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RESUMO 
 
Discussões sobre políticas públicas permeiam diversas áreas 
do conhecimento. Esta mescla de especialidades torna-se um 
desafio para sua conceituação. Este artigo pretende revisar 
algumas áreas do conhecimento, como ciência política, 
sociologia política, geografia e desenvolvimento regional, para 
o avanço nessas discussões. Pretende-se verificar como o 
desenvolvimento regional pode ser identificado como uma área 
do conhecimento que pode contribuir nesta discussão, mesmo 
sendo considerada ainda uma área em construção. Conclui-se 
que todas as áreas apresentadas possuem importantes 
contribuições que enriquecem os debates que envolvem 
políticas públicas, e que a interação entre elas é interessante, 
embora cada uma enfatize aspectos específicos. 
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ABSTRACT 
 
Discussions about public politics permeate many knowledge 
scientific. This mix of expertise become a challenge to it’s 
conceptualize. This paper intending review some knowledge 
scientific, as political science, political sociology, geography and 
regional development, to advance these discussions. The paper 
intending check how the regional development is can identify as 
an knowledge scientific with can contribute this discussion, 
even it’s considering a knowledge scientific in construction. We 
conclude that all knowledge scientific presented was having 
contributions important that enrich the discussions that involve 
public politics, and that the interaction between them is 
interesting, thought each knowledge scientific emphasize 
specific aspects. 
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A Ciência Política, a partir da década de 50 ofereceu inegável contribuição à 

fundação do campo das políticas públicas. No que tange aos seus nexos conceituais, a 

despeito do momento histórico que inicialmente renegava a contribuição da Teoria Política 

em favor de premissas comportamentalistas e racionalistas que demarcaram seu 

surgimento e consolidação (BALL, 2004) destaca-se a obra clássica de Thomas Dye (1984) 

por chamar a atenção do leitor interessado quanto a um importante aspecto. Trabalhos 

como este, ao propor modelos de análise baseados em construtos não originalmente 

concebidos para este fim, recoloca fenômenos sociais historicamente representativos como 

fundamentos das digressões normativas assumidas como capazes de conceituar política 

pública. Esta pista oferecida pelo autor ampara a tese de que, tal conceituação pode e deve 

ser tomada e pensada por diversas áreas do conhecimento, em franco diálogo com a 

Ciência Política. Nesta direção, considera-se o desenvolvimento regional um campo com 

importantes contribuições para a discussão que permeia as políticas públicas. Neste artigo, 

pretende-se revisitar algumas áreas que discutem a temática, priorizar os campos da ciência 

política, da sociologia política, e da geografia, para então, caracterizar a importância do 

desenvolvimento regional na compreensão das políticas públicas. Entende-se que quanto 

maior a interação entre áreas do saber na determinação deste campo de confluências 

aplicadas e aplicáveis, maior será a sua apreensão como conhecimento. Entretanto, 

respeitar e distinguir o que cada área tem de contribuição é essencial, principalmente no que 

tange ao desenvolvimento regional, como de conhecimento em construção. 

 

2 POLÍTICAS PÚBLICAS 

 

As contribuições na área de políticas públicas têm se acentuado nos últimos 

anos. Mesmo não havendo um consenso com relação a conceituação de políticas públicas, 

compreender que estas surgem com a diferenciação social é muito significativo. Rua (2013) 

acredita que essa é uma característica das sociedades modernas, onde seus membros 

possuem atributos, ideias, valores e interesses diferenciados, e por isso, também 

desempenham papeis distintos na sociedade. Isso faz, segundo a autora, que se perceba o 

quão complexa e geradora de conflitos é a vida em sociedade. Uma das formas de conter 

esses conflitos de convivência, pode ser a adoção de políticas públicas. E quando a 

sociedade se organiza e sinaliza determinadas demandas, o Estado precisa intervir para 

resolução. 
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Souza (2006) afirma que a discussão sobre políticas públicas surgiu nos Estados 

Unidos, a partir de trabalhos sobre as teorias explicativas do papel do Estado e do governo. 

Para a autora, não existe uma explicação específica para definir o que são políticas 

públicas, mas a definição ainda mais conhecida é a que define que as relações 

estabelecidas entre as políticas públicas implicam em responder: “[...] quem ganha o quê, 

por quê e que diferença faz [...]” de Laswell (SOUZA, 2006, p. 24). Da mesma forma, a 

política pública deve ser vista, segundo a autora, como “colocar o governo em ação”. Souza 

(2006) também acredita que o campo de políticas públicas está se tornando cada vez mais 

visível, devido ao fortalecimento de três aspectos: 1) adoção de políticas restritivas de gasto 

em diversos países; 2) novas visões com relação ao papel dos governos, e a substituição de 

políticas keynesianas por restritivas, e; 3) a dificuldade de, principalmente dos países em 

desenvolvimento, em criar políticas públicas capazes de impulsionar o desenvolvimento 

econômico e social.  

Rua (2013) distingue as concepções sobre políticas públicas em três correntes. 

A primeira trata-se de definições que enfatizam a finalidade das políticas públicas e as 

decisões envolvidas. Desta forma, compreende-se como política pública decisões inter-

relacionadas que definem estratégias para lidar com questões de interesse comum. A 

segunda refere-se a definições que reconhecem os aspectos citados na primeira definição, 

mas incluem elementos como o governo e a sociedade (agentes públicos e agentes da 

sociedade). Logo, políticas públicas são ações produzidas por um governo para a satisfação 

de necessidades, interferindo na vida da população. E a terceira corrente, aborda 

concepções que enfatizam que a política pública é uma intervenção na realidade. Ou seja, 

são decisões públicas (de ação ou omissão) para manter ou modificar a realidade. 

Teixeira (2002) conceitua política pública como ação do poder público, pois lida 

com o relacionamento e a mediação entre o poder público e a sociedade. São mecanismos 

que respondem a demandas de grupos da sociedade, que, segundo o autor, na maioria das 

vezes são grupos marginalizados e/ou vulneráveis. O Estado é pressionado através da 

mobilização social destes grupos, e responde reconhecendo institucionalmente determinada 

demanda. Mesmo contemplando interesses de grupos sociais, as políticas públicas são 

expressões das opções de quem controla o poder. Grande parte das políticas públicas 

procura ampliar e efetivar direitos de cidadania, promover o desenvolvimento e até mesmo 

regular conflitos entre diversos atores sociais.  

As políticas públicas podem ser distinguidas de diversas formas, como por 

exemplo, quanto a sua natureza e seu grau de intervenção. Teixeira (2002) distingue esta 

forma em dois grupos: 1) políticas públicas estruturais – interferem em relações estruturais 
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e, 2) políticas públicas conjunturais e/ou emergenciais – interferem em situações 

temporárias e imediatas. O autor também as distingue de acordo com a abrangência dos 

benefícios: a) universais, b) segmentais – para determinado segmento da população, 

delimitado pela idade, gênero, etc. e, c) fragmentados – beneficia grupos sociais dentro de 

cada segmento. Teixeira (2002) as distingue também pelos impactos e/ou o papel que 

desempenham nas relações sociais: I) distributivas – distribuem benefícios individuais, II) 

redistributivas – redistribuem recursos entre os grupos sociais e por fim, III) regulatória – 

definem regras e procedimentos que regulam o comportamento de atores. 

Nos últimos anos as políticas públicas – principalmente sociais – vêm sofrendo 

impactos ocasionados pelo neoliberalismo. Para Teixeira (2002), os neoliberalistas 

acreditam que as intervenções do Estado são responsáveis pela estagnação econômica. 

Logo, a primeira medida a ser tomada para reverter esta situação, é o corte com gastos 

sociais, privilegiando políticas sociais seletivas e emergenciais. Behring (2009) entende que 

as políticas neoliberais orientam os países para uma inserção na dinâmica do capitalismo 

contemporâneo, que privilegia a rentabilidade do capital. Esta perspectiva por sua vez, faz 

com que o Estado, além de garantir as condições necessárias a produção e reprodução das 

forças de trabalho, agora garanta atratividade para investimentos mundiais. Estas condições 

impactam diretamente nas políticas públicas, visto que o Estado passa a atender interesses 

específicos do capital com maior ênfase, e desvincula-se da representatividade do interesse 

geral. Desta forma, políticas públicas (sociais) caracterizam-se como “[...] paternalistas, 

geradoras de desequilíbrio, custo excessivo do trabalho, e, de preferência, devem ser 

acessadas via mercado, transformando-se em serviços privados.” (BEHRING, 2009, p. 9). 

Isto também impacta no redirecionamento de direitos sociais para direitos do consumidor, 

fortalecendo o mercado e enfraquecendo intervenções do Estado. 

As orientações político ideológicas predominantes em um Estado, interferem na 

concepção de políticas públicas do mesmo. Em Estados liberais tratam-se as desigualdades 

sociais como questões individuais, e desta forma, não simpatiza-se com políticas públicas 

de caráter universal. Em Estados com influência do neoliberalismo, segundo Höfling (2001), 

ressalta-se os fundamentos do individualismo, ou seja, defende-se a iniciativas individuais e 

econômicas, e o mercado por sua vez, é o regulador de toda a riqueza. A intervenção do 

Estado é vista como uma ameaça aos interesses individuais, e o mercado é o responsável 

por equalizar as relações entre os indivíduos. Para a autora, Estados com bases neoliberais 

priorizam políticas compensatórias e programas focalizados, e desta forma, não contribuem 

para a alteração das relações de desigualdade estabelecidas na sociedade. Em um Estado 

social-democrata, Teixeira (2002) acredita que o Estado intervém como proteção aos mais 
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fracos, mas também continua reproduzindo e legitimando os ajustes necessários ao 

capitalismo. 

O campo complexo das políticas públicas é permeado por diversas 

particularidades. Estudar categorias que permeiam a temática, como o Estado, o contexto 

social e até mesmo o espaço, torna-se essencial para seu avanço. Quando estes se 

apresentam interdisciplinarmente em questão emerge um profícuo modo de tratar a 

correlação entre desenvolvimento e região. Se diversas abordagens teóricas explicam as 

políticas públicas este artigo prioriza incursão preliminar com a ciência política, a sociologia 

política e a geografia para relacionar políticas públicas e desenvolvimento regional.  

 

2.1 Ciência Política e Políticas Públicas 

 

A área do conhecimento fundamental na conceituação de política pública é a 

ciência política. Permite relacionar políticas públicas com dois conceitos chaves: poder e 

Estado. Considerada uma ciência social, “[...] estuda o exercício, a distribuição e a 

organização do poder na sociedade.” (DIAS, 2013, p. 1). Embora existam autores da ciência 

política que se identificam mais com as discussões que envolvem o Estado, e outros, com 

discussões relacionadas ao poder, existe certo consenso de que a ciência política considera 

o poder como objeto principal de estudo. Logo, o Estado também é contemplado pois trata-

se de uma expressão do poder político (Dias, 2013).  

Dias (2013) define o Estado como a organização do poder da sociedade, em 

determinado território. Define-o também como produto de amplo processo histórico, e o 

caracteriza através da soberania. Para existência de um Estado, são essenciais três 

elementos: 1) povo – nação; 2) um território – soberania e; 3) poder – governo. Ao mesmo 

tempo em que o Estado regula as ações públicas, ele é de certa forma, moldado por essas 

ações, sendo para o autor, “[...] causa e efeito, condição e ação.” (DIAS, 2013, p. 51). Para 

Dias (2013), o Estado possui como fim o bem comum, promovendo a satisfação geral dos 

desejos de seus membros. Ou seja, o Estado precisa garantir condições para que toda a 

população alcance seus objetivos particulares. O Estado é responsável por “[...] impulsionar, 

desenvolver e coordenar atividades humanas para a obtenção do bem comum [...].” atuando 

sobre o “[...] fundamento do direito e na forma do direito.” (DIAS, 2013, p. 91). E para que 

isto aconteça, segundo o autor, a participação de todos os cidadãos em processos 

decisórios é essencial, visto que há uma diversidade muito grande de necessidades 

humanas. 
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As relações de poder, segundo Dias (2013) estão presentes em toda a 

sociedade. Para o autor, o exercício do poder é uma atividade social, e desta forma, existem 

diversos tipos de poder. O poder implica em uma relação de superioridade, que de um lado 

determina condutas, e de outro a submissão e conformismo. Todavia, há sempre um poder 

superior que se destaca dos demais, denominado poder político – expresso na figura do 

Estado. Este exerce o papel de organizar a sociedade, e/ou estabelecer condições para a 

manutenção da dominação de um grupo sobre outro. O poder político, coordena e exerce 

superioridade absoluta aos demais poderes. 

Partindo do pressuposto que o Estado é uma expressão do poder político, Dias 

(2013) apresenta a institucionalidade, a dominação, a coerção e a autonomia, como fortes 

características deste poder. A institucionalidade permite a emancipação da vontade 

individual, tornando o Estado orgânico e funcional. Ou seja, o bem público passa a ser 

privilegiado ao interesse particular. A dominação provem, segundo o autor, somente do 

poder do Estado. Isto porquê o poder de dominação deriva do próprio Estado. A coerção se 

concretiza pois o Estado apresenta o “[...] monopólio do uso da força.” (DIAS, 2013, p. 83). E 

a autonomia como elemento chave para a formulação de suas próprias leis.  

Considerar as relações de poder emanadas pelo Estado permite aproximação da 

discussão concernente às políticas públicas. Conforme tratado anteriormente, as políticas 

públicas visam atender – através da ação do Estado –, demandas manifestadas pela 

sociedade. Estas demandas chegam até o Estado pois este tem o papel de administrar os 

recursos, e com isso, intervir na realidade social. Dias (2013) entende que o Estado possui 

um valor limitado de recursos para atender as demandas da sociedade. Logo, necessita um 

“[...] mínimo de planejamento, com a adoção de critérios de racionalidade para que as metas 

e objetivos sejam alcançados de forma eficiente, ou seja, produzir resultados com recursos 

limitados.” (DIAS, 2013, p. 279). Desta forma, quando o Estado formula políticas públicas, 

precisa estabelecer prioridades dentre as demandas coletivas, racionalizando os 

investimentos e o planejamento para se atingir os objetivos. Se, conforme já destacado, a 

sociedade está permeada por relações de poder, e que o Estado expressa o mais relevante 

deles, logo, as políticas públicas, embora sejam sinalizadas pela sociedade, tramitam e 

refletem relações de poder. Seja pelo poder estabelecido pelo Estado e o seu interesse 

subjetivo para com cada política pública, seja pelos grupos sociais que constituem maior 

poder na mobilização social. Dias (2013) define que uma política pública surge da agenda 

pública, ou seja, a partir do momento em que a demanda chega ao Estado, e passa a ser 

discutida por ele. Entretanto, a agenda pública, para o autor, “[...] é determinada em um 

processo vinculado à dinâmica das relações de poder, às características do sistema político 
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e ao tipo de relações existentes entre o Estado e a sociedade civil. Trata-se de um processo 

contínuo em que são incluídos e excluídos temas e atores.” (DIAS, 2013, p. 283). Desta 

forma, entende-se que a política pública está diretamente relacionada com o exercício do 

poder político, seja no processo de formulação, implementação e também nos resultados. O 

poder, considerado uma relação social, envolve diferentes interesses, e desta forma, há a 

necessidade de mediações sociais e institucionais por parte do Estado, mesmo que este 

também seja influenciado por seus interesses. 

Mesmo o Estado exercendo um grande poder na formulação de políticas 

públicas, a relação entre política pública e ciência política envolve questões para além do 

poder público. As relações de poder por detrás de uma política pública, envolvem também 

as relações de poder presentes na sociedade. É a sociedade, através da pressão que faz ao 

Estado quando expressa suas demandas, que direciona a formulação de políticas públicas. 

Ou seja, quanto maior o poder de determinado grupo social, e quanto maior seu poder de 

manifestação da demanda, maiores serão as intervenções do Estado que atingirão este 

grupo. Logo, percebe-se que para além da relação de poder estabelecida pelo Estado, a 

sociedade também tem grande peso quando se trata de relações de poder.  

Partindo do pressuposto de que a sociedade situa suas demandas ao Estado, e 

o pressiona para respostas, pode-se supor que as demandas expressas pela sociedade, 

fazem parte do contexto social em que a sociedade está inserida. Ou seja, além da ciência 

política, contar com o aparato teórico da sociologia política traz o contexto social também 

como foco de análise na política pública. 

 

2.2 Sociologia Política e Políticas Públicas 

 

A sociologia política é uma ciência que interessa-se pelo poder em seu contexto 

social, logo, procura explicar os fenômenos políticos pelo contexto em que estão inseridos 

(Bottomore, 1981). O poder ao qual Bottomore (1981) se refere, tem relação com a 

capacidade de determinar a agenda pública para a tomada de decisões. Desta forma, 

entende-se que a abordagem teórica da sociologia política permite relacionar política pública 

e o contexto social. Quando a sociedade se organiza para propor determinada demanda na 

agenda pública, esta demanda está sendo presenciada fortemente no contexto social. E o 

contexto social, deste modo, também estabelece relações de poder e interfere na direção e 

formulação de políticas públicas, através então da mobilização social.  

Para Bottomore (1981) o poder aparece em sua forma mais pura no contexto 

social, e é a partir das relações que se estabelecem na sociedade que melhor é 
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compreendido. Sell (2006) afirma que qualquer atividade política está relacionada ao 

conjunto do tecido social, e portanto, não se pode pensar nestas atividades de maneira 

fragmentada. Entretanto, o sistema político não é apenas um reflexo do contexto social, mas 

uma relação de constantes trocas. A sociologia política, para o autor, permite captar as 

transformações que ocorrem na esfera pública através do contexto amplo das 

transformações sociais, ou seja, através da relação entre a dimensão política e social. 

Teixeira (2002) acredita que as políticas públicas emergem de um campo 

extremamente conflituoso e contraditório, envolvendo interesses muito distintos. O campo 

compreende um “[...] processo dinâmico, com negociações, pressões, mobilizações, 

alianças ou coalizões de interesses.” (TEIXEIRA, 2002, p. 5). Este processo tem relação 

direta com o grau de mobilização da sociedade civil e o grau de institucionalização de 

mecanismos participativos. Isto exige compreender tanto os conflitos e processos decisórios 

da estrutura interna de poder, quanto a diversidade de interesses que permeiam a 

sociedade. O mesmo autor acredita que a participação da sociedade civil na formulação das 

políticas públicas, através da mobilização social e da ação coletiva, é essencial para a 

formulação de políticas públicas que de fato contemplarão as demandas da sociedade. 

Entretanto, como se trata de relações de poder, as elites – representadas pelo poder político 

–, interferem diretamente nas decisões. Para haver mudanças no conteúdo e também na 

metodologia de políticas públicas, segundo Teixeira (2002), além da forte participação 

social, há de se alterar as elites políticas, e sendo assim, alterar a composição do poder 

político.  

A sociologia política é fundamental na compreensão das relações de onde 

emergem as políticas públicas. Entender como a sociedade pode interferir e direcionar sua 

formulação é fundamental, e quando sujeitos atendidos pelas políticas públicas participam 

do seu ciclo, seus propósitos podem ser mais assertivos, o que é importante, embora não o 

suficiente. A geografia também pode proporcionar um estudo mais amplo do tema. 

 

2.3 Geografia e Políticas Públicas 

 

Considerando o espaço um elemento chave para se tratar de políticas públicas – 

principalmente quando ao desenvolvimento regional –, a abordagem da geografia torna-se 

essencial. Este campo do conhecimento permite relacionar política pública e a dimensão 

espacial, permeando discussões como, segundo Serpa (2011) a distribuição espacial de 

políticas públicas no território, e também, as desigualdades regionais. O autor também 

acredita que a geografia possa contribuir nas variáveis que envolvam “[...] escalas, 
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territórios, poder, região, cultura, identidade e cidadania.” (SERPA, 2011, p. 43). Através 

destas variáveis, a geografia pode contribuir no campo teórico de política pública, e ativa 

seu papel no campo político. 

Pode-se citar a geografia crítica como um movimento em busca da 

transformação da realidade social, assumindo um caráter político neste processo (Moraes, 

1986). Moraes (1986) cita Lacoste para exemplificar dois planos da geografia: a Geografia 

dos Estados-Maiores e a Geografia dos Professores. Lacoste afirma que no primeiro grupo 

a geografia se relaciona com a prática do poder em determinado espaço, ou seja, há o 

estabelecimento de estratégias de dominação. O segundo grupo, que pode ser denominado 

de tradicional, mascara as relações de poder estabelecidas pelo primeiro grupo e produz um 

conhecimento apolítico. De acordo com os estudos de Lacoste, Moraes (1986) afirma que o 

“[...] Estado tem uma visão integrada e articulada do espaço, pois age sobre todos os 

lugares, e isto se transforma numa arma a mais de dominação.” (MORAES, 1986, p. 116, 

apud Lacoste). 

Milton Santos (1986) também relaciona o espaço e a ação do Estado. O Estado 

é responsável pela organização do espaço, através da sua intervenção e das possíveis 

anormalidades de cada espaço. Ou seja, ao intervir em determinado território – e política 

pública é um exemplo disso –, o Estado reformula o espaço. Entretanto, não é somente sua 

intervenção que modificará, mas também, as especificidades daquele espaço. Desta forma, 

a geografia contribui a medida em que identifica e estuda estes novos espaços, moldados 

de acordo com as políticas públicas ali presentes. Mais um elemento importantíssimo para 

aproximar a discussão do desenvolvimento regional. 

 

3 DESENVOLVIMENTO REGIONAL E POLÍTICAS PÚBLICAS 

 

Embora se apresentem ricas e importantes contribuições de todas as áreas de 

conhecimento aqui levantadas, isto ainda não é o suficiente. O interesse é trazer o 

desenvolvimento regional também como uma categoria que possa contribuir nas discussões 

que permeiam políticas públicas. O que diferencia como área do conhecimento, é trabalhar 

com a inclusão do território, como aspecto chave das análises. E portanto, como as políticas 

públicas operam em determinado território. 

Trazer a discussão que envolve política pública no âmbito do desenvolvimento 

regional, requer percurso complexo. O desenvolvimento regional é uma área de 

conhecimento em construção (Mattedi, 2014). Desta forma, é possível contribuir na 

formulação de um conjunto cognitivo e normativo de entender determinados fenômenos – no 
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caso, políticas públicas –, a partir do próprio desenvolvimento regional. A iniciativa de se 

pensar com o desenvolvimento regional, segundo Mattedi (2014), parte do pressuposto de 

que se tem aumentado cada vez mais as informações produzidas sobre o desenvolvimento 

regional, embora não exista um acordo de como isto deve ser feito. O autor acredita que 

existe muito conhecimento produzido sobre o desenvolvimento regional, entretanto, 

pouquíssimo produzido com o desenvolvimento regional, relacionando o desenvolvimento e 

a região. Sendo assim, o desenvolvimento regional é um objeto de preocupação científica 

que envolve uma série de interesses cognitivos e políticos. 

Para Mattedi (2014), é preciso construir um modelo epistemológico, teórico e 

metodológico que não só consolide o desenvolvimento regional como uma área de 

conhecimento, mas também uma área capaz de interpretar e explicar a realidade ou 

determinados fenômenos que se apresentam como objeto de estudo, relacionando-os com o 

desenvolvimento e a região.  O autor também ressalva que este conhecimento deve 

caracterizar-se por uma cientificidade voltada para a regionalidade, e que utilize-se de uma 

teoria contextual e uma metodologia relacional, pois é necessário considerar o contexto no 

qual está inserido além de relacionar o desenvolvimento e a região.   

Relacionar desenvolvimento e região exige mais do que conceituá-los de 

maneira isolada. Para Mattedi (2014) o desenvolvimento e a região estabelecem relações de 

mútua influência. Ou seja, cada qual estabelece uma relação causal com o outro. Para o 

autor, desenvolvimento propõe mudança e a região limita uma área. Ao relacionar então um 

ritmo de mudança e a delimitação de um lugar, coloca-se em relação as variáveis tempo e 

espaço, e pensar com o desenvolvimento regional exige o estudo desta relação. Portanto, 

“[...] a noção de desenvolvimento evoca mudança no tempo, a noção de região situa este 

processo no espaço. [...] relacionar uma concepção de tempo numa concepção de espaço.” 

(MATTEDI, 2014, p. 33). 

Outro destaque indicado por Mattedi (2014) está na necessidade de o 

conhecimento produzido com o desenvolvimento regional, estar relacionado com o contexto 

social. Isto quer dizer que o contexto social impacta na produção do conhecimento, e a esta, 

por sua vez, impacta no contexto social. Desta forma, o conhecimento produzido com o 

desenvolvimento regional deve ter validade regional. O que, para Mattedi (2014), faz com 

que cada região produza um conhecimento de forma específica, pois cada qual tem suas 

especificidades. Também há que se considerar que a produção do conhecimento com o 

desenvolvimento regional trabalhe com uma certa indeterminação, pois as relações nas 

quais pretende produzir – desenvolvimento e região – são instáveis. 
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Para Mattedi (2014), o desenvolvimento regional precisa compreender então, 

quais as relações que se estabelecem entre o desenvolvimento e a região, e/ou as 

influências que um exerce sobre o outro. Como delimitar qual variável é independente, e 

qual é dependente, Mattedi (2014) estabelece quatro hipóteses das relações de influência: 

1) desenvolvimento produz a região; 2) a região produz o desenvolvimento; 3) mútua 

influência entre ambos, através de um processo de causação circular, e; 4) não há relação 

causal entre as variáveis desenvolvimento e região. Estabelecer a relação causal entre 

desenvolvimento e região é bastante complexo. A primeira hipótese de Mattedi (2014) 

mostra o desenvolvimento como entrada, e a região como saída. Na segunda hipótese 

considera-se a região como entrada, e o desenvolvimento como saída. Mas, para Mattedi 

(2014) é preciso ir além. Principalmente quando existe uma variável interveniente nesta 

relação, como por exemplo, políticas públicas. 

As políticas públicas podem entrar nesta relação e ser objeto de estudo do 

desenvolvimento regional. Portanto, seria preciso entender de que modo políticas públicas 

interferem na relação entre desenvolvimento e região. A política pública precisa ser 

considerada uma variável interveniente nesta relação, pois produzirá algum impacto, 

modificando então tanto o desenvolvimento, quanto a região. Ou melhor, é preciso 

compreender quais configurações emergem da relação entre o desenvolvimento, a região e 

a política pública. Compreender também quais são os novos territórios formados por 

determinada política pública. Isto porque, conforme Mattedi (2014), pensar com o 

desenvolvimento regional pressupõe colocar o desenvolvimento dentro da região, logo o 

território será porta de entrada da análise, e/ou colocar a região dentro do desenvolvimento, 

e então, o território será porta de saída da análise. As duas formas de verificar de que 

maneira políticas públicas impactam na relação entre desenvolvimento e região, irão exigir 

que a consideração do território como objeto de estudo – seja ele compreendido como 

entrada, ou como saída, das modificações ocorridas. E é esta uma das contribuições que o 

desenvolvimento regional pode oferecer, quando se trata de políticas públicas. Pesquisar, 

compreender e pensar “[...] como o desenvolvimento cria regiões e como regiões afetam o 

desenvolvimento.” (Mattedi, 2014, p. 38).  E mais, em que medida estas relações constroem 

ou modificam territórios. 

 

4 CONCLUSÃO 

 

Todas as áreas do conhecimento abordadas neste artigo possuem um peso 

bastante significativo ao se tratar de políticas públicas. A ciência política permite que se 
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adentre aos conceitos de poder e Estado, que estão diretamente ligados a temática. A 

sociologia política e suas análises referentes ao contexto social, ajuda a entender como as 

demandas são formuladas pela sociedade, e como o contexto social impacta tanto na 

definição de prioridades, como na inserção destas na agenda pública. A geografia por sua 

vez, oferece perspectiva espacializada, permitindo que uma leitura das intervenções do 

Estado, como modificadores de um determinado local. E o desenvolvimento regional, 

fazendo a ligação com o território, permitindo perceber que as políticas públicas alteram 

determinados territórios, e devido a estas intervenções do Estado, os territórios estão em 

constantes transformações. Outra contribuição significativa por parte do desenvolvimento 

regional, é o pensar políticas públicas a partir das especificidades de cada região, 

atendendo suas próprias necessidades, trabalhando com as possibilidades e limites 

encontrados em cada região. 

Embora cada área do conhecimento possua sua especificidade na contribuição 

para o campo de políticas públicas, percebe-se que as áreas enriquecem a discussão. Uma 

complementa a outra, e esta relação permite a identificação de fato, do que se trata uma 

política pública. Ao mesmo tempo que se tornam valiosos estudos multidisciplinares, é 

importante destacar suas especificidades. E ao desenvolvimento regional principalmente, 

pois se trata de uma área em construção. Cabe-se compreender e delimitar as contribuições 

teóricas que esta área tem a oferecer, assim como verificar se as teorias construídas até 

hoje, têm aplicabilidade em uma região, considerando importante – devido a diversidade dos 

territórios – políticas públicas formuladas e direcionadas em (e para) determinada região. 
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