliza<;ao das Secretarias 

de Estado, que nao tern a pretensao de ser exaustivo, uma vez que esta monografia 

e requisito de avalia<;ao final do Curso de Especializa<;ao em Desenvolvimento 

Econ6mico, e pre-requisito para efetiva<;ao do Curso de Mestrado, onde o assunto 

pretende ser aprofundado na disserta<;ao. 

Pelo enfoque de cada uma das divis6es anteriormente aludidas, verifica-se a 

pluralidade de assuntos, cabendo investigar ate onde, as regionaliza<;6es propostas 

para as Secretarias de Estado sofreram influencia destes estudos? 

As Regi6es de Planejamento para a elabora<;ao do Plano Plurianual e 

Or<;amento do Parana, da Secretaria de Planejamento, originadas no Governo Jaime 

Lerner, compreendiam o perfodo de 1996/1999 e foram seguidas pelas Regi6es de 

Gestao e Planejamento- RGPs, na atual administra<;ao Roberto Requiao, fazendo 
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parte do Plano de Governo 2003 - 2006, que determina a regionalizacao de suas 

acoes governamentais. 

Se a Constitui<;ao do Estado do Parana diz, no Capitulo Ill, art. 21, 

(PARANA, 1989, p.14), que "o Estado instituira, mediante lei complementar, regioes 

metropolitanas, aglomera<;oes urbanas e microrregioes, constituldas por 

agrupamentos de Municlpios limltrofes, para integrar a organiza<;ao, o planejamento 

e a execu<;ao de fun<;oes publicas de interesse comum, assegurando-se a 

participa<;ao dos Municlpios envolvidos e da sociedade civil organizada na gestao 

regional," acrescida da existencia de urn projeto que orienta e fornece as diretrizes 

para essa regionaliza<;ao, como o evidenciado pela Lei 8485/87, que define a 

representa<;ao regional basica como sendo comum a todas as Secretarias, numa 

tentativa de supera<;ao das divergencias entre a regionaliza<;ao definida pelo Poder 

Executive Estadual e as "regioes de trabalho" das institui<;oes da Administracao 

Publica, qual a razao das Secretarias de Estado do Parana de continuarem com 

iniciativas pr6prias de divisao regional, ao mesmo tempo, tao divergentes entre si? 

0 processo acentuado de transformacoes que caracterizou a economia 

paranaense a partir dos anos 70 com a instala<;ao e conseqOente diversificacao do 

parque industrial e a consolida<;ao de sua base produtiva fez com que o Estado 

enquanto gestor de pollticas publicas assumisse urn novo papel, gerando multiplas 

alternativas em materia de regula<;ao estatal e planejamento regional e local. 

Os avan<;os gerenciais ocorridos no mundo, evidenciaram a "busca de 

alternativas inovadoras no terrene institucional, com mudancas importantes na 

estrutura e organiza<;ao do Estado e sua rela<;ao com a sociedade," (BUARQUE, 

1996, p.58) inferindo no processo de descentraliza<;ao polltico-administrativa. Esse 

fato colaborou para o crescimento das administra<;oes estaduais, municipais e 

locais. Assim, 

"sob a 6tica do desenvolvimento regional, tinha-se em mente que a divisao do espaco ffsico 

em regioes e sempre um instrumento e nunca um fim em si mesma. Nao apenas sob o 

angulo da utilizacao de metodos e criterios, mas a propria divisao deve ser encarada como 

um instrumento de desenvolvimento na medida em que seja a expressao de uma polftica 

espacial." (MUNIZ FILHO, 1996, p.170} 
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Se partirmos da analise economica e dos seus reflexos sobre a polftica, 

outro fator a observar reside em verificar se o contexto economico e o momento 

polftico refletem o tipo de regionalizacao adotado, ou se as iniciativas podem ser 

consideradas de natureza aleat6ria. 

As divis6es regionais evidenciadas no Estado do Parana, em sua maioria, 

tiveram o prop6sito de prover subsfdios ao estabelecimento das polfticas de 

desenvolvimento, favorecendo assim a hierarquizacao das acoes do governo, quer 

na escala regional, quer na municipal. Estas iniciativas reafirmam o papel do Estado 

na organizacao do seu espaco geografico, de racionalizacao da sua exploracao, 

suscitando o papel do planejamento economico e social na polftica governamental. 

Nesse sentido, o registro da primeira iniciativa de "Regionalizacao do 

Parana" data de 1946, com o estudo sobre as Zonas Fisiograficas, realizado pelo 

lnstituto Brasileiro de Geografia e Estatfstica (IBGE), com o prop6sito de atender os 

interesses censitarios dos Governos Federal, Estadual e Municipal. Foi seguida de 

outras iniciativas: em 1960, pelas regi6es de Planejamento; em 1963, pela divisao 

em microrregi6es homogeneas, do IBGE; pela divisao em espacos polarizados, do 

IBGE; pela divisao em espacos homogemeos e polarizados, e pela regionalizacao do 

Parana, todas em 1967; pelas microrregi6es, em 1970; pelas regi6es funcionais 

urbanas, do IBGE, em 1972; e pelas regi6es de lnfluencia das cidades, em 1980. 

Estes estudos proveram subsfdios, uns aos outros, e continuam subsidiando outras 

tentativas de divisao regional, inclusive o processo de regionalizacao das 

Secretarias de Estado. 

Des de 1946 ate os dias atuais, tem-se o registro de 14 ( catorze) tentativas 

de organizacao do espaco geografico, sendo 10 (dez) delas de carater mais 

generalizado, acima nominadas, com inspiracoes te6ricas diferentes, e 04 (quatro) 

dirigidas a divisao regional do Poder Executivo, em particular, as Secretarias de 

Estado do Parana, foco deste estudo e que representam as acoes de quatro 

Governos Estaduais. 

Todas as iniciativas apresentam especificidades e, ao mesmo tempo, 

criterios distintos entre si, tornando-se relevante este estudo, cujo prop6sito consiste 

em identificar e analisar as diferentes formas registradas de representacao 

regionalizada das Secretarias de Estado do Parana, a partir da Lei 6636/7 4, que 

estabelece a "Regionalizacao Administrativa do Estado", identificando as diferenc;as 
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e semelhanc;as entre elas, bem como, contextualizando-as no momento polftico e 

econ6mico do Estado. 

Objetivando identificar e analisar as diferentes formas de representac;ao 

regionalizada das Secretarias de Estado do Parana, registradas pela literatura, 

estabelecendo as diferenc;as e semelhanc;as entre elas, bem como, apresentar as 

experiencias mundiais e nacionais em desenvolvimento regional; o presente estudo 

destina-se a desenvolver uma pesquisa de investigac;ao hist6rica, documental e 

bibliografica, combinando a revisao e a analise da literatura pertinente ao assunto. 

A metodologia procura aliar o metodo indutivo ao hist6rico e comparativo, 

estudando as variaveis regionalizac;ao; contexto mundial, nacional e regional, 

estruturando o estudo em cinco capltulos. 

A lntroduc;ao vem seguida do capitulo dois que visa apresentar os 

antecedentes te6ricos do contexto da regionalizac;ao do Estado, apontados pela 

revisao da literatura, evidenciando conceitos-chave da regionalizac;ao, com enfase 

nas teorias dos P61os de Crescimento, do Lugar Central, Espacial e da Localizac;ao. 

A polftica regional no mundo, bem como, no Brasil e no Estado e 

apresentada no capitulo tres, que sintetiza as experiencias registradas na literatura 

sobre o assunto. 

No capitulo quatro, discorre-se sobre o processo de regionalizac;ao do 

Estado do Parana, com um hist6rico apresentando as divis6es registradas e 

recuperadas pela literatura, considerando-se dez trabalhos tecnicos ja desenvolvidos 

para o Estado, como sendo os mais relevantes e os precursores dos estudos ligados 

as Secretarias. No mesmo capitulo discorre-se sobre o Processo de Regionalizac;ao 

das Secretarias de Estado, provendo o hist6rico dos projetos, bem como, 

estabelecendo as diferenc;as e semelhanc;as entre os mesmos. Ainda neste capitulo, 

apresenta-se o aporte legal norteador da referida regionalizac;ao, comentando as 

particularidades da Lei 6636/7 4, que estabelece a modernizac;ao administrativa do 

Estado; e da Lei 8485/87, que disp6e sobre a reorganizac;ao da estrutura basica do 

poder executivo no sistema de administrac;ao publica do Estado do Parana. 

0 capitulo cinco conclui o estudo. 
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2 REFERENCIAL TEORICO 

"Nos anos 50 e 60, o debate sobre o desenvolvimento regional e urbano 

recebeu a influencia direta de todas as correntes principais das chamadas "teorias 

do desenvolvimento economico", ocorrendo uma transposi9ao do debate nacional e 

internacional para a escala regional." (BRANDAO, 2004, p.63) 

A desagrega9ao da variavel espa9o passa a ser considerada mais 

incisivamente, ja que a caracteriza9ao da economia deixa de ser feita somente com 

base nos indicadores de determinados setores, e sim, com o conhecimento do tipo, 

da intensidade e da natureza das liga96es intersetoriais, uma vez que as regioes 

nao sao fechadas e com setores estanques. 

As teorias e a evolu9ao do pensamento economico passaram a considerar a 

variavel espa9o nos estudos sobre o desenvolvimento e na analise do potencial das 

regioes, a partir dos trabalhos de Marshall, em 1938. A incorpora9ao dessa variavel 

originou a concep9ao de "espa9o economico polarizado" passando a ter papel 

importante ao considerarmos o espa9o como o local onde os fatores de produ9ao, 

ou seja, os recursos naturais como capital e trabalho, sao distribufdos, utilizando-se 

da economia para estudar e compreender a explora9ao desse espa9o na gera9ao de 

riquezas. 

Como o espa9o "tern toda uma implica9ao na determina9ao da otimiza9ao 

da produ9ao, na determina9ao de pre9os de equilfbrio, na dispersao das pessoas e 

recursos, nas possibilidades de explora9ao da natureza e na forma de produzir o 

desenvolvimento em diferentes locais" (LIMA, 2003, p. 8) interfere no crescimento 

economico, bern como em diferentes tipos de regionaliza9ao. 

Assim sendo, as bases para a condu9ao da analise e contextualiza9ao dos 

modelos de divisao regional, historicamente adotados pelas Secretarias de Estado 

do Parana, e que derivam dos estudos precedentes sobre a divisao do Estado, 

partem, conforme observado, do enfoque da Teoria dos P61os de Crescimento de 

Perroux, da Teoria de Crescimento Regional, da Teoria Espacial e da Teoria do 

Lugar Central, bern como, do entendimento de conceitos-chave que envolvem a 

regionaliza9ao, e que sao aprofundados a seguir. 
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2.1 REGIONALIZAQAO: PRINCIPAlS CONCEITOS 

0 processo de regionalizacao pode ser entendido como aquele que promove urn 

fracionamento do territorio em unidades zonais. A descentralizacao territorial 

consiste na criacao de urn sujeito jurfdico, de uma pessoa jurfdica de direito publico, 

com os atributos descentralizados (personalidade propria, orcamento proprio e 

normas de funcionamento proprias) que exerce suas funcoes e competencias em 

urn ambito territorial definido (regiao, provincia, estado, comuna, etc.) apenas com 

controle de tutela. Tal figura jurfdica pode ser o territorio ou o organismo (o governo 

regional). 

Na perspectiva de urn instrumento de acao polftica, o conceito de regiao 

atribui ao Estado urn papel de racionalizacao, organizando ou desorganizando os 

espacos regionais conforme os princfpios do capital, do poder e da sociedade. 

Para que se possa compreender as teorias que deram embasamento aos 

estudos de regionalizacao do Estado, considera-se necessaria iniciar pelo 

entendimento dos conceitos que estao presentes na literatura sobre o assunto, bern 

como implfcitos nas proprias teorias, como: 

- Espaco que Perroux, de acordo com o conceito econ6mico, entende como o 

conteudo de urn plano, urn campo de forcas e urn conjunto homogeneo, de onde 

derivam os tres tipos de regi6es econ6micas: a regiao plano, a regiao polarizada e a 

regiao homogenea. (ANDRADE, 1987, p.45) 

- Regiao plano que consiste num espaco submetido a uma decisao, resultante do 

arbftrio humano e, segundo Boudeville, e urn instrumento colocado nas maos de 

uma autoridade localizada ou nao na regiao, para atingir urn fim econ6mico 

determinado. (ANDRADE, 1987, p.46). Apresenta como principal caracterfstica, os 

territories ou regi6es que a comp6em estarem ligadas as mesmas decis6es. As 

"atividades de planejamento e gestao de recursos tern como delimitador o espaco 

geografico e a forma como esse interage com o meio em que esta inserido" (LIMA, 

2003, p. 9) 
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- Regiao polarizada e o espac;o heterogeneo, com caracterfsticas de 

desenvolvimento diferentes entre si, com uma relac;ao de pendencia, onde os 

centros ou cidades tern papeis especfficos, correspondendo a urn campo de forc;as 

ou relac;oes funcionais. LIMA (2003, p. 8-9) define como sendo "o Iugar onde ha 

intercambio de bens e servic;os". Resulta da observac;ao, da interdependencia 

existente entre varias areas, muitas vezes pertinentes a regi6es homogeneas 

diversas devido a influencia comercial das aglomerac;oes urbanas. (ANDRADE, 

1987, p. 45) 

- Regiao homogenea que corresponde ao espac;o continuo e unico onde cada uma 

das partes que o constituem apresenta caracterfsticas que a aproximam uma das 

outras (ANDRADE, 1987, p 45), ou seja,. 

- Organizac;ao Regional exprime a vida regional sob o ponto de vista do 

aproveitamento da organizac;ao. 0 homem organiza o espac;o de acordo com suas 

necessidades imediatas e com os instrumentos tecnicos e estruturais de que disp6e, 

diversificando-se no tempo e no espac;o, de acordo com o desenvolvimento. 

(ANDRADE, 1987, p.43) 

- Estudos Regionais sao os estudos que apontam, em uma regiao, os pontos que 

comandam o crescimento economico ou o desenvolvimento, as cidades ou areas 

economicamente mais dinamicas. (ANDRADE, 1987, p.57) Podem vir a consistir-se 

em diagn6sticos das potencialidades, bern como, dos estrangulamentos do 

desenvolvimento, servindo como ponto de partida para uma intervenc;ao publica. A 

colaborac;ao dos agentes e imprescindfvel nesse processo. 

- Potencial Regional, definido como a "capacidade de crescimento sustentavel (nos 

pianos economico, social e ecol6gico) da produc;ao e da renda apropriada 

internamente" (PAIVA, 2004, p. 16), que permite a administrac;ao racional dos 

recursos publicos. 

- P61o que, segundo Perroux, "eo centro economico dinamico de uma regiao, de urn 

pafs ou de urn continente, e que o seu crescimento se faz sentir sobre a regiao para 
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o centro e refluxos do centro para a regiao. 0 desenvolvimento estara, assim, ligado 

ao seu polo." (ANDRADE, 1987, p.59). E o ponto ou area que exerce influencia 

sobre uma regiao, podendo ser urn polo de crescimento, 

desenvolvimento ou ainda, urn polo de subdesenvolvimento. 

urn polo de 

- Polo de crescimento e espontaneo e surge sem obedecer, necessariamente, a urn 

planejamento. "Provocam o crescimento do produto e da renda per capita sem 

acarretar transformac;oes sensfveis as estruturas regionais." (ANDRADE, 1987, p.60, 

65). E ativo na medida em que produz a expasao industrial. 

Polo de desenvolvimento definido como o polo que conduz a modificac;oes 

estruturais, abrangendo toda a populac;ao da regiao polarizada (LIMA, 2003, p. 9). 

Baseando-se na concepc;ao de Perroux de que o desenvolvimento consiste na 

"combinac;ao de mudanc;as sociais e mentais de uma populac;ao que a tornam apta a 

fazer crescer, cumulativamente e de forma duravel seu produto real", o polo de 

desenvolvimento e, as vezes espontaneo, mas quase sempre e planejado pelo 

homem e so tern valor no momento em que se torna urn instrumento de analise 

rigorosa e a ferramenta de uma polftica. (ANDRADE, 1987, p. 59-60) Segundo o 

Institute de Pesquisas e Estudos Aplicados (IPEA), o desenvolvimento econ6mico 

combina crescimento, redistribuic;ao produtiva, tecnologia e melhoria de indicadores. 

- Polo de subdesenvolvimento, entendido como o polo surgido em "determinada 

regiao, muito freqOentemente subdesenvolvida, e que se desenvolve a custa da 

regiao sem lhe devolver em recursos, as riquezas que dela retira," (ANDRADE 1987, 

p. 60) Ha casos de polos que tiveram, no passado, func;ao dinamica, estacionando e 

passando a sugar a sua regiao. 

- Desenvolvimento sustentavel e aquele que deve satisfazer as necessidades do 

presente sem comprometer a capacidade das gerac;oes futuras, na satisfac;ao de 

suas proprias necessidades. (BUARQUE, 1996, p.65) 

- Planejamento e o instrumento fundamental de orientac;ao do processo polftico com 

base tecnica, que ressalta a necessidade de uma abordagem multidisciplinar que 
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articule as diversas dimensoes da realidade e promova o seu desenvolvimento, bern 

como a construgao ambiental, o crescimento economico e a equidade social, 

apontando para escolhas e decisoes. (BUARQUE, 1996, p. 52, 62) 

- Encadeamentos ou ligagoes consistem, segundo o conceito introduzido por 

HIRSCHMAN em 1958, num instrumento de identificagao de setores-chave para 

analisar e planejar o desenvolvimento industrial. (MORETTO, 2001, p.73) 

- Setores-Chave sao as atividades que apresentam ligagoes mais altas para 

desencadear urn rapido crescimento de produgao, renda e emprego, com 

consequente interdependencia economica. E, segundo MORETTO (2001 , p. 73) 

"estao associadas a ideia de estabelecer prioridades na alocagao de recursos e na 

estrategia de promogao industrial." 

2.2 TEORIAS DO CRESCIMENTO REGIONAL 

0 estudo da economia espacial e considerado recente na teoria economica 

e a analise do papel do espago, na organizagao das regioes e atribufda ao seculo 

XX. 

As correntes te6ricas influenciaram nao s6 o desenvolvimento regional, 

como tambem os pianos, programas e polfticas de desenvolvimento em geral, como 

as afetas ao projeto de regionalizagao das Secretarias de Estado, enfocadas a 

seguir. 

A Teoria dos P61os de Crescimento, desenvolvida por Frangois Perroux em 

1955, enfatiza que o crescimento economico nao se faz de forma difusa por todo o 

espago de urn pafs, cobrindo as varias partes de uma regiao, mas se manifesta em 

certos pontos, chamados p61os de crescimento, com intensidades e efeitos 

variaveis sobre o conjunto da economia. 

0 desenvolvimento e gerado por fatores autonomos, como o investimento e 

a demanda por exportagao, valorizando "o potencial das relagoes interindustriais, a 

partir do qual a instalagao de uma ou mais empresas permitiria a atragao de outras 

empresas para a mesma regiao" (JACCOUD, 2002, p. 6) 
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Assim, o crescimento econ6mico e proprio de areas favorecidas por variadas 

circunstancias, onde surge "uma industria motriz e, como consequencia, como 

reflexo da ac;ao dessa industria o crescimento se propaga, se expande, beneficiando 

as regi6es que a cercam, que sao para ela polarizadas. (ANDRADE, 1987, p.58) 

A teoria dos polos tern pontos de contato com a abordagem schumpeteriana 

do desenvolvimento, quando baseia-se no dinamismo da industria motriz, atividade 

inovadora e de grande dimensao, que exerce importante efeito de encadeamento no 

interior do polo. Em Schumpeter, a atividade inovadora rompe o fluxo circular 

estacionario e promove o crescimento de seu meio e leva outras empresas a 

inovarem em urn processo de imitac;ao. As empresas que nao se adaptam 

desaparecem (destruic;ao criadora). 

"A polarizac;ao setorial e territorial aparece como uma tendencia natural no crescimento 

economico das regioes e pafses, gerando concentrac;ao da renda e da riqueza. 

paralelamente a isso, as polfticas publicas tem seguido essa tendencia concentradora, com 

o prop6sito de maximizar os efeitos de encadeamento do crescimento das atividades 

motrizes e a taxa do crescimento economico da economia como um todo." (SOUZA, 2005, 

p.103) 

Perroux sup6s a existencia de polos principais, de porte semelhante e de 

varios portes secundarios, servindo como ponte aos encadeamentos oriundos dos 

polos superiores. A noc;ao de polo e regiao polarizada se coaduna as ideias de 

urbanizac;ao e industrializac;ao. 

As polfticas publicas tern seguido a tendencia de concentrac;ao de renda e 

riquezas, com o proposito de maximizac;ao dos efeitos desencadeadores do 

crescimento, da mesma forma que "os investimentos publicos tendem a se 

concentrarem em infra-estrutura e em atividades diretamente produtivas em 

determinadas regi6es, criando e reforc;ando os polos existentes" (SOUZA, 2005, p. 

103). 

A teoria de localizac;ao e a noc;ao de polo de desenvolvimento deriva "das 

economias externas geradas pelas infra-estruturas existentes nos centros urbanos, 

pela concentrac;ao dos consumidores e de mao-de-obra especializada, bern como 

pela disponibilidade de servic;os os mais variados." (SOUZA, 2005, p.92) 
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Do ponto de vista geografico, os polos de crescimento podem ser locais, 

regionais, nacionais e internacionais. Distingue ainda, os eixos de desenvolvimento, 

que sao constituldos por uma via de transporte e por centros de crescimento, com 

infra-estruturas para atividades industriais e de prestagao de servigos. Urn polo de 

crescimento pode constituir urn polo de desenvolvimento apenas em relagao a 
regiao onde esta implantado podendo, consequentemente exercer efeitos nocivos 

ao desenvolvimento de outras regi6es. 

0 padrao de formular e operar as pollticas publicas, de forma centralizada, 

numa relagao vertical entre Estado e Sociedade, cede Iugar ao padrao 

descentralizado, caracterizado pela horizontalidade dessa relagao, pela interagao 

dos agentes/atores sociais envolvidos e pela seletividade espacial, integragao e 

territorialidade das pollticas publicas. 

A teoria espacial tern origem em Von Thunn, que em 1826 sistematizou 

suas observag6es de que as atividades se desenvolvem de forma organizada e 

racional no espago estruturado, estabelecendo novas sequencias no processo de 

ocupagao e crescimento, evidenciando os primeiros passos no sentidos desta 

teoria. Weber, em 1909, retomou essa teoria na perspectiva da localizagao 

industrial, (PARANA. Secretaria do Planejamento, 1985, p.1 0) decorrente do 

processo de industrializagao que se desenvolvia, bern como pelo acelerado 

processo de urbanizagao. 

A teoria do Iugar central desenvolvida por Walter Christaller em 1933, na 

tentativa de entender e explicitar as condig6es naturais de equillbrio da economia e 

a analise da hierarquizagao dos nucleos urbanos, baseia-se no princlpio da 

centralidade, onde existe urn nucleo urbano principal, denominado Iugar central, em 

torno do qual o espago e organizado, havendo uma relagao de co-dependencia de 

regiao complementar e o nucleo principal. (CUNHA, 2005, p. 12). 

Procura demonstrar que urn sistema de cidades, uma rede inter e intra 

urbana, caracterizada numa hierarquia de lugares centrais nasce de relag6es socio

espaciais definidas, baseadas no tamanho, nas fungoes e nas distencias 

interurbanas. 

A distribuigao dos lugares centrais, bern como de suas areas de abrangencia 

nao e estatica e podem ser alteradas pelo investimento e desenvolvimento 

econ6mico e social. 
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Apoia-se nos fundamentos da "Teoria da Localizacao" e foi considerada "urn 

marco no processo de desenvolvimento de modelos de analise urbana, que 

conduzem ao tracado das regi6es polarizadas." A cidade tern como funcao principal 

ser o "centro prestador de servicos para o seu interior." Foi retomada por Losch, em 

1954 (PARANA. Secretaria do Planejamento, 1985, p.15} 

A tese da concentracao poligonal parte da constatacao de que os requisitos 

locacionais das atividades econ6micas estao sofrendo forte mudanca no contexto 

do processo de reestruturacao produtiva e alguns deles vern assumindo crescente 

importancia para o desenvolvimento industrial e para o crescimento diferenciado 

das regi6es, tais como: base educacional e cultural; existencia de centros de 

ensino e pesquisa; concentracao de recursos de pesquisa; presenca de parques 

tecnol6gicos; mercado de trabalho profissional e qualificado; relacoes industriais 

articuladas geograficamente (redes de empresas, clusters, arranjos produtivos, 

etc.); existencia de servicos especializados; facilidades de acesso; e ambiente 

favoravel de neg6cios. 

2.3. A CONCEPQAO DA POLfTICA REGIONAL 

A organizacao do espaco pelo homem ocorre de diversificados modos 

hist6ricos de producao, ao Iongo da sua existencia. 

A opcao em desenvolver uma Polftica Regional deve considerar o 

conhecimento, a priori, dos custos que envolve, quer com a perda dos produtos, 

devido a alocacao ineficiente dos investimentos, no curto prazo, quer com o custo 

dos salarios pagos aos funcionarios publicos responsaveis pela administracao das 

acoes regionais. Assim, torna-se importante avaliar a relacao custo/beneffcio. 

Os governos procuram intervir para modificar os resultados do mercado, no 

sentido de alcancar os objetivos econ6micos ou sociais regionais definidos no nfvel 

politico. Contudo, o carater de intervencao vern mudando e os governos tern 

assumido uma postura mais moderada em relacao aos mercados. 

Os objetivos regionais, em sua maioria, sao definidos de acordo com o 

princfpio de eqUidade. Entretanto, todo empenho deve ser feito no sentido de 

conciliar os objetivos de equidade com os de eficiencia, na formulacao das polfticas 

regionais. Se analisarmos a proposta de regionalizacao apresentada no Plano de 
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Governo Requiao gestao 2002-2006, fala em eficiencia, eficacia e efetividade. 

Como os beneffcios do desenvolvimento econ6mico social devem ser 

dirigidOS a todos OS indivfdUOS, a localizac;ao deles e fator chave que nao pode ser 

esquecido na analise e na adoc;ao de polfticas, e o planejamento destas deve 

considerar a diversidade regional e suas interdependencias. 

0 grau de importancia de uma polftica regional deve ser medido pela sua 

capacidade em atender, simultaneamente, os interesses dos grupos fracos e dos 

grupos fortes, ou seja, quando gerar maior numero de oportunidades de cooperac;ao 

entre os seus varios grupos. 

Portanto, as polfticas regionais devem ser "estruturadas nao como polfticas 

justificadoras de permanentes transferencias de renda dos ricos e poderosos para 

os pobres e necessitados ... mas como partes integrantes de programas nacionais 

de desenvolvimento, dos quais todos (ou tantos quanto o possfvel) se beneficiam." 

(Gomes, 1993 p. 54} 

Nos pafses desenvolvidos, grande parte das polfticas de desenvolvimento 

regional, estao apoiadas na criac;ao de infra-estrutura nas regi6es, enquanto no 

Brasil, os recursos que financiam os programas, destinam-se apenas ao 

investimento diretamente produtivo. 

A industria tern sido prioritaria como foco das polfticas regionais, o mesmo 

nao acontecendo com a agricultura e o setor de servic;os. Por outro lado, a 

flexibilidade das pequenas e medias empresas em se adaptarem a mudanc;as 

estruturais da economia, consiste num ativo importante das polfticas regionais e das 

polfticas de reestruturac;ao industrial. 

0 processo de inovac;ao tecnol6gica tern se mostrado relevante para as 

polfticas de desenvolvimento regional, como elemento dinamico da economia 

moderna, viabilizando a instalac;ao de unidades detentoras de alta tecnologia em 

regi6es atrasadas. 

Embora os instrumentos de polftica regional nao variem muito entre os 

pafses, podendo-se destacar os gastos publicos com infra-estrutura, incentivos 

financeiros e fiscais para atrair investimentos privados; as estrategias tern revelado 

inovac;6es entre os pafses, dotando as polfticas publicas de grandes perspectivas 

em consonancia com as tendencias econ6micas mundiais. 
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2.3.1 Polfticas Regionais no Mundo 

Ap6s a Segunda Guerra Mundial, as polfticas regionais desenvolveram-se 

em pafses da Europa como, Franga, ltalia, Alemanha e Belgica, com o prop6sito de 

consolidarem agoes que diminufssem as disparidades regionais do seu espago, 

muito embora essa preocupagao ja tivesse sido observada anteriormente. 

A crise de 1930 apresentava reflexos do p6s guerra em relagao a 

concentragao do nfvel do emprego da riqueza e da atividade econ6mica mundial 

que, a partir da decada de 50, consubstanciaram-se em polfticas regionais, 

consolidadas de forma diferenciada e aut6noma, em cada urn dos pafses em que 

foram propostas. 

Entretanto, com o advento do Mercado Comum Europeu, essa preocupagao 

deixou de ser independente, passando a ter como foco a insergao de uma polftica 

regional europeia associada a necessidade de coesao das economias nacionais e 

regionais, integrando as economias na esfera da Uniao Europeia. 

Com a institucionalizagao do Mercado Comum Europeu agravaram-se 

as disparidades regionais, havendo imposigao de significativos onus financeiros 

causados pela moeda em comum, bern como, a unificagao dos mercados trouxe 

ameagas as regioes mais pobres, decorrentes da concorrencia das mais ricas, o 

que foi amplamente reconhecido na decada de 70, culminando com a criagao do 

Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional (FEDER), em 1975, acrescentando 

propostas a polftica regional. 

A sfntese das polfticas regionais pode ser evidenciada pelo quadro a seguir, 

elaborado a partir de informagoes que a literatura pertinente no assunto registra, 

numa tentativa de caracterizar as experiencias vivenciadas pelos pafses e que 

subsidiaram as experiencias nacionais e regionais. 
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QUADRO I - SINTESE DAS EXPERIENCIAS MUNDIAIS EM POLITICAS REGIONAIS, 
DURANTE A DECADA DE 30 ATE 2006 

P AISIPOLiTICA ANODE OBJETIVO/PROPOSITO DA PROGRAM~S/ ACOES 
INtCIO l POLiTICA (FATORES) ESTRATEGICAS 

[ I' 

lnglaterra 1934 Enfrentar OS graves problemas Pol fticas Regionais 
sociais do declfnio industrial de 
parte do territ6rio nacional 

~· 

Alemanha A tender demandas locais e a I ntervencao Estatal 
preocupacao com as condicoes de 
vida da Unidade Federativa 

·' 
I 

l lntegrar 

., 

Franc;a 1960 a atividade de Fortalecimento do 
planejamento e de intervencao do planejamento economico 
Estado Central para impulsionar o estatal e centralizado do 
crescimento economico nacional. P6s Segunda Guerra 

Mundial; 
Avanco na construcao de 
uma polftica regional 
comunitaria 
Estrategia de protecao de 
grandes projetos tidos 
como p61os de atracao de 
fluxos economicos. 

1963 Criacao do OAT AR, com o objetivo Fortalecimento dos p61os 
de estabelecer a relacao entre o economicos; 
crescimento economico e a Dinamica de Ocupacao do 
dinamica de ocupacao do territ6rio Territ6rio; 

Centralizacao da Atividade 
Economica. 

Organizar a 
A 

de Quebra de monop61io de Lei de 1982 
convergenc1a 

Descentraliza~o 
acoes relativas a valorizacao do intervencao do governo 
espaco local; central ; 
Dividir competencias entre OS Dotacao de recursos 
quatro nfveis de administracao. financeiros e 

institucionais; 
Ampliacao do espaco de 
atuacao das regioes; 
Reforma do sistema de 
planejamento. 

Contmua 
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QUADRO I- SINTESE DAS EXPERIENCIAS MUNDIAIS EM POLITICAS REGIONAIS, 
DURANTE A DECADA DE 30 ATE 2006 

PAIS/POLITICA ANO DE OBJETIVOIPROPOSITO DA I PROGRAMAS/ACOES 

Franc;a 

Lei Voynet 

Recomposicao 
dos Territ6rios 

INICIO POLITICA (FATORES} ESTRATEGICAS 

Valorizar os recursos mais do 
que compensar os deficits; 

1999 e 

Mobilizacao dos 
espacos territoriais; 

Organizacao da 
Promover a constituicao de iniciativa local; 
novos territ6rios como base 
para o planejamento de Associacao de pol fticas 
desenvolvimento regional e investimentos 

publicos; 

Envolvimento da 
sociedade local; 

Projetos especfficos de 
desenvolvimento. 

Documento Unico 2000-06 Promover a complementaridade Alteracao do perfodo de 
de Programacao entre os instrumentos de validade dos contratos; 

Espanha 

Desagrarizaci6n 
das Economias 
Regionais 

Modelo 
Franquista de 
Desenvolvimento 

Polltica 
Redistributiva e 
de Transferencia 

I 

Final do 

intervencao nacionais e 
europeus. Compatibilizacao dos 

contratos com fundos 
europeus. 

Seculo Promover uma mudanca Mudanca na estrutura 
XX estrutural na economia industrial territorial do pafs; 

e terciaria. 

1970 

1980 

Profunda imigracao 
inter-regional. 

Fechamento 
Mercado; 

do 

Regulacao Economica. 

Convergencia de renda 
entre as regioes; 

Pol fticas regionais 
continuadas. 

Continua 
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QUADRO I - SINTESE DAS EXPERIENCIAS MUNDIAIS EM POLITICAS REGIONAIS, 
DURANTE A DECADA DE 30 ATE 2006 

P AISIPOLITICA ' ANO DE 
INICIO 

Espanha 

OBJETIVOIPROPOSITO DA 
POLITICA (FATORES) 

PROGRAMAS/ACOES 
ESTRATEGICAS 

Desagrarizaci6n 
das Economias 
Regionais 

Final do Promover uma mudanc;a Mudanc;a na estrutura 
Seculo estrutural na economia industrial territorial do pafs: 

XX e terciaria. Profunda imigrac;ao inter
regional 

Modelo 1970 
Franquista de 
Desenvolvimento 

Pol ftica 1980 
Redistributiva e 
de Transferencia 

Modelo P6s- 1985 
Franquia 
Lei 50/1985 

lnglaterra 

Plano de 
Regionalizac;ao 

Pol ftica Regional 
do New Labour 

1934 

I 

Fechamento do Mercado: 
Regulac;ao economica 

Convergencia de renda 
entre as regi6es; 
Pol fticas regionais 
continuadas. 

Buscar "a europeizac;ao lnternacionalizac;ao de 

espanhola" com o ingresso na Pol fticas; 

Comunidade 

Europeia 

Economica Desregulac;ao de 
mercados; 

Incentives Regionais 
diferenciados; 

Fundos Comunitarios. 

Enfrentar os graves efeitos Formulac;ao de Polfticas 
sociais do declfnio industrial. Regionais. 

Promover a estabilidade 
macroeconOmica e o born 
desempenho da economia para o 
sucesso da polftica regional. 

Descentralizac;ao polftica 
pelas agencias de 
desenvolvimento 
regional, camaras e 
escrit6rios; 
lnvestimentos em 
educac;ao; 

Continua 
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QUADRO I - SINTESE DAS EXPERIENCIAS MUNDIAIS EM POLITICAS REGIONAIS, 
DURANTE A DECADA DE 30 ATE 2006 

PAIS 

Portugal 

Referenda de 
08de 
Novembro 

Lei 56/91 

Lei Quadro 
das Regioes 
Administrativas 

Lei 19/98 

Lei de Criacao 
das Regioes 
Administrativas 

ltalia 

"Perfodo de 
1 ntervencao 
Extraordinario 

ANODE 
INICIO 

OBJETIVO/PROPOSITO DA 
POLITICA (FATORES) 

PROGRAMAS/ ACOES 
ESTRATEGICAS 

1998 Realocar algumas das funcoes Desconcentracao 
anteriormente monopolizadas pelo Regional associada a 
Estado para o nfvel infra-nacional e descentralizacao 

1998 

supra-nacional. administrativa de funcoes; 

Competencias e funcoes 
divididas entre diferentes 
6rgaos; 

Cria<;ao de autarquias 
supra-municipais para a 
coordenacao de 
atividades. 

Atribuir ao Estado portugues uma Cria<;ao das regioes 
nova identidade pol ftico- administrativas; 
administrativa. 

Estabelecimento de nova 
defini<;ao de fronteiras. 

1948-84 Propor uma aco direta do Estado Pianos de lnvestimentos 
na regiao do Mezzogiorno no para a regiao sui da ltalia 
sentido de criar condicoes para a 
reducao do GAP existente entre o 
Norte eo Sui 

Continua 



20 

QUADRO I - SfNTESE DAS EXPERIENCIAS MUNDIAIS EM POLfTICAS REGIONAIS, 
DURANTE A DECADA DE 30 ATE 2006 

PAiSIPOLITICA ANO DE 
INiCIO 

Criacao da 
Cassa per El 
Mezzogiorno 

Lei 
promulgada 
para a criacao 
de instituicoes 
regionais, pelo 
Ministerio das 
Financas 

1950 

1950 

OBJETIVO/PROPOSITO DA 
POLITICA (FATORES) 

PROGRAMAS/ ACOES 
ESTRATEGICAS 

Estudar a questao do atraso do sui Concebida, baseada e 
do pals, priorizando acoes polfticas desenvolvida na 

e economicas para garantir o associacao para o 
desenvolvimento industrial da ltalia. desenvolvimento da 

Garantir ao Ministerio das Financas 
poderes para criar instituicoes 
regionais destinadas ao 
fornecimento de credito a Iongo 
prazo para as pequenas e medias 
empresas 

industria no Mezzorgiorno 
-SVIMEZ 

Estfmulo a agricultura 

Melhoria da lnfra-estrutura 

Criacao de instituicoes 
regionais: 

*Institute para o 
Desenvolvimento 
Economico do Sui 
Continental da ltalia -
ISVEIMER 

* I nstituto Regional para o 
Financiamento da 
Industria na Sicflia - IRFIS 

* I nstituto de Credito 
Industrial da Sardenha -
CIS 

- Fomento ao Credito 

Continua 
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QUADRO I - SINTESE DAS EXPERIENCIAS MUNDIAIS EM POLITICAS REGIONAIS, 
DURANTE A DECADA DE 30 ATE 2006 

PAISIPOLiTICA j 

Cria~ao de 
Institute de 
Redesconto 
(Media Credito 
Centrale) 

Uso da teoria 
dos p61os de 
crescimento de 
Perroux 

Polftica de 
Desenvolvimento 
Regional 

Perfodo de P6s 
I nterven~ao 
Extraordinaria 

Polftica de 
Desenvolvimento 
Regional 
lntegrada a 
Europa Unificada 

Recursos as 
"Regioes 
Atrasadas" 

ANODE 
INiCIO 

1952 

1964 

1980 

OBJETIVOIPROPOSITO DA ' PROGRAM~S/ ACOES 
POLiTICA (FATORES) ESTRATEGICAS 

Levantar fundos necessaries para Financiamento de 
as opera~oes dos Institutes de projetos 
Creditos Regionais 

Embasar como referencia Orienta~ao do uso da 
obrigat6ria, todos OS teoria no plano de 
formuladores de polltica regional invstimentos 

Buscar o aumento 
competitividade 

da Atuagao sobre o estoque 
de recursos naturais e 
culturais 

1985/89 lntervir nas Politicas de Estrutu ragao de nova 
etapa desenvolvimento Regional 

Decada de Formular projetos de politica Mudangas na pol ftica 
90 Regional embasados nos regional italiana, com 

princfpios de solidariedade, nova abordagem 
parceria, adicionalidade, 
concentracao de recursos e 
integracao das intervencoes. 

2000-2006 lnvestir os recursos designados 195 bilh6es de euros 
pela Uniao Europeia as "Regioes designados pela Uniao 
Atrasadas", complementando-os Europeia 
com fundos italianos. 

22 bilh6es de euros no 
Mezzogiorno 

Continua 



22 

QUADRO I- SINTESE DAS EXPERIENCIAS MUNDIAIS EM POLITICAS REGIONAIS, 
DURANTE A DECADA DE 30 ATE 2006 

P AISIPOLiTICA 

Plano de 
Desenvolvimento 
do Mezzogiorno 

China 

Constituicao da 
Republica 
Popular "Grande 
Saito a Frente" 

Revolucao 
Cultural 

ANODE I OBJETIVOIPROPOSITO DA ! PROGRAMAS/ACOES 
INiCIO POLlTICA (FATORES) ESTRATEGICAS 

2002- 06 lmplementar inova~oes no Descentralizacao de 
Sistema de Monitoramento e responsabilidades 
Prestacao de Contas, plano A regiao fica responsavel 
inedito na polftica regional italiana par usa de 70°/o do total 

dos recursos 
Aumento da 
responsabilidade dos 
Governos Regionais 

1949 -79 Combinar uma expansao Reforma agraria 
Coletivizacao da 
prodU<;ao agrfcola 
Criacao das comunas 
agrfcolas em todas as 
regioes 

1966 

econom1ca ousada com amplas 
reformas pol lticas 

Reverter os resultados danosos 
de ate entao e estimular o 
crescimento de cidades medias 
nas regioes centrais 

Estatizacao da producao 
industrial 
lntroducao de pianos 
quiquenais 

Desconcentracao 
produtiva 
Orientacao para dentro 
lndustrializar sem 
urbanizar 
Enfase na producao de 
bens de consume nao
duraveis 
Estfmulo a produgao 
agrfcola nas regi6es 
Coletivizacao do campo 

Continua 
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QUADRO I - SINTESE DAS EXPERIENCIAS MUNDIAIS EM POLITICAS REGIONAIS, 
DURANTE A DECADA DE 30 ATE 2006 

P AISJPOLiTICA ANO DE OBJETIVOIPROP SITO DA 
POLfTICA (FATORES) 

PROGRAMAS/ ACOES 
ESTRATEGICAS 

Abertura 
administrada 

Zonas 
Economicas 
Especiais 

Zonas de 
Desenvolvimento 
Tecnol6gico 
(ETDZ) 

Cria~ao de 
zonas Especiais 

Pianos 
quinquenais 

INtCIO 

1979 -04 Estimular o investimento em 
localidades com maior capacidade 
de crescimento, de ganho de 
produtividade de exporacao 

1979 - 85 Estimular a entrada de 
investimento estrangeiro e 
promover o crescimento industrial 

Descoletivizacao das 
areas rurais 
Abertura para 
investimento estrangeiro 
Expansao do comerico 
internacional 

Abertura das cidades a 
urn investimento 
estrangeiro 
Estfmulo a abertura de 
empresas privadas 
chinesas 
Absorcao e 
desenvolvimento da 
tecnologia local 

1992 Transformar as ZEE em ETDZ, Incentives fiscais as 
visando o estfmulo a absor~ao de ETDZ 
tecnologia 

Expansao do numero de 
ETDZ criadas 

1997 Estimular os investimentos em Privatizacao 
diferentes areas 

1981 -85 Estabelecer uma divisao da China 
1986 -90 em tres grandes regioes: costeira, 

centrale oeste, com atribuicao de 
funcoes a cada uma delas 

lndustrializacao 
lnvestimento estrangeiro 
Comercio internacional 
Producao agricola e 
energetica 
Pecuaria e mineracao 
Transferencia de 
recursos entre regioes 
Regulacao do mercado 
de trabalho e do processo 
mi rat6rio 

Continua 



24 

QUADRO I - SfNTESE DAS EXPERIENCIAS MUNDIAIS EM POLfTICAS REGIONAIS, 
DURANTE A DECADA DE 30 ATE 2006 

PAiS 

Estados 
Unidos 

Polftica de 
distribuioao 
de terras 

Melhorias 
rodoviarias e 
hidraulicas 
sugeridas no 
"Gallatin 
Report'' 

Area 
Development 
Administration 
ARA 

Economic 
Development 
Administration 
EDA 

Mexico 

Leida 
Reform a 
Agraria 

ANODE 
INiCIO 

OBJETIVOIPROP6SITO DA 
POLiTICA (FATORES) 

PROGRAMAS/ ACOES 
ESTRATEGICAS 

Explorar a fronteira do oeste Melhoria do perfil de 
distribui<;ao de renda 
Aumento da produ<;ao 
Amplia<;ao do mercado 
Financiamento de obras 
de infra-estrutura 
Refor<;o da capacidade 
produtiva das regioes 

lntegrar o vasto territ6rio americano Distribui<;ao de renda e 
quitativa 
Aumento da integraoao 
dos mercados 
Especializaoao da 
produ<;ao 

1961 lncluir as regioes que nao haviam Pol ftica Regional 
sido beneficiadas pelo crescimento 
america no 

1965 Aperfeiooar o ARA 

1915 Ordenar o territ6rio e estabelecer as Edi<;ao do instrumento 
bases para ocupaoao e colonizaoao inicial de ordenaoao do 
do pals territ6rio 

Continua 
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QUADRO I - SfNTESE DAS EXPERIENCIAS MUNDIAIS EM POLfTICAS REGIONAIS, 
DURANTE A DECADA DE 30 ATE 2006 

PAISIPOLiTICA ANODE 
INiCIO 

Mexico 
Criacao de urn 1930 
Banco para o 
financiamento da 
infra -estrutu ra 
urbana 

Estrategia e 
Desenvolvimento 
Compartilhado 

Criac;ao da 
Secretaria de 
Assentamentos 
Humanos e 
Obras Publicas 

1970 

1976 

OBJETIVOIPROP6SITO DA 
POLiTICA (FATORES) 

PROGRAMAS/ ACOES 
ESTRATEGICAS 

Financiar a infra-estrutura urbana Poftica industrial baseada 
na substituic;ao de 
importac;oes 

lntegrar as diversas ac;oes do 
Governo nos diferentes nfveis 
institucionais 

Legalizar e institucionalizar a 
integrac;ao urbana e regional de 
forma coordenada nas varias 
escalas do poder 

Planejamento de ac;oes 
estrategicas 
lnclusao da questao 
territorial e espacial nas 
pol fticas publicas 

Descentralizac;ao do 
desenvolvimento 
lnversao das tendencias 
de crescimento, de 
concentrac;ao economica 
e demografica 
Ocupac;ao das regioes 
novas ou deprimidas 

"**Industria 
Maquiladoras" 

1990 Configurar urn novo contexte I ntensificac;ao do 
s6cio-espacial na regiao norte do processo de absorc;ao 
pars para contrapor-se a crise e desenvolvimento de 
evidenciada tecnologia 

lmplantac;ao de urn 
parque eletro-eletronico 
lndustrializac;ao apoiada 
na produc;ao flexfvel, com 
uso de capital externo e 
dirigida a exportac;ao 

Mudanc;a na distribuic;ao 
espacial dos 
nvestimentos e 
participac;ao regional do 
PIB 

Continua 
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QUADRO I - SlNTESE DAS EXPERIENCIAS MUNDIAIS EM POLlTICAS REGIONAIS, 
DURANTE A DECADA DE 30 ATE 2006 

PAiSIPOLITICA ANO DE OBJETIVO/PROPOSITO DA 
POLiTICA (FATORES) 

PROGRAMAS/ ACOES 
ESTRATEGICAS 

Mexico 

Padrao de 
lndustrializacao 
articulado a 
economia 
norte
americana 

Panama 

Planificacao 
Nacional 

Chile 

Sistema 
Nacional de 
Planejamento 
Regional 

INJCIO 

Seculo Modificar a organizacao do espaco Redefinicao do espaco 
XXI regional e nacional, redirecionando urbano regional do pafs 

fluxos econOmicos e demograficos 

1970 

1965 

na direcao centro-norte lntegracao de novos 
espacos produtivos 
urbanos e regionais 

Crescimento das 
aglomeracoes urbanas 

Movimento em direcao a 
economia continental, 
deslocando o crescimento 

Priorizar o desenvolvimento Formulacao de pianos 
espacial da populacao e das nacionais 
atividades econOmicas 

lniciar o planejamento regional lnstitucionalizacao de 
programas regionais 

Politica Regional 1974- 80 lntensificar o povoamento das Medidas embasadas na 
Redistributiva regioes de fronteira filosofia pr6 mercado 

Criacao do Fundo Nac. de 
Desenvolvimento Regional 

.. 

Estabelecimento de areas 
com beneffcios tarifarios e 
tributaries especias 

Contmua 



QUADRO I - SINTESE DAS EXPERIENCIAS MUNDIAIS EM POLITICAS REGIONAIS, 
DURANTE A DECADA DE 30 ATE 2006 

PAiSIPOLiTICA ANO DE OBJETIVOIPROPOSITO DA 
POLiTICA (FATORES) 

PROGRAMAS/ACOES 
ESTRATEGICAS 

Chlle 

Negacao das 
Politicas 
Explicitas 

INiCIO 

Decada de Promover o desenvolvimento das Expansao das 
80 regioes baseado em suas exportacoes 

vantagens comparativas 
Reestruturacao e 
transnacionalizacao das 
regioes com recursos 
naturais 

27 

Divulgacao do 
documento 
"La Acci6n 
Regional Del 
Gobierno: 

1992 Apresentar a politica nacional de Comprometimento formal 

Balance de Ia 
Gesti6n" 
1990-1991 

Colombia 

desenvolvimento regional do Governo com a pol ftica 
regional 

Plano 
integracao 
Nacional 

de 1979-1982 Formular a politica de integracao Elaboracao do Plano 
nacional de suas regioes 

Peru 

Planificacao 1975-1979 Pensar a planificacao regional Estudo Basico 
regionalizada 

Politicas 
Regionais 

Decada de Promover uma melhor distribuicao Descentralizacao das 
80 espacial das atividades industriais inversoes publicas e da 

I 

administracao 

Colonizacao das zonas 
perifericas 

Contmua 
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QUADRO I - SfNTESE DAS EXPERIENCIAS MUNDIAIS EM POLfTICAS REGIONAIS, 
DURANTE A DECADA DE 30 ATE 2006 

PAISJPOLITICA I ANO DE 
INiCIO 

OBJETIVO/PROPOSITO DA 
POLfTICA (FATORES) 

I PROGRAMAS/ ACOES 
ESTRATEGICAS 

Venezuela 

Criacao da 
Corporacao 
Venezuelana 
de Guyana 

VI Plano 
Nacional 

I 

Final Promover a 
decada de economico-regional 

70 

planificacao Formulacao de pianos 
economicos regionais 

1981-1985 Aliar o crescimento economico e 
desenvolvimento social 

Nacionalizacao do usa da 
terra e da protecao 
ambiental 
Descentralizacao polftica 
e institucional 
Organizacao territorial 

Fonte: Compilado pela autora, com informacoes extrafdas de CEDEPLAR, p.25; GOMES, 1993 p.42; 
JACCOUD, Luciane; OCDE, 2001 
*Regioes Atrasadas_ aquela cuja renda per capita corresponds a 75% da media europeia no perfodo de 1994 a 
1996 
**lndustrias Maquiladoras_ segundo a CEDEPLAR, sao as industrias constitufdas de montadoras de produtos 
tecnologicamente pouco sofisticados como os texteis e confeccoes que, em funcao da disponibilidade do 

trabalho barato, em sua grande maioria com mao-de-obra desqualificada, nao sindicalizada, jovem e 
feminina, sao implantadas em cidades pequenas e medias carentes de servicos basicos das areas de 

fronteira Mexico-Estados Unidos. 

0 quadro anterior evidencia as varias medidas relacionadas com o 

desenvolvimento econ6mico e com as desigualdades espaciais, como bern o 

exemplificam as polfticas de desconcentracao industrial na lnglaterra, os programas 

da Alemanha e ltalia, destacando-se a "Casa del Mezzorgiorno". A Franca e o 

enfoque dos p61os de crescimento, rica em experiencias de polfticas regionais, como 

pode ser observado no quadro sfntese. Talvez esse numero elevado de estudos 

seja evidenciado por ter sido, a Franca, o pafs berea de manifestacoes e 

pesquisadores que teorizaram a respeito. 

Pode-se observar que a pol ftica regional vern apontando para uma mudanca 

de paradigma, com enfase na mobilizacao do potencial de desenvolvimento 

end6geno das regioes, onde a inovacao tecnol6gica, a melhoria da infra-estrutura e 

a adocao de medidas governamentais para o desenvolvimento de services de apoio 

a producao sao fundamentais. 
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0 mundo, em polfticas espaciais, demonstrou aos planejadores econ6micos 

que a melhoria de infraestrutura, mesmo com o aumento de oferta de credito, nao 

suficiente no sentido de gerar urn processo espontaneo e auto sustentado de 

desenvolvimento industrial, da mesma forma que a estrategia de p61os de 

crescimento em alguns pafses se mostrou incapaz de reduzir as diferengas do PIB 

per capita entre as regioes. 

Diante da incapacidade de algumas regioes na implementagao de projetos 

de desenvolvimento, pode-se inferir que ha uma capacidade diferenciada entre os 

pafses, na formulagao de projetos baseados em seus recursos end6genos. 

As experiencias centradas em estrategias de p61os de crescimento 

planejados foram evidenciadas em diferentes contextos e com objetivos distintos. 

Entre eles, "a recuperagao de areas economicamente deprimidas, o estfmulo a 
desconcentragao regional para fomentar o crescimento global; modificagao do 

sistema urbano" e a distribuigao econ6mica inter-regional mais justa. 

Quem se utiliza da teoria dos p61os de crescimento pode acabar esquecendo 

da importancia que o tipo de atividade exerce na sustentagao dos p61os planejados. 

A natureza das atividades econ6mica deve ser incentivada, considerando-se 

suas caracterfsticas tecnicas e locacionais, para que possa gerar os nfveis de 

oportunidades de emprego esperados. Para que isso seja possfvel, nao bastam 

apenas os incentives financeiros e a oferta de infra-estrutura , bern como, orientar a 

escolha do tipo de industria a ser instalada na analise da matriz insumo produto, 

uma vez que estar-se-ia tomando decisoes nos encadeamentos existentes nos 

espagos econ6micos e que se produziria no espago geografico, optando pela 

escolha da industria que nao produz os efeitos mais significativos. A opgao por tais 

polfticas nao garantem o desenvolvimento sustentado da regiao. 

As polfticas regionais, principalmente na Europa, tern sido fortalecidas e a 

tematica em torno das desigualdades regionais debatida pelos pafses, provocando 

inovagoes e reformas, nesta area. 

A escassez de recursos, registrada durante a decada de 70, limitava a 

capacidade de intervengao dos poderes publicos, levando a repensar os efeitos de 

uma polftica regional implementada com base nos p61os de crescimento. 

Estudos sobre os efeitos da expansao do crescimento, centrado nas 

empresas polarizadoras subsidiaram, no infcio da decada de 80, crfticas a teoria, 
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pela inviabiliza9a0 dos impactos economiCOS. 

Dentre as razoes evidenciadas, a dinamiza9ao economico regional esperada 

com a implanta9ao dos p61os de crescimento regional, com os mecanismos e 

programas de infra-estrutura para redu9ao de custos e atra9ao de empresas 

potencializadoras de agrega9ao, favorecendo a intera9ao da regiao com o mercado 

nacional e internacional, nao se viabilizou, da mesma forma que o setor industrial 

nao gerou o numero de empregos esperado e nem estimulou o desenvolvimento das 

regioes deprimidas. 

A teoria dos p61os de crescimento passa a ser contestada substitufda pela 

a9ao de desenvolvimento end6geno. Assim, o desenvolvimento local torna-se o 

centro da polftica regional e o uso dos recursos locais passa a ser potencializado 

pelas regioes, de modo a ampliar a capacidade de desenvolvimento. 

0 reconhecimento de que a nova fase da economia mundial produz 

impactos sobre as regioes, vern reafirmando a necessidade de controle do processo 

de desenvolvimento para o nfvel da regiao, aumentando o foco em objetivos 

comuns. 

0 desenvolvimento end6geno e integrado a economia eu europeia e 

mundial, consists em uma estrategia de polftica regional de novo tratamento do 

espa9o territorial com maior articula9ao entre os diferentes e diversificados 

instrumentos de planejamento regional. 

Se nao houver uma interven9aO dos governos, que efetua transforma96es 

na questao regional, como objetivo prioritario das polfticas publicas, o crescimento 

das disparidades nao sera contido, o que podera ser danoso para a economia 

regional destes pafses. 

"As desigualdades inter-regionais europeias aumentaram na mesma 

propor9ao da eleva9ao da convergencia entre os pafses." (ESTEBAN & VIVES, 

1994) 

3.2 POLfTICA REGIONAL NO BRASIL 

"0 processo de ocupagao do espago geografico brasileiro se fez segundo as possibilidades 
de cada regiao encontrar alternativa economica que lhe permitisse inserir no mercado 
internacional, seja para atender a metr6pole na fase colonial, seja na primeira etapa do pals 
independente. Em fungao dessas experiencias se formaram verdadeiras economias 
regionais no Brasil, voltadas para fora e com fraca integragao nacional, a exemplo do agucar 
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no Nordeste, do ouro em Minas Gerais, do algodao no Maranhao, da madeira e mate no 
Parana, da borracha na Amazonia, do cafe no Sudeste. Essas experiencias seriam 
determinantes na configura9ao regional brasileira ate os dias de hoje".( DINIZ, 2001, p.7) 

A ocupaQao do espaQo, de urn modo geral, esta ligada aos fatores politicos, 

econ6micos ou de condiQ6es naturais existentes. Fatores estes que interagem e 

estabelecem padr6es de produQao, como os ocorridos no Brasil evidenciados pela 

historia. 

A exploraQao de terra, bern como, a extraQao agricola e mineral, coma a 

finalidade de exportaQao, deu inicio ao processo de colonizaQao do Brasil. 

As capitanias hereditarias consistiram na primeira forma de regionalizaQao 

do pafs e representam, para LIMA, (2003, p.11 .. ) " a ocupaQao do espaQo pelos 

portugueses, com nftidos interesses econ6micos", que implicaram em 

transformaQ6es ambientais e sociais, bern como, na "organizaQao polftica de 

exploraQao da terra, com urn mundo polftico centralizado." 

"No momento que a sociedade passa a produzir excedentes 

comercializaveis, o processo de mercantilizaQao comeQa a transformar as relaQ6es 

sociais no espaQo e a estabelecer novos pad roes de produQao." (LIMA, 2003, p. 11) 

Embora o Brasil nao tenha apresentado uma polftica de ordenamento 

territorial, esta esteve implfcita nas polfticas macroecon6micas e setoriais. 

0 ordenamento espacial, no contexto das polfticas publicas, foi relegado a 

urn papel secundario, embora tivesse sido relevante para o pafs, no sentido de 

"reduzir as disparidades socioecon6micas regionais, o hiato entre o sudeste e o 

nordeste, incorporar o centro-oeste a economia nacional, integrar a Amazonia, ou 

reduzir o ritmo da metropolizaQao apoiando o desenvolvimento das cidades medias." 

(ARAUJO, 1995, p.15) 

lnvestimentos em infra-estrutura ffsica e social e vantagens locacionais tern 

se mostrado decisivos para o processo de crescimento, ap6s a decada de 80. 

Por outro lado, o movimento migrat6rio e a urbanizaQao aumentaram os 

nfveis de pobreza em algumas regi6es e esta passou a ser encarada e discutida 

nacionalmente, exigindo mudanQas estruturais em educaQao, saude, habitaQao, 

saneamento, polftica tributaria e reorganizaQao do gasto publico. 

Segundo CAMPOLINA (2001, p, 7), a analise dos resultados das polfticas 

regionais apontam para quatro tematicas consideradas relevantes na dinamica 
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regional brasileira e que se manifestaram simultaneamente. 

A construcao da Capital Federal, em meados da decada de 50, constitui-se 

em elemento de integracao economica do territ6rio brasileiro quer pela sua 

localizacao centralizada, quer pelas diretrizes advindas com o Programa de Metas, 

atuando diretamente sobre a infra-estrutura do sistema rodoviario. Brasflia passa a 

ter o papel de integradora com as demais regi6es do pafs, em decorrencia da 

construcao de troncos rodoviarios. 

0 anel rodoviario propiciou a expansao da fronteira agropecuaria do Centro

Oeste ao Norte brasileiro, incorporando a produgao dos cerrados, com efeitos sobre 

o crescimento urbano. 

A infra-estrutura, com o programa de investimentos em transportes, energia 

e telecomunicacoes para as regi6es de baixo desenvolvimento, propiciou a 

expansao produtora das mesmas, a partir da decada de 50. 

0 sistema de incentives fiscais para as regi6es Norte, Nordeste e Centro

Oeste, gerado a partir da decada de 60, com a criagao de Superintendencias de 

desenvolvimento regional, como a Superintendencia de Desenvolvimento do 

Nordeste (SUDENE); a Superintendencia de Desenvolvimento da Amazonia 

(SUDAM) e a Superintendencia da Zona Franca de Manaus (SUFRAMA). 

Contudo, a fragilidade que envolve as economias perifericas no Brasil 

segundo JACCOUD (2002, p.11 ), demandam uma participagao mais incisiva e 

decidida dos poderes publicos, no sentido de priorizar a questao regional, integrando 

as coletividades locais com a implementacao de estrategias e instrumentos 

inovadores de acao publica. 

Neste sentido, o processo de planejamento, as estrategias e os pianos 

devem ser orientados para espacos homogeneos com identidade socioeconomica e 

ambiental. Parafraseando Buarque, devem ajustar-se as caracterfsticas politico

administrativas, sem deixar de compreender os limites e possibilidades abertos 

pelas tendencias mundiais que impuseram urn "novo paradigma de 

desenvolvimento" onde, de uma vantagem locacional marcada pela abundancia de 

recursos naturais, baixos salaries e reduzidas exigencias ambientais, do p6s-guerra, 

a competitividade se desloca para as "vantagens em crescimento e informacao e 

para a qualidade e excelencia do produto ou servico", traduzindo-se na busca da 

conservacao ambiental e na qualidade do meio ambiente. (BUARQUE, 1996, p. 54). 
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3 0 PROCESSO DE REGIONALIZACAO NO PARANA 

Embasado nos estudos que datam de 1546 de iniciativa de regionalizacao 

do Estado, o Parana vern acrescentando inovacoes nesse processo. 

Se comparado ao mundo, as iniciativas tiveram infcio no perfodo do p6s 

guerra e vern tentando acompanhar as tendencias nacionais e mundiais. 

Como a propria Constituicao preceitua sobre a divisao regional, esse 

aspecto nao deixou de ser abordado, tornando-se objeto de propostas nos ultimos 

governos. 

Segundo ANDRADE (p.90) "urn dos aspectos importantes na organizacao do 

espaco geografico e o papel desempenhado pelo Estado na tentativa de racionalizar 

a exploracao do mesmo. Daf a importancia que vern tendo, nos ultimos anos, o 

papel do planejamento econ6mico e social na polftica governamental. Papel que se 

hipertrofia tanto nas sociedades socialistas como nas capitalistas." 

Nesse sentido, ap6s a Revolucao de 30, e que no Brasil o estado passou a 

exercer maior intervencao na vida econ6mica. 0 planejamento foi institucionalizado 

e, devido aos diferentes nfveis de desenvolvimento das regi6es brasileiras a 

preocupacao volta-se ao planejamento regional. 

Por esta razao, e importante pensar o Estado regionalizado em uma 

perspectiva de analise, bern como, discutir os usos e encaminhamentos do 

problema a partir de contribuicoes multiplas que a hist6ria econ6mica registrou, 

3.1 ANTECEDENTES HISTORICOS DO PROCESSO DE REGIONALIZAQAO DAS 

SECRETARIAS DE ESTADO 

Historiciando o processo de regionalizacao, destaca-se a pluralidade dos 

enfoques dos dez estudos, que se consistiram em divis6es do territ6rio, para atender 

a interesses do governo federal, estadual e municipal. Utilizaram-se de criterios, os 

mais variados e fins diversificados. 

lniciando com o estudo sobre as Zonas Fisiograficas, realizado em 1946 

pelo lnstituto Brasileiro de Geografia e Estatfstica (IBGE), tinha o prop6sito de 

a tender interesses censitarios. Foi seguido pelo Zoneamento do Estado - PLADEP, 

em 1960 e vinculava-se a area agricola. A divisao por Regi6es de Planejamento -
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SAGMACS, em 1963, centrado nas cidades p61os, foi o primeiro Plano de 

Desenvolvimento do Estado. 

0 ano de 1967 apresentou quatro iniciativas, comecando com a divisao 

pelas Microrregi6es Homogeneas do IBGE, que tinha o prop6sito de substituir as 

Zonas Fisiograficas e contribuir para o processo de planejamento. A divisao em 

Espagos Polarizados, tambem do IBGE e centrada na Teoria dos P61os. Foi seguido 

pelo processo de divisao em espacos homogeneos e polarizados do I PEA e pel a 

Regionalizacao do Parana da COPLAN para a polftica de investimentos em obras. 

Em 1970, surgiu Microrregi6es-Programa, baseada na Teoria da 

Localizacao Espacial, com a finalidade de atender a programas de investimentos da 

SUDESUU SERFAU/MI. Foi seguido em 1972, pelas Regi6es Funcionais Urbanas 

do IBGE, baseadas na Teoria dos Espacos Polarizados. As regi6es de lnfluencia 

das Cidades, centrada na teoria das Localidades Centrais, encerra a abordagem, 

apresentando-se como uma revisao do Estudo da Divisao em Regi6es Funcionais. 

Esses estudos sao apresentados a seguir. 

3.1.1 Divisao em Zonas Fisiograficas do IBGE 

Historicamente consiste no primeiro fracionamento do territ6rio, de uso 

imediato, sendo estabelecido em 1946 com a finalidade de atender estatfsticas 

censitarias. Ocorreu na mesma ocasiao em que o territ6rio brasileiro foi dividido em 

grandes regi6es, sendo a Regiao Sui composta pelos estados do Rio Grande do Sui, 

Santa Catarina, Parana e Sao Paulo. Em 1970, Sao Paulo passa a integrar a Regiao 

Sudeste. 

0 Parana foi dividido em 12 (doze) zonas fisiograficas. Em 1940 o Parana 

tinha 49 municfpios de passando para 80 municfpios, em 1970, quando foi realizada 

a 69 operacao censitaria, come menos da metade de seu territ6rio ocupada. 

A divisao em Zonas Fisiograficas, com base de producao agricola e 

pecuaria, de ordem climatica e obedecendo, via de regras, os acidentes geograficos 

naturais, impeditivos na epoca para a localizacao de populag6es nao numerosas, 

nao poderia se manter por muito tempo. 
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0 Parana passava por modificac;6es profundas em sua estrutura econ6mica, 

criando uma nova divisao na atividade primaria que iria prevalecer por muitos anos 

ate que a estrutura fundiaria atingisse Indices modernos de mecanizac;ao. 

No final da decada de 60, tornou-se obsoleta, mas continuou sendo utilizada 

por mais duas decadas, para fins censitarios. 

3.1 .2 Divisao em Zoneamento do Estado do Parana 

Em 1960, a Comissao de Coordenac;ao do Plano de Desenvolvimento 

Econ6mico do Estado (PLADEP) era o 6rgao oficial de planejamento do Estado. 

Urn Grupo de Trabalho foi criado para reexaminar e reformular os criterios e 

propor uma nova divisao regional. Os estudos foram dirigidos para o "conhecimento 

das deficiencias da maquina administrativa e o exame da realidade geo-econ6mica e 

cultural paranaense" para o interior. Propunha transferir determinados servic;os 

executives do estado, para o interior, concentrando os 6rgaos em urn unico local, 

bern como, simplificar a burocracia, descentralizando as responsabilidades de 

competencia. 

Considerava aspectos relacionados a limites, climas, solos, densidade 

demografica, agropecuaria, educac;ao e ediflcios publicos, ac;ao governamental, 

entre outros. 

Dividia a regiao em numero de tres e estas com subdivisao de quinze, 

representando "uma verdadeira unidade administrativa, com caracterlsticas culturais 

comuns, permitindo a execuc;ao no ambito do municipio, das operac;6es 

governamentais do Estado". (SILVA, 1995, p. 4) 

3.1.3 Divisao em Regi6es de Planejamento 

No ano de 1963, o Governo do Estado do Parana patrocinou o 1 o Plano de 

Desenvolvimento do Estado, realizado pela Sociedade de Analises Graficas e 

Mecanograficas Aplicadas nos Complexes Sociais (SAGMACS), que consistia na 

regionalizac;ao do Estado voltada para o planejamento. 
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0 documento foi apresentado com a colaborac;ao da entao, Companhia de 

Desenvolvimento do Parana (CODEPAR), transformada depois no Banco de 

Desenvolvimento Econ6mico do Parana(BADEP), 

0 territ6rio dividia-se com base em quatro criterios gerais de identificac;ao: a 

lntegrac;ao social e econ6mica; a capacidade de atingir relativa auto-suficiencia; a 

homogeneidade relativa e, por ultimo, a conveniencia de organizac;ao horizontal e 

vertical do Servic;o Publico, com vistas a facilitar as tarefas coordenadoras e 

fiscalizadoras dos 6rgaos de divisao e controle e "maior racionalidade na execuc;ao 

dos servic;os prestados". 

Norteava-se, segundo estudos do IPARDES pela seguinte proposta de 

regionalizac;ao: 

• nos limites de faixa populacional - entre 320.000 e 1.020.000 

habitantes em 1960, com possibilidade de expansao para 700.000 e 

1.500.000 habitantes em 1970; 

• no tamanho do territ6rio: as regioes nao deveriam ter mais do que 

30.000 km2 e nao deveriam ultrapassar 0 raio de 100 km; 

• na determinac;ao de cidades p61os - realizada atraves da analise do 

tamanho populacional, do ritmo de crescimento, do grau de dispersao 

no territ6rio, da relac;ao populac;ao rural/urbana, do equipamento de 

natureza regional tanto econ6mico como social e administrative, do 

fluxo de transportes e comunicac;oes. 

lnicialmente, dividido em 7 regioes e 14 sub-regioes, passando em seguida 

para 8 regioes e 16 sub-regioes, cuja escala de autonomia e dependencia vinculava

se ao polo urbano principal. Os p61os identificados foram: Curitiba, Ponta Grossa, 

Uniao da Vit6ria, Guarapuava, Jacarezinho, Londrina, Maringa e Campo Mourao. 

3.1.4 Divisao do Brasil em Microrregioes Homogeneas 

Orientando-se na necessidade de se ter uma divisao territorial atualizada, o 

Institute Brasileiro de Geografia e Estatfstica (IBGE) realizou o estudo "Esboc;o 

Preliminar de Divisao do Brasil nas Chamadas Regioes Homogeneas", em 1967. 
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Este estudo tinha como finalidade contribuir sistematicamente no processo 

de planejamento, com enfoque nas potencialidades econ6micas regionais, na 

vocagao para programas especfficos, substituir as Zonas Fisiograficas. 

Com base nos estudos realizados pelos 6rgaos de planejamento dos 

estados brasileiros, o IBGE criou 361 microrregi6es homogeneas, sendo 24 destas 

no Parana. 

Utilizando o conceito de homogeneidade quando a domfnios ecol6gicos, a 

areas de populagao, regi6es agrfcolas, atividades industriais, infra-estrutura de 

transportes e atividades terciarias, destinavam-se ao atendimento das informacoes 

estatfsticas, permitindo a analise de forma comparativa e em unidades menores do 

que as Zonas Fisiograficas. 

Esta regionalizagao realizada pelo IBGE, de acordo com SILVA, (1995, p. 9) 

diferiu somente em 4 municfpios, dos 240 existentes, das 8 Regi6es de 

Planejamento (ou 16 microrregi6es de planejamento) identificadas pela SAGMACS 

em 1963, em seu estudo complementar ao Plano de Governo, onde prevalecia a 

tecnica de regionalizagao do Movimento Economia e Humanismo, que fora adotado 

para a regionalizagao do Estado de Sao Paulo em 1956 e, na mesma epoca, para 

estudo da Bacia do Parana-Uruguai, com metodologia do Padre Lebret. 

3.1 .5 Esbogo Preliminar de Divisao do Brasil em Espagos Polarizados 

Fundamentado em estudos realizados na Franca sobre a rede urbana, o 

IBGE adaptou a metodologia original a realidade brasileira, identificando 5 espagos 

polarizados para o Estado do Parana. 

Neste estudo de nfvel nacional, parte do territ6rio do Norte Velho ficou sob a 

influencia de Ourinhos no Estado de Sao Paulo, cabendo ao Parana, nos limites de 

seu territ6rio, as regi6es de Londrina, Maringa, Curitiba, Ponta Grossa e Pato 

Branco. 
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3.1.6 Esboco Preliminar da Divisao do Estado do Parana em Espacos Homogeneos 

e Polarizados 

0 Institute de Pesquisa e Estudos Aplicados (IPEA), do Ministerio de 

Planejamento, solicitou ao Governo do Parana uma divisao das Regi6es 

Homogeneas. 

A metodologia empregada fundamentou-se: no estudo da SAGMACS; nos 

dados estatfsticos existentes e aliados ao conhecimento dos aspectos regionais; na 

confrontacao e superposicao da divisao regional realizada destacavam pela 

SAGMACS com a realizada pelo IBGE. Nos aspectos contemplados, destacavam-se 

os demograficos, o fluxo de transporte, bancos, estradas, telecomunicacoes, 

servicos de administracao, de saude e rede escolar. 

No estudo uma determinada Regiao Homogenea e caracterizada por 

similaridades agrfcolas de producao e ligada a renda media per-capita. Por outro 

lado, uma determinada Regiao Polarizada obedece a uma heterogeneidade espacial 

nas atividades, predominando a influencia de urn centro urbano destacado, com 

interdependencia entre as partes heterogeneas. 

As regi6es identificadas pelo estudo foram: Curitiba, Ponta Grossa, Pato 

Branco, Guarapuava, Jacarezinho, Londrina, Maringa, Cascavel. 

3.1 . 7 Divisao em Regionalizacao do Parana 

A Comissao de Planejamento de Edificacoes (COPLAN), da Secretaria 

de Viacao e Obras Publicas, realizou urn estudo de regionalizacao do Estado, em 

1967, que objetivava a implantacao de uma polftica de investimento em obras no 

Parana. A regionalizacao utilizada, baseava-se na efetuada pela CODEPAR que 

dividia o Estado em 8 Regi6es de Planejamento e 16 sub-regi6es que tinham como 

cidades-p61os:1 Curitiba e Paranagua;2 Ponta Grossa e Prudent6polis; 3 Palmas e 

Francisco Beltrao; 4 Guarapuava e Cascavel (Foz do lguacu); 5 Jacarezinho e 

Cornelio Procopio; 6 Londrina e Apucarana; 7 Maringa e Paranavaf; 8 Campo 

Mourao e Umuarama. 
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3.1.8 Divisao em Microrregi6es-Programa- SUDESUL, SERFHAU - 1970 

Para atender as necessidades de localizac;ao espacial nos programas de 

investimento e de beneficiar o desenvolvimento regional, o Ministerio do Interior, 

atraves da Superintendencia de Desenvolvimento da Regiao Sui (SUDESUL), 

procedeu estudos visando dotar seus organismos de urn instrumento de 

planejamento de nivel regional voltado para uma nova estrategia de politica 

econ6mica. 

0 referido estudo reestruturou a divisao em microrregi6es homogeneas, 

quanto a divisao em regi6es de planejamento, o que foi bern aceito nas 

administrac;6es municipais e deu origem a institucionalizac;ao das associac;6es dos 

municfpios. Foram definidas 16 microrregi6es-programa. 

3.1.9 Divisao do Brasil em Regi6es Funcionais Urbanas 

Realizado com base no estudo anterior "Esboc;o Preliminar da Divisao do 

Brasil em Espac;os Polarizados" desenvolvido pelo proprio IBGE em 1967, tinha o 

objetivo de "constituir o modelo de divisao regional do Brasil para fins de ac;ao 

administrativa". (SILVA, 1995, p. 19) 

Evidenciava a func;ao urbana como motor do desenvolvimento em uma 

sociedade que sofreu mudanc;as profundas nesta area de ocupac;ao econ6mica. 

Utilizava o conceito de hierarquia funcional urbana, cuja abordagem enfocava a 

crescente tendencia econ6mica centrada nas cidades, da mesma forma que 

apresentava as areas urbanas como concentradoras de atividades e de infra

estrutura e onde se instalavam os servic;os sociais representatives, as financ;as, e 

grande numero de profissionais liberais. 

Enfatizava que atraves da hierarquia urbana se pode conhecer a "estrutura 

territorial do Pafs, dos Estados e das microrregi6es"; (SILVA, 1995, p. 19) 

A cidade era tida como uma estrutura possuidora de uma rede viaria e 

movimentos de massas (fluxos) que tern fungoes definidas e inter-relacionadas, que 

ia alem do papel de aglutinadora de pessoas. 
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Foram identificados quatro nfveis hierarquicos: 

• A Grande Metr6pole, a Metr6pole Nacional e Centros Metropolitanos; 

• Centros Regionais; 

• Centros de Nfvel Sub-regionais; 

• Centro Locais. 

3.1.1 0 Divisao em Regioes de lnfluencia das Cidades 

Elaborado pela fundacao IBGE em 1980, foi realizado com o prop6sito de 

revisar o estudo "Divisao do Brasil em Regioes Funcionais Urbanas" publicado em 

1972. 

Objetivava elaborar urn quadro descrito para subsidiar o sistema de decisoes 

quanto a localizacao de atividades economicas, ligadas a produgao como ao 

consumo coletivo, bern como, detalhar urn quadro com sugestao de novos estudos 

de todo ou de partes, para compreender as "relacoes entre processes sociais que 

ocorrem na sociedade e as estruturas territoriais que emergem". (SILVA, 1995, p. 

22) 

Fundamentou-se na "Teoria das Localidades Centrais ou da Centralidade" 

formada por Christaller nos anos trinta, onde a cidade e tida como o centro de uma 

comunidade regional e sua funcao basica e ser uma localidade central que fornece 

bens e servigos para a regiao circunvizinha. 

Para identificar a hierarquia das cidades forma selecionados 76 bens e 

servigos resultando em 4 categorias de centros: 

• Centro Metropolitano; 

• Capital Regional; 

• Centro Sub-regional; 

• Centro de Zona. 
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3.1 .11 Outras Divis6es 

Segundo SILVA (1995, p.24), algumas divis6es tiveram objetivos bastante 

especfficos como a Polftica de Desenvolvimento (PNDU) evidenciada pela 

Universidade Federal do Parana atraves de convenio firmado entre Governo do 

Estado do Parana, Superintendencia de Desenvolvimento da Regiao Sui 

(SUDESUL) e o Servic;o Federal de Habitac;ao e Urbanismo (SERFHAU), publicado 

em 1974. 

Em 1975, a Universidade Federal do Parana apresentou Pianos Regionais 

lndustriais Leste, Norte e Oeste do Parana (PRI), realizado com a finalidade de 

mostrar uma visao prospectiva da configurac;ao industrial no territ6rio paranaense. 

Neste mesmo perfodo, o lnstituto Paranaense de Desenvolvimento 

Economico e Social (IPARDES), elaborou, em convenio com a Secretaria do 

Planejamento (SEPL) o estudo "Projeto Tecnico Economico dos Eixos lndustriais do 

Parana (PROEI), cujas finalidade residia no dimensionamento do custo de 
-

implantac;ao e na definic;ao, dentro dos eixos fixados, de alternativas de areas a 

serem priorizadas a industrializac;ao; determinando tendencias vocacionais de cada 

eixo; assim como, caracterizando a economica regional. 

Em 1983, o IPARDES apresentou a pesquisa "Nova Configurac;ao Espacial 

do Parana", que teve como objetivo identificar a nova disposic;ao e a forma dos 

elementos espaciais no Parana, fundamentalmente representadas pelo sistema de 

cidades. 

Para o Censo de 1990, o IBGE reestruturou o espac;o brasileiro atraves de 

novas subdivis6es territoriais. Foram criadas as "mesorregi6es" e as "microrregi6es 

geograficas". 

As mesorregi6es, em um total de 88, constituem um nfvel intermediario entre 

as Microrregi6es e a Macrorregiao. Resultam do grupamento de microrregi6es. 

Sao unidades homogeneas a nfvel maior que as microrregi6es, porem 

menor que o Estado ou Territ6rio. Foram criadas como fim de permitir a elaborac;ao 

de estatfsticas mais detalhadas em unidades territoriais maiores, obedecendo o 

mesmo princfpio da classificac;ao microrregional (ou seja, areas que agrupam, dentro 

de um mesmo Estado ou Territ6rio, Municfpios com caracterfsticas ffsica, sociais e 

economicas de certa homogeneidade). Foram mantidas, a nfvel mesorregional, 
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algumas unidades microrregionais, tais como Areas Metropolitanas e microrregioes 

de capitais estaduais, que se diferenciam bastante das outras. 

Uma mesorregiao e definida com "uma area individual em uma Unidade da 

Federa<;ao que apresenta formas de organiza<;ao de espa<;o geografico definidas 

pelas seguintes dimensoes: o processo social com de limitante; o quadro natural 

como condicionante; e a rede de comunica<;ao e de lugares centrais como elemento 

de articula<;ao espacial. Estas tres dimensoes possibilitam que o espa<;o delimitado 

com mesorregiao tenha uma identidade regional". 

3.2 PROCESSO DE REGIONALIZACAO DAS SECRETARIAS DE ESTADO DO 

PARANA 

Remota de 197 4 a inser<;ao da regionaliza<;ao das a<;oes governamentais, 

consubstanciada na Lei 6636, responsavel pela moderniza<;ao administrativa, como 

enfatiza o estudo do IPARDES (1976, p.56), quando sugere que 

em todas as epocas e em todas as sociedades, sempre se verificou um certo grau de 
inadequa9ao entre o processo de organiza9ao social - em particular e de produ9ao - e a 
organiza9ao do territ6rio. Situar as decisoes e as a9oes planejadas dentro de uma 
perspectiva de tempo e espaQo, se revela como sendo a unica abordagem que, apesar das 
dificuldades metodol6gicas e institucionais, pode dar sentido e subsidiar as fun9oes do 
Governo, em todos os seus aspectos e implicaQ5es ... , imperativo para a consecu9ao dos 
objetivos e metas do desenvolvimento estabelecido . 

Neste sentido, no Governo Jaime Canet Junior inicia o processo de 

Regionaliza<;ao Administrativa.do Estado. 

3.2.1 Projeto de Regionaliza<;ao Administrativa 

Consubstanciada pela Lei Estadual 6636/7 4, anteriormente citada e que foi 

editada ainda no Governo Emflio Gomes, tinha como proposta institucional ir alem 

do plano politico/ administrative, inovando no processo de descentraliza<;ao 

administrativa. Correspondendo as estrategias do Plano de Governo, tinha o 

prop6sito de "viabilizar a regionaliza<;ao da a<;ao governamental, procurando 

aproximar o usuario da oferta de servi<;os publicos em todos os nfveis" 

(IPARDES, 1976. p. 6). 
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Contudo, a Lei 6636/7 4 permitia as Secretarias de Estado, iniciativas 

pr6prias de divisao regional, fazendo com que os 6rgaos administrativos do Estado 

dividissem o espac;o de forma subjetiva e de acordo com suas necessidades 

especfficas. Nesse sentido, existem seis Secretarias de Estado fazendo o uso 

diferenciado da regionalizac;ao, sen do um total de 20 (vinte) nucleos regionais para a 

Agricultura e Abastecimento, 06 (seis) para a o Desenvolvimento Urbano, 32 (trinta e 

dois) para a Educac;ao, 08(oito) para o Meio Ambiente, 14 (catorze) para Obras 

Publicas e 18 (dezoito) para o Emprego, Trabalho e Ac;ao Social. 

3.2.2. Regionalizac;ao Administrativa de 1976 

0 lnstituto Paranaense de Desenvolvimento Econ6mico e Social (IPARDES), 

atraves de convenio com a Secretaria de Estado do Planejamento do Parana (SEPL) 

e a Superintendencia do Desenvolvimento da Regiao Sui (SUDESUL), elaborou em 

1976 o projeto "Regionalizac;ao Administrativa" em modernizac;ao administrativa no 

Estado do Parana - e a estrategia espacial contida no Plano "Objetivo e Metas de 

Desenvolvimento 1975-1978". 

Apresentado em 1977, consta de dois blocos principais: o primeiro trata da 

"concepc;ao e formulac;ao da proposta institucional" e seu produto principal constitui

se de uma proposta de divisao territorial composta de 5 regi6es e 9 sub-regi6es. 

Estas regi6es foram delimitadas a partir da aplicac;ao de tres modelos analfticos: 

relac;ao tamanho/hierarquia, modelo de potencial e modelo de fluxos. 

0 segundo bloco refere-se a "formalizac;ao da proposta de implantac;ao 

institucional" compreendendo duas etapas: 

• oficializac;ao da regionalizac;ao e 

• ajustamento de cada Secretaria em func;ao da regionalizac;ao 

oficializada. 
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3.2.3 Projeto de Regionalizacao Administrativa do Estado do Parana - 1985 

Evidenciado no Governo Alvaro Dias, como aporte da Lei 8845/87, tinha a 

necessidade de superar hist6ricas distorcoes estruturais do aparelho estatal que, 

partindo 

de uma analise das questoes regionais do Parana, que indicou existir importantes 
diferencia96es no espa9o ffsico-territorial face a natureza do processo hist6rico de 
ocupa9ao, do perfil produtivo em desenvolvimento, ou mesmo das caracterfsticas dos 
recursos naturais existentes, demonstrando, por conseguinte, que se o governo do Estado 
pretende desenvolver uma a9ao que se aproxime destas realidades regionais, deve regular 
em suas programa96es maier ou menor concentra9ao de esfor9os para a especificidade de 
cada uma delas. ( PARANA. Secretaria de Planejamento, 1997, p.4) 

0 Projeto de Regionalizacao Administrativa foi desenvolvido cumprindo o 

estabelecido no Decreto nQ 4.665 de 28.12.84 que instituiu no ambito da Secretaria 

do Estado do Planejamento- SEPL, o Grupo de Trabalho subsidiado por Comissao 

lntersecretarial, responsavel por sua elaboracao e na lei nQ 6.635/74, Art. 82 a 85. 

0 projeto foi desenvolvido em dois momentos: o primeiro fraciona o territ6rio 

estadual em regi6es administrativas de forma que se institucionalizem espacos 

operacionais comuns aos interesses setoriais da administracao publica do Estado. 0 

segundo se refere a organizacao administrativa da atuacao regional. 

Realizado em tres etapas, num primeiro momento sao apresentados 

estudos pela equipe da Secretaria de Planejamento resultando na definigao de uma 

primeira proposta de divisao territorial. A segunda etapa foi composta de reuni6es 

com os 6rgaos estaduais com o objetivo de discutir os estudos iniciais a nfvel de 

particularidades. A terceira etapa correspondeu a elaboracao do documento final 

que reuniu as duas primeiras, selecionando informacoes e adequando o projeto a 

uma realidade que apresentasse o maximo de informacoes e coerencia entre os 

aspectos te6ricos/conceituais e necessidades individuais de 6rgaos particulares. 

A proposta de divisao territorial, baseou-se em quatro informacoes 

principais: 

• na importancia dos centros regionais de acordo com a polftica 

administrativa definida pelos diversos 6rgaos estaduais - Estrutura 

Espacial dos 6rgaos Estaduais; 
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• na funcionalidade sobre o espago- Regiao de lnfluencia das Cidades 

-IBGE; 

• na acessibilidade viaria - Sistema Rodoviario do Estado - DER; 

• na tendencia associativa dos municfpios - Regionalizagao da 

Associagao dos Municfpios do Parana. 

3.2.4 Definigoes de Criterios para a Determinagao de Regioes Metropolitanas, 

Aglomeragoes Urbanas e Microrregioes- 1991 

0 projeto foi desenvolvido para atender o art.21 da Constituigao Estadual 

que estabeleceu que "o Estado instituira, mediante lei complementar, regioes 

metropolitanas, aglomeragoes urbanas e microrregioes, constitufdas por 

agrupamentos de municfpios limftrofes, para integrar a organizagao, o planejamento 

e a execugao de fungoes publica de interesse comum, assegurando-se a 

participagao dos municfpios envolvidos e da sociedade civil organizada na gestao 

regional". (PARANA. Leis, decretos, 1999, p.14) 

Neste projeto foi elaborado urn estudo dos padroes atuais de polarizagao do 

Estado, atraves da analise de agrupamentos de fungoes urbanas e do modelo de 

fluxo. Utilizando como subsfdios as informagoes das "Regioes de Planejamento" -

SEPL e das "Microrregioes Geograficas" -IBGE, foram delimitadas as microrregioes 

e identificadas as aglomeragoes urbanas estaduais. 

3.2.5 Regioes de Planejamento para a Elaboragao do Plano Plurianual e 

Orgamentos do Parana - SEPL- 1996/1999 

Consubstanciado com o prop6sito de nortear os 6rgaos do Governodo 

Estado noplane4jamento e na administragao de suasagoes, principalmente no que 

se refere a regionalizagao orgamentaria. 

0 plano Plurianual 1992/1995 instituiu quatro (4) areas para a regionalizagao 

do Orgamento, evoluindo, a nova regionalizagao, para uma proposta que divide 

territorialmente o Estado em seis (6) regioes Metropolitanas, Aglomeragoes Urbanas 

e Microrregioes" elaborado pela SEPL em 1991, e tendo tambem como referencias: 
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(1) Microrregi6es Geograficas do IBGE; (2) Regionalizac;ao Administrativa do Estado 

SEPL (3) regionalizac;6es setoriais. 

A referida regionalizac;ao foi feita em func;ao da polarizac;ao e considerando 

os p61os do Anel de lntegrac;ao - proposta do Governo Estadual 1995/1998, a 

saber:: Curitiba, Ponta Grossa, Guarapuava, Cascavel, Maringa e Londrina. 

Para a nova regionalizac;ao, apoiaram-se no estudo "Definic;6es de Regi6es 

Metropolitanas, Aglomerac;6es Urbanas e Microrregi6es!, elaborado pela 

Coordenadoria de Estudos e Projetos da Secretaria Estadual de Planejamento. 
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5CONCLUSAO 

Embora a realidade dos pafses que adotaram polfticas regionais seja 

distinta, alguns aspectos evidenciados no mundo podem subsidiar pianos para o 

Brasil e mais especificamente para o Estado. 

Deve-se formular as polfticas de desenvolvimento regional, tendo como base 

um projeto de desenvolvimento nacional, reforc;ando a necessidade de interac;ao e 

coesao entre o plano estadual eo nacional, bern como, elas devem ser delineadas 

para a soluc;ao dos problemas estruturais e nao conjunturais. 

Todos os agentes envolvidos devem ter ciencia dos objetivos, das limitac;oes 

e dos instrumentos, da polftica como um todo, sendo relevante contar com 

instituic;oes locais e regionais de desenvolvimento, para que o espac;o nao venha a 

ser fragmentado na tentativa de atender "modelos de desenvolvimento", nao afetos 

a realidade local. 

Na articulac;ao das polfticas de desenvolvimento regional devem ser 

consideradas as redes de cidades, a estrutura urbana e nao apenas o espac;o 

regional. A homogeneidade do poder aquisitivo e outro importante aspecto a ser 

pensado e buscado, bern como a integrac;ao dos mercados perifericos aos nucleos 

industrias, por meio de infra-estrutura. 0 avanco tecnol6gico muitas vezes 

determina o desenvolvimento regional e, por essa razao, infere na determinac;ao 

destas polfticas. 

As experiencias em desenvolvimento regional, embora tenham acontecido 

de forma diferenciada entre os pafses, nao deixam de explicitar a preocupac;ao com 

as desigualdades regionais e a tentativa de diminuir essas disparidades, evidenciado 

pelos Pianos de Regionalizac;ao, enfocados pela literatura. 

Os esforc;os dispendidos pelo Parana nao foram diferentes, embora o foco 

tenha sido difuso, apresentaram como objetivo comum diminuir essas desigualdades 

regionais. 

As analises ate aqui evidenciadas apontam para a necessidade de 

aprofundar a realidade em experiencias de regionalizac;ao da esfera do Governo de 

Estado, mais especificamente, das polfticas e pianos que nao apenas de 

competencia das Secretarias de Estado, como das polfticas voltadas ao 

desenvolvimento das regioes., onde as alternativas inovadoras na relac;ao Estado e 
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Sociedade apontam para o processo de descentralizacao politico administrativa, 

concentrando responsabilidades nos segmentos estrategicos nacionais e na 

regulacao do espaco com consequente reducao do peso da Uniao sobre o Estado. 

Devem portanto, crescer a importancia das administracoes estaduais e, 

principalmente, municipais e locais para o desenvolvimento de regi6es e sub

regi6es brasileiras, cabendo a Uniao, urn papel subsidiario de suporte e regulacao 

das regras dos investimentos nas externalidades basicas e na area social. 

Como a preocupacao com medidas e polfticas publicas de regionalizacao 

vern sendo manifestada em muitos palses nos ultimos anos, evidencia-se a 

necessidade de urn estudo aprofundado, afeto a tematica, para que se possa 

conhecer melhor a Polftica Regional do Parana, principalmente em relacao ao que 

vern sendo enfatizado no ambito das Secretarias de Estado, e como estas acoes se 

coadunam as Pollticas Publicas. 
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