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A CONSTRUÇÃO DA IDÉIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL A PARTIR DA VISÃO DOS 
DIFERENTES GRUPOS SOCIAIS. Viviane Letícia Glienke, Edemar Rotta (Núcleo de Sociologia, Departamento 
de Ciências Sociais da UNIJUÍ - Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul - Campus 
Santa Rosa) 

A presente pesquisa pretende analisar como se constrói a idéia de desenvolvimento na visão dos diferentes grupos sociais: 
empresários comerciais e industriais, trabalhadores assalariados, profissionais liberais, agricultores familiares e trabalhadores do 
mercado informal; quais são as matrizes teóricas que fundamentam as diferentes idéias; as possibilidades de aproximação e ou 
afastamento entre as diversas concepções e as condições de aproximação destas diversas idéias a partir da emergência das noções 
de sustentabilidade e/ ou sociedades sustentáveis. Procuramos situar a discussão regional com a que vem ocorrendo no país e no 
exterior a respeito da questão do desenvolvimento. Como recurso metodológico, utilizamos a pesquisa bibliográfica e documental 
e entrevistas semi diretivas ou abertas, dependendo da condição e opção do entrevistado. As entrevistas tem por base a idéia de 
desenvolvimento, em suas múltiplas dimensões, ou seja, política, econômica, social, cultural e ambiental, e, após um pré teste, 
foram realizadas com pessoas representativas dos diversos grupos sociais selecionados. Pessoas que conhecem a região, residem 
nela e tem certa consciência do grupo a qual pertencem. Realizamos 12 entrevistas com cada grupo, que foram acontecendo 
conforme criadas as oportunidades. Na medida em que busca investigar como a idéia de desenvolvimento repercute nos diferentes 
grupos sociais, como estes a processam e respondem em suas angústias, perspectivas e projetos individuais e coletivos, o presente 
projeto de pesquisa nos permite confrontar posições teóricas e metodológicas diferenciadas, reconstruir processos históricos e 
visualizar possibilidades de futuro importantes no momento em que as diversas regiões, estados e nações são desafiados a 
repensar suas estruturas diante dos enormes desafios postos pela realidade atual. (CNPq – PIBIC/UNIJUÍ) 
 

151 




