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RESUMO 

 

 

 

O presente trabalho se propõe a analisar a emergência de novos desafios 

atribuídos à escala local/regional. Dentre eles destacam-se a produção e difusão do 

conhecimento, ciência, tecnologia e inovação e a busca por um processo de 

desenvolvimento integrador de múltiplas escalas. Neste sentido analisam-se os vetores 

de manifestação e difusão de C&T e inovação na escala regional enfatizando a 

emergência de métodos contemporâneos de transbordamentos de pesquisa da 

universidade para o território, segundo a natureza do conhecimento - tácito e codificado 

e a modalidade de difusão – direta e indireta. Para este propósito, a partir do método 

escalar, analisa-se o caso dos Polos de Inovação Tecnológica – RS, resultantes da 

descentralização da gestão em ciência e tecnologia, na qual as universidades públicas 

e privadas passam a ter uma relação mais próxima com o setor produtivo local/regional 

apoiados pelos Conselhos Regionais de Desenvolvimento – COREDEs.  
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ABSTRACT  

 

 

 The present study proposes to do an analyzis of the emergence of new 

challenges attributed to the regional scale. Among them stand out the production and 

dissemination of knowledge, science, technology, innovation and the search for a 

integrative development process of the multiple scales. In this sense, it analyzes the 

vector of expression and dissemination of science and technology, the innovation in a 

regional emphasis and contemporary methods of spillovers of the university’s research 

to the territory, according to the nature of knowledge - tacit and codified and its 

dissimination - direct and indirect. For this purpose, using the scalar method, it analyzes 

the case of Poles of Technological Innovation - RS, resulting from the decentralization of 

administration in science and technology. In this sense public and private universities 

start to have a closer relation with the local/ regional productive sector supported by 

regional development councils - COREDEs.   
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INTRODUÇÃO 

 

A motivação para pesquisar os vetores de manifestação e difusão da ciência 

tecnologia e inovação na escala regional surgiu durante a realização do Curso de 

Doutorado em Geografia – UFRGS – na linha de pesquisa de Análise Territorial, mais 

especificamente durante os seminários das disciplinas “Reforma do Estado e 

Reestruturação Territorial”, e “Sociologia da Inovação”, do Programa de Pós-Graduação 

Mestrado e Doutorados em Sociologia na mesma universidade. Também é fundamental 

dizer que a motivação se efetivou com a troca de e-mails com a professora Michela 

Lazzeroni da Universidade de Pisa – Itália, durante o período de outubro de 2007 a 

março de 2010, através dos quais houve trocas de ideias e artigos sobre inovação 

territorial, mais precisamente sobre indicadores de difusão do conhecimento na escala 

regional. A opção pelas regiões do Vale do Rio Pardo e Vale doTaquari foi feita, em 

primeiro lugar, devido à falta de estudos desta natureza nas regiões e, em segundo 

lugar, pela proximidade para a realização da pesquisa de campo. 

Na literatura científica é ampla a aceitação de que no processo de 

desenvolvimento contemporâneo, conhecimento, tecnologia e inovação constituem os 

principais fatores de competitividade não apenas para os sistemas produtivos, mas 

também para os territórios (LAZZERONI, 2004b; CANO, 2005; BECKER, 1986, 1991; 

RÜCKERT, 2001). Face à flexibilização do Estado, a partir da década de 1980, novos 

atores da sociedade civil e do mercado nas escalas locais/regionais passam a ter um 

papel mais ativo na gestão do território juntamente com os atores das escalas estadual 

e nacional. Neste processo o papel da inovação tecnológica que estava mais atrelada 

ao plano nacional e estadual é descentralizado passando, a interagir com os poderes 

das escalas locais/regionais.  
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No sentido das políticas acima citadas estão os Polos Tecnológicos, Parques 

Tecnológicos e os Polos de Modernização Tecnológica, considerados ambientes 

facilitadores da inovação. Neste os laços entre as universidades, setor produtivo e 

governos são criados com a intenção de melhorar o desempenho via facilitação da 

inovação através de novos arranjos institucionais e ambientais, os quais, por sua vez, 

também caracterizam uma inovação.  

Nesta tese ater-nos-emos aos Polos de Modernização Tecnológica – RS, 

resultantes da descentralização da gestão em ciência e tecnologia, na qual as 

universidades públicas e privadas passam a ter uma relação mais próxima com o setor 

produtivo local/regional apoiados pelos Conselhos Regionais de Desenvolvimento – 

COREDEs.  

A descentralização da gestão territorial inicia-se na década de 1980, com o 

gradual abandono das políticas do Estado de Bem-Estar Social nos países centrais e 

do Estado Desenvolvimentista no Brasil. Esse movimento acontece concomitante aos 

ajustes da produção capitalista mundial, expressos nas grandes transformações 

ocorridas na esteira da Terceira Revolução Industrial, caracterizada por ser uma 

revolução técnico-científica e informacional, a qual tinha como ponto central a 

competitividade e produtividade e pregava a redução da expansão do Estado. Essas 

idéias emergiam calcadas no pensamento de que havia se estabelecido uma crise do 

Estado democrático, expresso no excesso de direitos sociais1 (BOBBIO,1988). Sob o 

rótulo neoliberal enaltece-se o desejo, por parte de seus proponentes e seguidores, da 

restrição da democracia, ou seja, o abandono das políticas sociais relacionadas ao 

Estado de Bem-Estar Social.  

Em muitos países, inclusive no Brasil, com os governos de Fernando Henrique 

Cardoso, na década de 1990, essas ideias avançam ancoradas na política da Terceira 

                                                             

1
 A crise do Estado, conforme Bobbio (1988), deve ser vista de dois ângulos. Para os conservadores, 
seria a crise do Estado democrático (excesso de direitos). Já, para os marxistas, seria a crise do 
Estado capitalista, que não consegue mais controlar o poder dos grandes grupos de interesses em 
concorrência entre si. Esta crise estaria ligada ao modelo de Estado e não ao fim do mesmo.  

 



 

 

 

 

18 

Via. Para alguns críticos desta corrente como Vicente Navarro (1999) a política da 

terceira via ambiciona uma restauração da sociedade civil, aspiração que é ameaçada 

com a expansão do Estado. Ou seja, a expansão de um significa a redução do outro. 

Entretanto, segundo o crítico, não há evidências de que nas democracias ocidentais a 

expansão do Estado de Bem-Estar necessariamente empobrece a sociedade civil. 

Muito pelo contrário. Num welfare state bem estruturado, com maior financiamento 

estatal para propostas sociais e comunitárias há também uma sociedade civil bem 

desenvolvida. Cita como exemplo o Norte da Itália, administrada por governos de 

esquerda. Admite que a social democracia necessita de um processo de reforma, mas 

não no sentido da terceira via. Jeff Faux (1999) adverte que o pensamento da terceira 

via busca expandir oportunidades, mas se recusa a reconhecer correlação entre a 

distribuição desigual da riqueza e poder.  

A questão merece uma atenção especial, pois não se trata de negar o papel do 

Estado, porque já não atende a finalidade essencial do desenvolvimento, que é a social, 

mas sim de compreender a mudança na geografia de sua gestão. 

As transformações políticas e econômicas, supramencionadas, irão repercutir 

geograficamente, em todas as escalas, seja na global, na nacional, na regional e na 

local. No Brasil, essas mudanças irão ocorrer a partir da década de 1980 com a 

descentralização da gestão territorial, a qual tem como marco legal a Constituição de 

1988. Em seu Artigo 18, o qual trata da organização político-administrativa do Estado 

brasileiro, compreende a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios, todos 

autônomos. Do artigo 18 ao 32 há uma repartição das competências entre os entes 

federativos sendo algumas em comum e outras exclusivas de cada escala de gestão. 

Por exemplo, o artigo 30 em seu inciso I infere que compete aos municípios: I - legislar 

sobre assuntos de interesse local (BRASIL, 1988). 

Nos anos 90 há uma retomada da gestão territorial com ênfase ao discurso da 

descentralização. O território que antes da Reforma do Estado tinha como seu principal 

produtor e ator o Estado, agora passa a contar com novos atores da sociedade civil e 

do mercado, organizando-se e mobilizando-se no sentido de atuar na sua gestão 
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interagindo com os poderes das demais escalas. O território passa a ser dinâmico para 

novos atores. 

No contexto global, intensifica-se a disputa incessante dos atores globais, como 

corporações transnacionais e organismos financeiros internacionais, pelo controle do 

capital e dos recursos no espaço global. Estes atores organizam-se em forma de redes, 

conformadas pela presença em diversos pontos descontínuos distribuídos pela 

superfície do planeta, fruto do emprego maciço de ciência e tecnologia.  Esta lógica 

resultou em uma pressão para que os territórios se tornassem mais dinâmicos e 

competitivos em busca de resultados, inovação em tempo mais ágil. 

No âmbito dos governos, inicia-se um esforço pelo Estado mínimo em favor de 

um gradual abandono do apoio ao Estado do Bem-Estar Social e do Estado 

Desenvolvimentista. Crítico deste pensamento Cano (2005) alerta para a gravidade 

deste raciocínio o qual leva a pensar que a escala nacional perde forças e pode levar a 

conclusão de que ela “não detém mais o mesmo poder, é outra a escala, mais 

dinâmica, ágil e capaz de conviver com as novas exigências de uma economia que se 

globalizou e se tornou mais flexível e competitiva” (Ibid., p. 266).  

Dentro deste cenário aumenta a euforia relacionada a endogenização do 

desenvolvimento, a qual vem acompanhada pelo empobrecimento da interpretação da 

relação local-global. O local ganha força enquanto ‘ponte’ com o global. A “flexibilização 

acirrou a competitividade territorial a partir do pressuposto do território (local) como ator 

do desenvolvimento e sua aceitação como organização produtiva” (CONTI, 2005, 

p.230). A região passa a ser uma construção intencional. O resultado é uma 

fragmentação da economia nacional em detrimento da competitividade dos territórios. 

Para Galvão (2003), a lógica das regiões passa a ser a capacidade de afirmação nos 

mercados. Ainda constata que é imprescindível apreender a ideia de que a globalização 

nos anos 90, mais que no passado, é impulsionada por forças microeconômicas, que 

operam uma completa mudança de estrutura da concorrência e das estratégias 

empresariais de ocupação dos mercados. Segundo ele, “(...) a força motriz da 

globalização é constituída hoje pelo amadurecimento e pela difusão internacional do 
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novo sistema de organização empresarial e interempresarial diversamente referido 

como ‘produção flexível’ ou ‘enxuta’, ou como ‘a nova competição” (GALVÃO, 2003, 

p.60). Ou seja, o discurso das regiões e dos territórios possui um dinamismo que 

dialoga com as modificações produzidas no sistema produtivo (PIRES, 1991) e nas 

mudanças de orientação política.  

Rückert (2001) também elege a competitividade como impulsionadora da 

afirmação da escala regional/local como ator do desenvolvimento. E ainda constata que 

a região é construída socialmente a partir de múltiplos atores e determinada por 

múltiplas escalas enquanto espaço para a ação política. No entanto infere que a 

competitividade neoliberal se faz de formas a produzir territórios perdedores na maior 

parte dos Estados pobres do mundo e a beneficiar somente alguns poucos pontos de 

riqueza. Efetivamente, em recentes anúncios, o Brasil foi citado como um dos menos 

competitivos do mundo. Neste sentido, a competitividade é o paradigma econômico 

predominante, mas isso não significa que as regiões se tornem, efetivamente, 

competitivas. 

A maior parte dos atores locais e regionais tem adotado este discurso, muito 

embora suas práticas, na maioria dos casos, nada tenha a ver com aumento de 

produtividade, flexibilidade, redes técnicas etc. Então, trata-se de entender que a 

legada tese da competitividade tem faces diferenciadas. Trata-se talvez mais de 

compreender as dificuldades dos atores locais e regionais em implantar tais mudanças 

de usos políticos e econômicos do território. 

 

Identificação do problema 

 

Considerando-se que, hoje, ciência e tecnologia são, fundamentalmente, os 

vetores mais importantes da criação de novos usos econômicos do território 

(RÜCKERT, 2005) questiona-se:  

- Como estes vetores se manifestam e se difundem na escala regional? 
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- Os Polos de Modernização Tecnológica – RS, criados em 1989 a partir da 

descentralização e regionalização em C&T e inovação, em parceria com o Governo do 

Estado, Secretaria de Ciência e Tecnologia e Universidades contribuem na promoção e 

consolidação da inovação territorial? 

 

O objeto de estudo  

 

As pesquisas regionais de ciência, tecnologia e inovação ainda são muito 

embrionárias no Brasil. Devido às exigências do meio técnico-científico-informacional 

em que vivemos, esse tema desponta como uma tarefa de ponta. Primeiro lugar 

destaca-se a necessidade de identificar e analisar as dinâmicas de produção e difusão 

do conhecimento na escala regional, ou seja, identificar as instituições e ambientes 

facilitadores da inovação. Segundo lugar trata-se de identificar e analisar os atores 

envolvidos nesta dinâmica bem como identificar os agentes financiadores da ciência, 

tecnologia e inovação na escala regional. A partir da busca de dados nas instituições 

envolvidas pretende-se fazer uma cartografia da desconcentração em C,T&I, no caso 

deste trabalho, a partir da criação dos Polos de Modernização Tecnológica nas regiões 

do Vale do Taquari e Vale do Rio Pardo. Ainda existe uma carência científica a respeito 

da inovação territorial, ou seja, é preciso analisar se os PMTs oportunizaram a criação 

de novos usos econômicos e sociais do território. 

 

Objetivo geral   

 

- Analisar os novos usos políticos e econômicos do território no contexto das 

reestruturações políticas que emergiram com a reforma do Estado, com ênfase nas 

regiões de investigação, a saber, Vale do Rio Pardo e Vale do Taquari. 
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Objetivos específicos 

 

- Analisar a interação, em termos de C,T&I, dos diferentes atores, quais sejam o 

Estado, a sociedade civil e o mercado, no contexto do desenvolvimento regional.  

- Analisar o papel da universidade enquanto produtora e difusora do conhecimento e do 

desenvolvimento regional. 

- Fazer uma cartografia da inovação territorial a partir da implantação dos Polos de 

Modernização Tecnológica – RS - 1989, atendo-se aos Polos da região do Vale do 

Taquari e do Vale do Rio Pardo. 

 

Escolha do procedimento metodológico 

 

Face à complexidade intrínseca aos usos do território, expressa nas diferentes 

naturezas e em diferentes processos históricos unidos por uma rede de relações que 

acontecem nas mais variadas escalas, utilizar-se-á um aporte metodológico de 

orientação escalar como método de procedimento para a investigação.  

A escolha da escala de análise é um artifício metodológico recorrente em grande 

parte das investigações científicas, em especial na Geografia, pois são recortes, muitas 

vezes necessários, para dar visibilidade ao fenômeno a ser pesquisado. Entretanto, 

estes fragmentos do real podem perder seu poder explicativo, se analisados fora do 

contexto das forças multiescalares contidas neste subespaço. Segundo Castro (1995), 

os fenômenos políticos não se encontram em uma ou outra escala. “A escala é também 

uma medida, mas não necessariamente do fenômeno, mas aquela escolhida para 

melhor observá-lo, dimensioná-lo e mensurá-lo” (Ibid., p. 86). 

Partindo desta análise entende-se que ao abordar C,T&I na escala regional por si 

só pode-se incorrer em falha analítica ocultando da investigação fatos que são reais 
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dentro desta escala, mas que podem ser determinadas por outras. A região não é uma 

ilha; vista numa perspectiva isolada ela é parte, um subespaço de uma totalidade, 

segundo Milton Santos. Para o autor a região não tem existência própria, “cada lugar é, 

ao mesmo tempo, objeto de uma razão global e de uma razão local, convivendo 

dialeticamente” (SANTOS, 2005, p.170). É preciso levar em conta as interações2 do 

local, do estado, do país e do mundo. Para Rückert (2004) a região é uma síntese de 

múltiplas determinações numa abordagem da economia política marxista, ou de 

múltiplas escalas de poder e gestão numa abordagem da Geografia Política3. Ao se 

tratar de C&T, assim como da inovação territorial, entendida como novos usos políticos 

e econômicos do território, no contexto do desenvolvimento regional entende-se que a 

abordagem não pode se ater a uma única escala, pois C&T assim como inovação 

territorial não são endógenas unicamente, mas multiescalares; mesmo que se parta da 

compreensão de que as oportunidades oferecidas pelos lugares é que tornam possível 

a efetivação das possibilidades oferecidas pelo mundo, nos termos de Milton Santos. 

A análise escalar na análise das políticas de C,T&I remete a visualização, na 

escala regional, de uma inovação territorial  expressa pelos novos usos políticos e 

econômicos do território. A partir da constituição dos Polos de Modernização 

Tecnológica desenvolve-se uma estrutura de governança territorial no processo de 

desenvolvimento em C,T&I, a qual passa a integrar governos, universidades, grupos e 

atores sociais para realizar a gestão de políticas em C,T&I. 

 

 

 

 

                                                             

2 “A ação que intervém, que modifica, perturba outras ações em curso, independentemente destas” 
(MOLES, 1971 apud SANTOS, 2005 p.162). 

3 Geografia Política é o ramo acadêmico instituído pelo Friedrich Ratzel -1844-1904-, no qual introduziu a 
noção de território no período da consolidação do Estado/Nação Alemão, diferente da Geopolítica, que 
é o pragmatismo do poder em dominar territórios pela força.  
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Hipótese central 

 

- C,T&I na escala regional são resultantes de dinâmicas de aprendizagem sociais e 

institucionais multiescalares, pois envolvem uma pluralidade de atores em seu 

financiamento, produção, difusão e uso (governos, universidades, empresas, 

produtores rurais e prefeituras). 

 

Hipóteses secundárias 

 

- No Rio Grande do Sul, a regionalização das políticas territoriais em C,T&I criou 

arranjos institucionais e ambientais facilitadores da inovação. 

- As universidades (Unidades Executoras) passaram a ter um papel central no processo 

de promoção e consolidação de áreas estratégicas de ensino e pesquisa surgindo 

deste ambiente institucional um novo sistema de governança territorial através da 

interação entre os atores públicos e privados de diferentes escalas, também 

compreendida como uma inovação territorial. 

 

Procedimento da pesquisa e método analítico 

 

Após caracterizada a natureza do problema e as hipóteses que orientaram nosso 

raciocínio, detalhar-se-á os procedimentos de pesquisa que serão desenvolvidos, bem 

como os métodos e técnicas  a serem utilizados. 

       Para a análise da geração e difusão do conhecimento nas regiões do Vale do 

Taquari e do Vale do Rio Pardo, partir-se-á dos referenciais teóricos acerca da difusão 

da inovação, da conjuntura política e dos dados empíricos coletados a campo.  
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Para fundamentar este trabalho utilizou-se como instrumento de pesquisa a 

aplicação de planilhas (anexos A, B e C) com questões relacionadas aos projetos 

desenvolvidos por pesquisadores da UNIVATES e da UNISC e financiados, em parte, 

pela SCT – Divisão Polos de Inovação Tecnológica- RS.  

Neste sentido fez-se um levantamento documental junto à Secretaria de Ciência 

e Tecnologia – Divisão Polos de Inovação Tecnológica – RS. Nesta consulta buscou-se 

elencar os projetos desenvolvidos nas referidas regiões desde a sua implantação, em 

1993 até 2008. Na consulta também levantaram-se alguns dados sobre os projetos, 

como o ano, o título do projeto, a área de atuação, o objeto principal, se foi uma 

demanda regional ou induzida e os recursos financeiros da SCT e contrapartida.  

Partindo destes dados, consultaram-se os gestores dos Polos de Inovação 

Tecnológica nas respectivas universidades, os quais contribuíram para o levantamento 

e fornecimento de dados referentes aos projetos desenvolvidos. A partir das 

informações coletadas construíram-se as tabelas (anexos E e G), nas quais se pode 

visualizar uma síntese dos dados coletados. 

Depois, selecionaram-se alguns indicadores que representam a difusão do 

conhecimento na escala regional. Enquanto ferramenta de trabalho para análise dos 

indicadores, fez-se uma amostra intencional da pesquisa empírica considerando como 

critérios os projetos mais representativos quanto à evidência da criação de novos usos 

econômicos, políticos, sociais e ambientais do território. 

A tese divide-se em 6 capítulos. O capítulo 1 apresenta os conceitos e enfoques 

teóricos sobre desenvolvimento, região, território e ambientes locais inovadores, com 

destaque à questão das mudanças do paradigma regional na questão do 

desenvolvimento. 

O papel da Universidade no contexto do desenvolvimento regional é o assunto 

central do capítulo 2. O papel atribuído à universidade está passando por significativos 

incrementos neste início de século XXI. Se no passado ela tinha uma função mais 

voltada ao ensino, posteriormente agregou a pesquisa, hoje está agregando o 

desenvolvimento econômico e social dos contextos territoriais na sua pauta. Neste 
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sentido atualmente é vasta a ênfase na literatura científica sobre o papel da 

universidade nos sistemas locais de inovação e sua contribuição nos processos de 

desenvolvimento territorial.  

O capítulo 3 trata de situar a manifestação e difusão de C,T&I na escala regional, 

tendo como foco as regiões do Vale do Rio Pardo e Vale do Taquari. Para isso, num 

primeiro momento, apresenta as principais condicionantes histórico-geográficas 

relacionadas à dinâmica de cada região. Em seguida, para compreender o 

funcionamento e a dinâmica dos atores, apresenta uma leitura e interpretação da 

realidade, a partir de alguns aspectos relacionados à mobilização de recursos (criação 

das universidades, implantação dos Polos de Inovação Tecnológica etc), visando à 

difusão do conhecimento na escala regional.  

O capítulo 4 apresenta algumas considerações sobre as políticas de C,T&I na 

escala nacional, estadual e regional. Alguns resultados da pesquisa referentes às 

principais áreas de atuação nos Polos de Inovação do Vale do Rio Pardo e do Vale do 

Taquari também são apresentados. 

O capítulo 5 apresenta um pouco da história, da origem e das perspectivas dos 

Polos de Inovação Tecnológica RS. Apresenta um apanhado dos estudos já realizados 

no âmbito da pesquisa de pós-graduação, seja na forma de dissertação de mestrado, 

teses de doutorado ou artigos de publicações científicas os quais tratem do assunto, 

seja na abordagem de Polos de Inovação Tecnológica ou regionalização das políticas 

de C,T&I no RS.  

O capítulo 6 analisa a dinâmica de produção e difusão do conhecimento bem 

como a relevância territorial dos spillover de pesquisa da universidade para o território. 

Apresenta instrumentos e métodos para a análise da inovação territorial na perspectiva 

das dinâmicas de aprendizagem sociais e institucionais multiescalares considerando a 

natureza do conhecimento tácito e codificado e a modalidade de difusão, direta e 

indireta. Depois, seguindo as orientações teóricas e o marco metodológico, apresenta 

alguns indicadores que representam a difusão do conhecimento na escala regional. 

Enquanto ferramenta de trabalho para análise dos indicadores, destaca uma amostra 



 

 

 

 

27 

intencional da pesquisa empírica considerando como critérios os projetos mais 

representativos quanto à evidência da criação de novos usos econômicos, políticos, 

sociais e ambientais do território.  

Por fim, conclui-se que a geração e difusão do conhecimento, ciência, tecnologia 

e inovação conformam um processo de ações articuladas entre múltiplos atores de 

múltiplas escalas geográficas, os quais possuem estratégias em comum visando ao 

desenvolvimento na escala regional. Este processo repercute a descentralização das 

políticas de C,T&I, iniciadas em 1989, no Estado do RS. 

 

O Referencial Teórico 

 

 O referencial teórico, que será detalhado a seguir, traz uma reflexão dos 

conceitos centrais que orientaram a análise da inovação na escala regional. O objetivo 

principal desta etapa foi buscar, na literatura sobre Reforma do Estado e suas 

repercussões territoriais, subsídios à seleção de indicadores que sustentem a análise 

sobre a manifestação e difusão do conhecimento, ciência, tecnologia e inovação na 

escala regional. 

 

O papel do Estado enquanto construtor e ordenador do território 

 

No decorrer do século XX, as políticas de construção e gestão do território 

brasileiro, a partir do Estado, tiveram como pontos marcantes: o nacional 

desenvolvimentismo do pós-30, em especial com a criação e implantação de políticas 

territoriais estruturantes; o Plano de Metas com a interiorização do desenvolvimento e a 

substituição de importações, o início da implantação das Regiões de Planejamento em 

1959 e os Planos Nacionais de Desenvolvimento – PNDs, a partir de 1969. Em 1985, 
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com a redemocratização, o plano principal passa a ser a descentralização política, 

reforçada por uma forte abertura ao capital estrangeiro fortalecendo a desestatização 

na década de 1990. 

Considerando-se que no Brasil o Estado precedeu à nação, as políticas com 

intenção de promover a integração territorial sempre foram de vital importância. Embora 

no governo de Washington Luis (1926-1930), o lema tenha sido “governar é construir 

estradas”, será a partir dos anos 304 que as políticas de integração territorial ganham 

força. Estas começam a se concretizar com a implantação dos PNDs durante o Estado 

Desenvolvimentista que se propagava concomitante ao Estado Keynesiano e à 

sociedade de Bem-Estar Social que se espalhava por muitos países europeus no 

período pós-guerra. Partindo da constatação das disparidades espaciais surgem as 

políticas regionais europeias. Neste contexto, os Estados passam a ser os principais 

atores a institucionalizar políticas territoriais no sentido de reduzir tais desequilíbrios. A 

região passa a ser o espaço privilegiado para a ação do Estado.  

Neste contexto a temática regional passa a fazer parte da pauta das políticas 

territoriais em suas diversas escalas. Aliás, a região passa a ser definida em suas 

múltiplas escalas. Muitos países redefiniram suas políticas territoriais em função dos 

imperativos da organização supranacional – União Europeia. Porém, segundo Jaccoud 

(2001, p. 5) “os próprios princípios que orientaram a política regional europeia 

incentivaram os Estados nacionais à mobilidade de seus agentes e atores sociais em 

torno do tema regional”, promovendo, neste sentido, a articulação de políticas regionais 

nacionais com as políticas implementadas pela União Europeia. 

A preocupação em alcançar homogeneidade econômica e social entre as regiões 

colocaram em foco a questão do desenvolvimento, preocupações recorrentes no 

Estado Keynesianista por um lado e, de outro, mas também concomitante a este, 

acreditava-se em teorias generalizantes, entre elas que o caminho do crescimento 

advindo da industrialização, da urbanização e dos avanços na ciência levariam ao 
                                                             

4 Até 1930 prevaleceu o Federalismo, no qual os estados juntamente com o coronelismo, tinham uma 
autonomia muito grande. Getúlio Vargas rompe com isso e centraliza o poder, criando políticas 
nacionais, da saúde e da educação por exemplo. 
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sucesso. A passagem da condição de país subdesenvolvido para desenvolvido 

passaria por estas transformações. Até então, prevalecia a idéia de um modelo 

hegemônico para as nações, partindo dos princípios supramencionados. 

Na década de 1970, profundas mudanças econômicas e políticas vão ocorrer. 

Inicia-se uma discussão sobre o modelo de desenvolvimento vigente em grande parte 

das nações. Essa discussão tem como foco os limites do crescimento, tendo em vista a 

finitude dos recursos naturais e as desigualdades sociais. Com o choque do petróleo e 

a crise do sistema fordista de produção, iniciam e se propagam transformações no 

mundo do trabalho e na ordenação territorial. Neste contexto, no final da década de 

1980, intensifica-se a abertura externa face à globalização econômica e financeira, e 

esta obriga forçosamente a uma abertura interna de caráter político (BOISIER, 2004). 

Neste sentido, dois marcos opostos marcam esta década, por um lado o esgotamento 

do nacional-desenvolvimentismo tendo o Estado como interventor da economia e do 

território, e por outro a emergência do processo de endogenização do desenvolvimento 

(BECKER, 2006).  

Mesmo com o questionamento e o gradativo abandono ao welfare state, que 

ganhou força na década de 1990, essas políticas territoriais na Eupora continuam na 

ordem do dia. Atualmente, segundo o portal da UE, existem 268 regiões integrando 27 

Estados-Membros, os quais abrangem uma área total de 3.976.372 km². No Brasil, com 

uma área territorial de 8.511.965 km², portanto país de dimensão continental, as 

políticas que vislumbram um desenvolvimento regional e integrador do território caíram 

no abandono a partir das décadas de 1980 e 1990. Isso não significa que o Brasil não 

dispusesse de instrumentos de planejamento. Segundo documento5 a “pluralidade de 

instrumentos de planejamento6 existentes no Brasil se sobressai quando comparada a 

de qualquer país”.  

                                                             

5 www.integracao.gov.br/desenvolvimentoregional/publicacoes/pnot.asp, PNOT para seminários. 
6 Cita-se como Exemplo: os Planos Diretores de Bacias Hidrográficas, o Zoneamento Ecológico-

Econômico - ZEE6, os Planos de Manejo de Unidades de Conservação, Planos Diretores, o Plano de 
Desenvolvimento Territorial Sustentável do MDA/SDT. 



 

 

 

 

30 

No entanto, até o momento, inexiste uma política de ordenamento territorial 

federal. Ou seja, uma política que ordene as ações estruturantes no território brasileiro. 

Mas toda esta discussão surge em função, primeiro da retomada das Políticas de 

Desenvolvimento Regional - PNDR e depois, pelos primeiros esforços para elaboração 

de uma PNOT – Política Nacional de Ordenamento Territorial.  

 

 A crise do Estado desenvolvimentista 

 

Na década de 1970, no cenário internacional, concomitante às transformações 

econômicas surge o questionamento do Welfare State (nos países do centro capitalista) 

e do Estado Desenvolvimentista (na América Latina) (SILVA, 1995).  

Conforme Bobbio (1988), a crise do Estado deve ser vista de dois ângulos. Para 

os conservadores, seria a crise do Estado democrático (excesso de direitos). Já, para 

os marxistas, seria a crise do Estado capitalista, que não consegue mais controlar o 

poder dos grandes grupos de interesses em concorrência entre si. Esta crise estaria 

ligada ao modelo de Estado e não ao fim do mesmo.   

No caso brasileiro, as preocupações com a crise do Estado nas décadas de 1970 

e 1980 foram tomadas com o tamanho da máquina pública/crise fiscal agravada pelo 

fato de que, na década de 1980, 90% da dívida externa do setor privado foi absorvida 

pelo Estado, segundo Bresser Pereira (1996). Neste sentido, o autor propõe uma 

reforma gerencial. 

 Nos anos 1990 as preocupações estiveram voltadas para o desenvolvimento de 

inovações e mudanças na gestão pública. Tanto na fundamentação teórica como na 

prática, Bresser Pereira foi um grande expoente das reformas tendo sido ministro da 

Administração Federal e da Reforma do Estado durante o primeiro governo de 

Fernando Henrique Cardoso (1995 - 1998). Tais mudanças na gestão pública também 

eram recomendadas pelo Consenso de Washington, o qual pregava a diminuição do 

Estado como pensador de estratégias para a economia. 
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Estado-nação passou a ser sinônimo de coisa velha, anacrônica. O desafio era 

acabar com a regulamentação nacional, favorecendo a articulação entre as grandes 

corporações. Mas neste mesmo sentido, dizer que o Estado não é necessário seria uma 

falácia, pois o capital internacional para se instalar exige/exigiu investimento estatal em 

infraestrutura. Segundo Dematteis (2002), vivemos numa contemporaneidade espacial 

de “redes cada vez mais autônomas e territórios cada vez menos soberanos”. Mas, por 

outro lado as redes globais não podem operar sem vincular seus próprios nós 

operativos em determinados territórios. 

Outra preocupação recorrente era com o aumento das demandas sociais não 

atendidas pelo aparato estatal. A privatização do público se torna uma idéia e prática 

recorrente. Mas qual será a capacidade de impacto territorial do capital privado? 

Para Becker (1991), desestatização é um mito, que ao lado da dívida externa 

amplia a pressão externa, particularmente contra as semiperiferias da economia-mundo 

com o objetivo de desmontar os Estados centralizados para que as corporações 

multinacionais pudessem fortalecer as suas estratégias de desenvolvimento, os 

mercados e as áreas de influência por elas conquistadas. Neste sentido a finalidade era 

criar condições para que as corporações multinacionais e os estados centrais 

pudessem operar livremente. O “nacional” deixa de ser estratégia de desenvolvimento.  

A crise do Estado moderno, uma territorialidade complexa na sua elaboração 

(LEFEVRE, 1976), insere-se no contexto de uma crise de maiores proporções iniciadas 

na década de 1970. Período no qual se iniciam grandes transformações em escala 

mundial, as quais vão se manifestar nos lugares. Segundo Harvey (1993, p.265), as 

grandes mudanças, iniciadas na década de 1970, refletem a crise do sistema de 

acumulação capitalista, na qual se inicia a fase de transição do fordismo para o que 

chama de regime de acumulação flexível7. Neste mesmo cenário se propõe a 

flexibilização do Estado8. 

                                                             

7 Conforme Harvey, (1993. p.140), o regime de acumulação flexível é marcado pelo confronto direto com 
a rigidez do fordismo. Ela se apóia na flexibilização dos processos de trabalho, dos mercados de 
trabalho, dos produtos e dos padrões de consumo. Caracteriza-se pelo surgimento de setores da 
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Pertinente à constatação de que desde seus primórdios o “capitalismo foi (...) um 

assunto de economia mundial e não de nações/Estado9 (...) o capital nunca permitiu 

que suas aspirações fossem definidas por fronteiras nacionais em uma economia 

capitalista mundial” (WALLERSTEIN, 1979, p. 19). O Estado está em crise porque faz 

parte do sistema capitalista, que está em crise. Ele é muito forte e não vai desaparecer, 

sobretudo porque o capitalismo não quer que ele desapareça. É isso que está errado 

em tudo que tem sido escrito sobre enfraquecimento do Estado (Idem, 2008).  

Não foram poucos os autores, que anunciaram os ‘fins’: fim do Estado, fim do 

território, fim da História. Talvez, fosse melhor falar de uma constatação da crise das 

territorialidades instituídas. Ou, do econômico se sobrepondo ao político; e das redes se 

sobrevalorizando em relação ao território.  

A crise do sistema de acumulação capitalista vai provocar grandes 

transformações nas formas de produzir, seja na empresa ou na estrutura e dinâmica 

dos territórios. Neste sentido, a economia moderna, altamente concentradora, e com 

seus atores hegemônicos, passa a direcionar a reestruturação territorial, matriz de 

organização e interações sociais. 

Segundo Veltz (1999), a economia moderna é acompanhada por uma 

concentração, sem precedentes, das atividades num conjunto de megacidades que 

funcionam em rede. Os fluxos econômicos se concentram dentro de uma rede-

arquipélago de grandes polos, emergindo neste sentido uma “economia de 

arquipélago”, que cruza transversalmente os sistemas dos Estados-Nações. O ponto 

central destas transformações refere-se à competitividade pela organização e inovação. 

                                                                                                                                                                                                     

produção inteiramente novos, novas maneiras de fornecimento de serviços financeiros, novos 
mercados, e sobretudo, taxas altamente intensificadas de inovação comercial, tecnológica e 
organizacional. 

8 Sentido da flexibilização do Estado: 1- garantir a competitividade brasileira para bens e serviços no 
mercado mundial e expandir os investimentos sociais, implicando profundas reformas referentes à 
distribuição da renda e à ampliação do mercado interno. 2- A dimensão social da gestão – desafio da 
sociedade civil na redefinição do papel do Estado.3 - Acirramento pela competição pelo controle do 
território: geopolítica dos Estados (BECKER, 1991). 

9 Aqui não se pretende ignorar que, concomitante ao desenvolvimento do capitalismo, uma parcela da 
sociedade, leia-se burguesia, tenha se apropriado do espaço público, reproduzindo os seus interesses.  
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Diante deste contexto qual é o papel do Estado?  

 

Apesar de a Geografia ter se consolidado como ciência, alicerçada na Geografia 

Política, para Becker (1986) existe uma carência de reflexão sobre o espaço e a 

ausência de uma teoria explícita do Estado. O Estado-Nação era visto como a única 

realidade representativa do político. Tal concepção unidimensional e totalitária 

prejudicou a análise científica em dois aspectos: só se dispunha de uma escala e 

negou-se a existência de conflitos. 

O Estado moderno, sem pretender anular o seu caráter coercitivo, surge 

enquanto instituição territorial socialmente legitimada e tem “sua essência como 

elaboração intelectual e como espaço concreto para ação” (CASTRO, 1995, p.112). 

Durante muito tempo criou-se uma imagem simplista de que o Estado estaria 

separado, acima da sociedade, e não como agente da sociedade, ou como um dos 

atores.  

O Estado é o grande produtor do espaço, dotado de regras jurídicas que o 

fundamentam. Conforme Santos (2005), não é o território em si o promotor do 

desenvolvimento, mas sim os seus usos. Eles mudam conforme o processo, por isso os 

usos do território são temporários. A totalidade do espaço é formada pela ação da 

multiplicidade de forças dos atores (macro e micropoderes). 

Neste sentido, o Estado, como produtor do espaço, precisa coordenar de forma 

integradora as políticas territoriais nas suas múltiplas escalas.  

Para Sánches, (1992, p.72-73) a “política territorial se configura pelo conjunto de 

planejamentos estratégicos, a médio e a longo prazo. São atuações dirigidas a intervir 

sobre o território, (...) num processo consciente de manipulação”. Concorda-se com 

Raffestin, (1993, p. 155), quando afirma que “as tessituras políticas criadas pelo Estado 

são bem mais duráveis que as econômicas”. 
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Neste contexto a região, constituída de um significado de contigüidade territorial, 

inserida num conjunto de recortes que conformam a totalidade territorial, expressa no 

Estado, nos termos de Milton Santos (1997), precisa de mais atenção. 

 

 O Território como produção humana 

 

O termo território deriva do latim terra e torium, que significa terra pertencente a 

alguém.  

Na Geografia, a introdução da noção de Território é atribuída a Ratzel. O 

contexto de sua época voltava-se, em especial, à consolidação do Estado-Nação10, 

fundamentando a sua íntima conexão com o espaço.  

A concepção atual pressupõe a análise de seu significado concreto, ou seja, o 

espaço vivido, produzido, que apropriado pelo uso, torna-se território. Neste sentido o 

espaço precede o território. Conforme Raffestin, (1993, p.143), 

o território se forma a partir do espaço, é o resultado de uma ação 
conduzida por um ator sintagmático (ator que realiza um programa) em 
qualquer nível. Ao se apropriar de um espaço concreta ou abstratamente 
(por exemplo, pela representação) o ator territorializa o espaço. 

A partir da concepção de Raffestin, significa dizer o território deve ser analisado 

como produto histórico de uma coletividade, fundamentado na importância dada pelos 

atores sociais que o produzem. Ou ainda, entender o território enquanto um espaço 

apropriado, de posse e uso de um grupo social. Neste contexto o espaço tem 

conotação de poder, pois é no espaço concreto que os homens agem, e o domínio do 

território, sua destruição e modificação é fonte fundamental de poder 

(LACOSTE,1976,1982 apud BECKER, 1996, p.7). Segundo Sánches (1992), as 

                                                             

10 Ratzel entendia os Estados como organismos complexos que se concretizam nas apropriações 
territoriais que as fronteiras delimitadas pelo homem indicam, e não apenas como instituições políticas. 
A concepção de organismo em Ratzel referia-se a qualquer estrutura organizada, ia além de uma 
concepção simplesmente biológica (RATZEL, 1898-1899). 



 

 

 

 

35 

relações de poder, enquanto relações sociais, somente são possíveis de se 

desenvolver a partir da apropriação de um território. E um dos aspectos básicos da 

apropriação território remete ao controle sobre o que ele contém, sobre o que acontece 

nele e sobre os homens que o habitam (Ibid. p.69). 

Para Castro (2005), a correlação de forças, contidas nos territórios, supõe 

assimetrias de poder. Segundo Raffestin (1993), o poder sempre se cristaliza num 

lugar11 que reúne as condições para que ele se implante para depois se expandir. Tem 

poder quem dispõe dos recursos para suas ações, como é o caso do conhecimento e 

da tecnologia, por exemplo. Nos termos de Foucault (1979), os desequilíbrios se 

produzem na relação entre desiguais. Destarte, espaço é o lugar de disputa de 

interesses entre os diferentes atores que visam estabelecer relações de poder para 

(re)organizar as bases espaciais. Assim, o espaço reserva “diferentes possibilidades do 

uso” (SANTOS,1997, p. 127; RAFFESTIN, 1993, p. 144), ou seja, no interior do território 

existem conflitos, disputas pela implementação de projetos políticos entre os diferentes 

atores do desenvolvimento, o território é antes de mais nada, um “(...) produto social 

que é, a um só tempo, suporte para a vida em sociedade e um condicionador de 

projetos humanos; um referencial simbólico e efetivo e, também, para a organização 

política, além de ser uma arena de lutas e uma fonte de recursos” (FROEHLICH, 1999, 

p.10).   

No entanto as possibilidades de uso do espaço não são de caráter determinista 

ou ausente de ideologias, elas são disputadas. Para Becker, (1986, p.4-5), “nas 

estruturas das relações espaciais cria-se um determinante autônomo para a ação 

humana (...) os conflitos entre unidades espaciais substitui o conflito de classes como 

base para a transformação social”. Ou seja, nos dias atuais ampliaram-se as 

possibilidades para as manifestações de poder no espaço a partir da gestão territorial. 

Os atores “mais dinâmicos” mobilizam-se no sentido de atrair recursos de toda a ordem 

                                                             

11 Ou seja, o poder se desloca e se concentra em determinados lugares (território, zona) e expande-se 
(território, rede) a partir de um sistema logístico. Neste sentido há uma sobreposição de redes, os 
centros polarizadores também são centros dispersores, ou a nodosidade. 
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para atender as necessidades do território onde atuam. Esta prática ainda agrega 

conflitos de várias ordens, quais sejam: econômicas, sociais e ambientais. 

Frente à emergência de novos atores constituindo novas práticas de poder no 

espaço, a questão referente ao papel do Estado Contemporâneo continua pertinente. 

Castro (2003, p.119), contribui significativamente com este questionamento. Para a 

autora aqui está o que a Geografia deve revelar e explicar, ou seja, a capacidade de 

ação [do Estado-Nação] sobre a organização do seu território e sobre o cotidiano de 

seus habitantes. 

O marco conceitual de Estado remete a uma construção política e ideológica no 

tempo e no espaço. Precedente a ele as tensões territoriais eram muito fortes. Depois 

nos acostumamos com a territorialidade duradoura (MAQUIAVEL, 2004). Segundo 

Brugué (2002, p. 300), as tensões territoriais alcançaram um ponto de estabilização 

com a paz de Westfalia (1648). Com ela nascia a referência territorial para o 

desenvolvimento das capacidades de governo: o Estado-nação. Para Morin (2001), 

modelo abstrato do ideal iluminista da racionalidade, liberdade e igualdade. 

Comunidade de destino de um povo.12 Produto da razão, de um padrão de 

comportamento, poder dos atores protagonistas Bobbio (1986 p.40). Ratzel concebia o 

Estado como uma construção humana ao dizer que 

O homem bem como a maior parte de suas obras, o Estado, não é 
concebível sem o solo terrestre. Quando nós falamos de Estado, 
designamos sempre, exatamente como no caso de uma cidade ou 
estrada, uma fração da humanidade ou uma obra humana e, ao mesmo 
tempo, uma superfície terrestre (Ratzel, La géographie politique, apud 
RÜCKERT, 2006). 

 

                                                             

12 Para Morin (2001), Estado-nação completo é um ser ao mesmo tempo territorial, político, cultural, 
histórico, místico, religioso. Sugere a educação que pretenda desenvolver uma aprendizagem cidadã, 
deve incluir questões essenciais como pátria e nação. Para ele, cidadão é definido, em uma 
democracia, por sua solidariedade e responsabilidade em relação a sua pátria. ‘Entender’ o Estado-
Nação como uma entidade matripatriotica. 
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Enfim, o Estado Moderno representa uma territorialidade instituída socialmente a 

qual sobrevive há mais de três séculos13.  

No entanto, segundo Brugué (2002, p. 300), estamos em um momento histórico 

em que as tensões territoriais voltaram a emergir, tendo como foco a globalização e o 

localismo. Consequentemente, o próprio autor espera o aparecimento de um novo 

ponto de equilíbrio. 

Para o autor, o Estado é o ator político mais assediado e o mais poderoso. 

Apesar de suas dificuldades, o Estado conserva um recurso de legitimidade crucial e, 

além do mais, tem demonstrado uma grande capacidade de adaptação. Perdeu a 

exclusividade e o monopólio governamental que acompanhavam a noção tradicional de 

territorialidade. A globalização e o localismo deram um novo impulso às cidades e às 

regiões como atores políticos significativos (Ibid., p.306-307). 

Neste sentido sugere uma readaptação dos esquemas clássicos de governo a 

uma realidade de dinâmicas sociais, as quais adquirem hoje uma clara natureza 

relacional. Esta reestruturação seria concretizada numa dupla dimensão: “configuração, 

liderança, gestão de redes público-privadas horizontais, e o surgimento de um cenário 

de governance, definido em múltiplos níveis territoriais de governo” (Ibid., p.309). 

Neste sentido, os múltiplos poderes que compõem e determinam a organização 

do espaço, ou a produção do território carecem de uma metodologia de análise. Os 

múltiplos poderes são expressos na multiplicidade de atores que agem, mobilizam 

recursos para a produção do território, ou dito de outra forma, para a criação, 

destruição, reconstrução de usos do território. Conforme Raffestin (1993, p.152), “do 

Estado ao indivíduo passando por todas as organizações pequenas ou grandes, 

encontram-se atores sintagmáticos que produzem o território”.  

A manifestação de poder no espaço se expressa pela criação de territórios e 

redes. Mas estas manifestações podem representar algumas distinções fundamentais. 

No caso das redes, segundo Raffestin (1993), sempre expressam a representação da 

ação dos atores dominantes, argumenta que toda a rede é uma imagem do poder. Mas 
                                                             

13 Apenas para ilustrar, menciona-se que Portugal, por volta de 1200, reclamava a condição mais antiga 
de Estado-nação europeu. 
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também não se pode desconsiderar que nem tudo é rede e, onde as redes existem, 

elas não são uniformes, conforme Santos (1997). Segundo Castells (1999, p. 557), 

‘redes são estruturas abertas capazes de se expandir de forma ilimitada, integrando 

novos nós desde que consigam comunicar-se dentro da rede, ou seja, desde que 

compartilhem os mesmos códigos de comunicação’ (por exemplo, valores ou objetivos 

de desempenho). 

Em alguns fragmentos do território os pontos fortes da rede se concentram. E, 

mesmo nos lugares com maior densidade técnica e institucional, as redes não são reais 

para todos. Contudo, o território, compreendido enquanto tessitura política 

(RAFFESTIN, 1993), nos permite uma melhor compreensão da totalidade.  

 

A tessitura política como construção humana 

 

Tessitura é a projeção de um sistema de limites14 (políticos, econômicos, sociais 

ou culturais) ou de fronteiras, mais ou menos funcionalizadas. Assim como as redes, a 

tessitura também expressa sempre um enquadramento de poder, ou de um poder 

(RAFFESTIN, 1993, p.154). 

As tessituras de origem política são o resultado da relação com o espaço, um 

enquadramento de poder. Elas podem ser compostas por uma malha ou por um 

conjunto de malhas (município, estado, país) as quais acolhem a população, as redes e 

os nós das redes (RAFFESTIN, 1993).  

Neste sentido as redes, ou os meios de circulação, as cidades, ou nós da rede e 

mais as malhas, ou cidades ou regiões constituem a forma estruturante do território.  

Assim como as redes e o território, o Estado territorial também é uma construção 

humana, um enquadramento de poder impregnado de diversos enquadramentos de 

                                                             

14 Para Raffestin (1993, p.153) a noção de limite exprime a relação que um grupo mantém com uma 
porção do espaço. 
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várias dimensões, os quais, movidos por seus atores, assediam e disputam os 

recursos. Precedente à territorialidade instituída e expressa no Estado-Nação as 

tensões territoriais eram muito fortes. Depois persiste a territorialidade duradoura. Por 

isso analisar esta dimensão territorial, ou outra, descontextualizada no tempo e no 

espaço incorre-se em perigos de avaliações distorcidas. 

A partir desta breve análise do território, considera-se que para não incorrermos 

numa visão fragmentada da sociedade sobre o espaço, o prisma territorial precisa 

agregar uma noção de conjunto, de totalidade. O município, a região ou estado não 

existem por si próprios, não são ilhas autônomas, mas sim enquadramentos de poder 

interagindo em suas diversas dimensões e escalas, quais sejam: políticas, sociais, 

econômicas, culturais e ambientais, e, local/regional, estadual, nacional e internacional, 

respectivamente. 

A dimensão multifuncional do território, representada através dos múltiplos usos, 

constitui a matriz da organização espacial. A materialização de ações através da 

criação de objetos geográficos, nos termos de Santos (1997), espelha a 

intencionalidade de seus atores e são elas que dinamizam o território. Entretanto, os 

fenômenos que se manifestam em um recorte territorial de menor abrangência podem 

ser determinados por múltiplas escalas. 

Esta situação se fortaleceu e ficou mais evidente a partir dos anos 1980, com a 

descentralização da gestão político-administrativa. Ela reformou as responsabilidades e 

o papel nos diferentes níveis de governo, local, regional e nacional. Esta reorganização 

da autoridade espacial permitiu aos governos locais incrementar notavelmente sua 

influência no campo do planejamento regional (BENKO, 1999; BECKER, 2006; 

RÜCKERT, 2001) e da gestão do território através do enfoque no desenvolvimento 

estratégico. 
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As diferentes vias de Reforma do estado: descentralização político-administrativa 

 

Para Fiori (1994) o sistema federativo de organização de um Estado visa a 

estabilização das relações de poder em uma sociedade heterogênea étnica, social ou 

econômica. No Brasil, a descentralização veio associada a dois processos: o da 

democratização de um Estado autoritário e centralizante e o da descentralização fiscal 

de um estado desenvolvimentista falido (processos coetâneos). 

Segundo Silva et al (1995), no Brasil a luta pelo fim do estado autoritário induziu 

à crença de que a descentralização levaria, por si, a uma maior equidade na 

distribuição de bens e serviços e à maior eficiência na operação do aparato estatal. 

Neste sentido houve uma redefinição de competências das distintas esferas do governo 

na área social. 

O fato é que a União criou instrumentos legais para a descentralização como a 

expansão de competências entre os entes federativos, porém a formulação de 

estratégias amplas de descentralização envolvendo e articulando os diferentes níveis 

de governo ficou debilitada. Ou seja, as políticas ficaram à mercê de cada instância. 

Com isso, na maioria das vezes, o Estado não foi o centro de comando, nem mesmo o 

poder legislativo, que teria esse espaço de ação para a articulação política, com a 

constituição de 1988. 

No Brasil, o território nacional precede às instâncias subnacionais, e num 

movimento contínuo e célebre de centralização, define, em menos de 50 anos, os 

rumos do desenvolvimento e o papel dessas instâncias, diferente dos Estados 

europeus do século XIX. Conforme Hobsbawm (1998), um dos problemas das 

territorialidades nos países subdesenvolvidos é que quem definiu as fronteiras foram os 

colonizadores. 
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A Unidade Nacional mantida pelo pacto federativo15, enquanto forma de 

organização territorial, fragiliza-se pela perda de capacidade regulatória do governo 

federal. É o caso dos conflitos federativos na guerra motivados pela guerra fiscal. 

Os conflitos entre as unidades de federação são obstáculos práticos importantes 

à condução de um processo nacional de desenvolvimento. Fica difícil a implementação 

de qualquer estratégia de desenvolvimento nacional, dada a grande quantidade de 

interesses regionais divergentes e contrários a contemplar. 

Do início dos anos 1970 até meados de 1984 o Estado brasileiro tinha, enquanto 

planejamento, políticas de ordenamento territorial, expressas nos PNDs - Planos 

Nacionais de Desenvolvimento, criados pelo Ato Complementar nº 43, de 29 de janeiro 

de 1969. 

No período de 1972-1974 desenvolve-se o I PND o qual postulava que a 

estratégia de desenvolvimento regional consistiria, especialmente, na política de 

integração em sentido amplo. O II PND, de 1974 a 1979, tinha como diretriz básica a 

política industrial, reforçada pelas ações de grupos de interesse industrial interessados 

no fortalecimento da empresa privada nacional (Silva, 2003). A fase de implantação do 

III PND, 1980 a 1984, foi acompanhada de um ajuste externo e desequilíbrio interno. A 

partir deste período o PND deixou de ser implantado. Com isso, as políticas territoriais 

explícitas deixam de existir em escala federal de poder. A partir deste período o 

planejamento do desenvolvimento regional no Brasil entra em crise. O principal 

programa passa a ser a descentralização da gestão, enfim a reforma política. Partindo 

da tese de que caberia ao setor privado o papel da retomada do crescimento, no Brasil 

foi instituído o I PND/NR – Plano Nacional de Desenvolvimento da Nova República 

(1986-89). O referido plano preconizava uma reforma política para a retomada do 

crescimento econômico e combate à pobreza. Entretanto, o modelo de gestão a partir 

dos Planos Nacionais de Desenvolvimento, que já vinha, gradativamente, apresentando 

sinais de esgotamento, foi cedendo espaço para a implantação dos Planos Plurianuais 
                                                             

15 Mecanismo de compensação construído para obtenção de um peculiar equilíbrio entre as unidades 
territoriais, no contexto de um processo de desenvolvimento sustentado pela ação de um governo 
central forte e indutor. 
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– PPAs, estabelecidos pela Constituição de 1988. O PPA representava o novo 

paradigma de gestão orientado para a descentralização, o qual foi regulamentado pelo 

Decreto 2.829, de 29 de outubro de 1998. Ele estabelece medidas, metas e gastos a 

serem seguidos pelo governo durante um período de 4 anos, os quais devem ser 

aprovados pelo Congresso Nacional. O primeiro e o segundo PPA foram criados em 

1991 e 1996, respectivamente. Até hoje eles continuam fazendo parte da agenda de 

ações políticas do governo. 

Em 1999-2000, durante o governo de Fernando Henrique Cardoso, na tentativa 

da retomada das políticas territoriais, o governo encomenda um plano chamado Política 

dos Eixos de Integração. Este priorizava o fortalecimento do desenvolvimento ao longo 

dos eixos viários: rodoviário, ferroviário, aquático (eixos de circulação). Neste sentido 

criou-se uma política seletiva, de ambientes competitivos voltada para o mercado 

internacional. Grande parte das ‘regiões deprimidas’ ficaram fora desta proposta. 

Diante deste contexto, o Brasil está há quase duas décadas sem um 

planejamento nacional integrador. 

Em 2003, vislumbra-se a iniciativa de retomada das políticas territoriais através 

da Política Nacional de Desenvolvimento Regional - PNDR e da elaboração da Política 

Nacional de Ordenamento Territorial – PNOT. Destaca-se que as competências legais 

para a criação de mecanismos e instrumentos de ordenação das ações dos diferentes 

atores no sentido de buscar a integração das ações no território nacional encontram-se 

na Constituição Federal de 1988, especificamente em seu Artigo 21, inciso IX, quando 

infere que “Compete à União elaborar e executar planos nacionais e regionais de 

ordenação do território e de desenvolvimento econômico e social”. 

O Ordenamento Territorial expressa a política macroestratégica de coordenação, 

pois o ordenamento territorial antecede o desenvolvimento regional.  

A PNOT, em fase de construção, consiste num esforço no sentido de agrupar a 

política nacional, como um todo (usos do solo das metrópoles, das cidades, das zonas 

rurais), num conjunto do território. A intenção é de gerir a partir de uma visão territorial 

de conjunto. A PNOT ordena as tendências de distribuição das atividades produtivas e 
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equipamentos decorrentes das ações dos múltiplos atores e a PNDR privilegia as 

regiões deprimidas. 

Com mais precisão, o Ministério da Integração Nacional conceitua o 

Ordenamento Territorial como sendo “a regulação das tendências de distribuição das 

atividades produtivas e equipamentos no território nacional ou supranacional, 

decorrente das ações de múltiplos atores, segundo uma visão estratégica e mediante 

articulação institucional e negociação, de modo a alcançar os objetivos desejados” 

(BRASIL, 2006 p. 188). Em outras palavras, a Política Nacional de Ordenamento 

Territorial - PNOT propõe “ordenar os múltiplos usos do território e de seus recursos” 

(RÜCKERT, 2005). 

Mas o exposto é apenas um início. O Estado continua sem um projeto que 

contemple as regiões brasileiras com políticas territoriais articuladas. O que predomina 

no momento são os localismos, regionalismos representados pelas forças de atuação 

dos seus atores hegemônicos e locais, em algumas regiões privilegiadas.  

Nota-se que de um Estado centralizador de projetos passou-se para os 

localismos, acirrando a disputa pelos recursos, sem um projeto de Estado para o 

desenvolvimento. Para Castro, (2005, p.118) a relação entre a forma institucional do 

Estado e a forma instituinte sociedade civil é dialética, o Estado por princípio, incorpora 

a dinâmica das mudanças, mesmo que nele as mudanças sejam mais lentas do que 

aquelas que ocorrem na sociedade. Sabiamente Maquiavel já havia percebido esta 

dialética16.  

Desde a redemocratização do Estado Brasileiro (1988), tem-se assistido à 

organização da sociedade civil através da formação de um número significativo de 

movimentos sociais ampliando assim a sua participação política. Sejam eles liderados 

                                                             

16
 Segundo Massoni (2005), no contexto de sua época, alegava que em toda republica existem dois 
partidos, o dos aristocratas e do povo; e as leis que favorecem a liberdade resultam da luta desses 
partidos. Todos os legisladores que redigiram constituições sábias julgaram essencial estabelecer uma 
proteção à liberdade; e, conforme a maior ou menor habilidade com que essa proteção foi criada, a 
liberdade durou mais ou menos.  Quem se der ao trabalho de examinar com cuidado os resultados dos 
protestos populares verá que eles jamais foram causa de violências e se convencerá de que, pelo 
contrário, eles deram de fato origem a leis vantajosas para as liberdades públicas.  
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pela igreja, pelos trabalhadores ligados à terra, pelos sindicatos, por associações de 

moradores, por partidos políticos, por associações comerciais e industriais etc.  

Considerando que a democracia não é uma forma estática, mas sim dinâmica, 

um processo em construção (BOBBIO, 1986), esta continuará a ser a condutora de 

reformas/reestruturações. 

Neste sentido os mecanismos descentralizantes das decisões implantados com a 

democratização no Brasil estão dispersos na sua forma carecendo de uma articulação 

nas diferentes escalas de gestão. A construção da Política Nacional de Ordenamento 

Territorial vem para atender a esta demanda estratégica e integradora do 

desenvolvimento nacional. Por isso, “o ordenamento territorial, definido a partir de 

instâncias democráticas do Estado, pode ser instrumento crucial na garantia da 

soberania nacional e na consolidação da identidade da nação” (BRASIL, 2006, p. 188).  

O ordenamento territorial “tende a controlar fluxos e estoques de diferentes 

naturezas produzindo uma malha de duplo controle, técnico e político, que impõe uma 

ordem espacial vinculada a uma prática e a uma concepção de espaço logístico, de 

interesses gerais, estratégicos. Rompe-se assim com a concepção de espaços restritos 

de interesses privados e objetivos particulares dos agentes de sua produção” (loc. cit).  

Neste contexto os resultados da ampliação da democracia serão garantidos 

através de uma autonomia relativa dos diferentes atores econômicos e sociais e insere-

se o espaço físico nacional com sua capacidade de articular e integrar ações com as 

múltiplas escalas como um componente estratégico do desenvolvimento nacional 

sustentável. 

 

Escalas de gestão territorial 

 

Conforme mencionado anteriormente, o processo de desenvolvimento 

contemporâneo tem privilegiado duas escalas: a global e a local.  
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Estas escalas se inscrevem na nova organização da matriz territorial 

(re)desenhada pelos atores hegemônicos, os quais buscam, nos territórios, a 

competitividade, expressa nas diferenças.  

Segundo Dematteis (2002), a fragmentação e a rearticulação dos territórios que 

as redes globais tem feito não eliminaram a territorialidade. A principal mudança refere-

se à exaltação da escala local/regional, a qual tem debilitado a escala nacional. 

Neste contexto, os principais protagonistas e atores do desenvolvimento, junto 

com as redes globais, parece que são os sistemas territoriais locais, entidades de 

dimensões microrregionais, nós de interconexão, entre redes globais e territórios. 

Vinculados a certos substratos homogêneos estes nós da rede são capazes de 

organizar-se por si mesmos, para poder operar na prática como atores coletivos na 

concepção e realização de projetos de desenvolvimento. Muitas cidades e regiões se 

movem como atores no cenário internacional sem recorrer à mediação de seus 

governos estatais. 

Seguindo o raciocínio do autor, o resultado global é uma fragmentação dos 

territórios em unidades funcionais autônomas. Os fragmentos de território (cidades, 

região, bairro ou consórcio de municípios) que buscam incorporar-se às redes globais, 

seguem um caminho bem independente. O resultado desta fragmentação17 aparece 

nas diferenças e desequilíbrios na escala microterritorial, pois ela se converte em 

fragmentação social na medida em que no interior das distintas regiões se acentuam as 

diferenças de renda, de direitos fundamentais e de oportunidades entre as classes 

sociais que se relacionam direta ou indiretamente com estas redes globais e as que 

estão excluídas destas. 

                                                             

17 A desarticulação e a fragmentação dos territórios n21acionais favorece os regionalismos, os localismos 
e os movimentos separatistas, os quais despertam os fantasmas do passado pré-moderno para 
adaptar-se e para resistir aos imperativos hipermodernos da globalização (DEMATTEIS, 2002). 
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Diante do exposto, tem-se assistido nos últimos anos é o esvaziamento de um 

ordenamento territorial, ou seja, da capacidade de ação, do Estado, sobre a 

organização do seu território. 

A região, constituída de um significado de contiguidade territorial, inserida num 

conjunto de recortes que conformam a totalidade territorial, nos termos de Milton Santos 

(1997), expresso no Estado/Nação, perde importância. O que predomina é a “explosão 

do território” em si. 

A região sempre foi considerada um instrumento clássico dos governos. Palavra 

que deriva do latim – regere – significa reger, comandar. Reflexão política de base 

territorial conforme Dias (2004). Resultado de um complexo processo histórico de 

construção social, segundo Wainer (1995). 

Estabelecer diferenças entre região e território parece ser um pouco difícil, pois 

ambos imbricam-se. A região pode ser definida como uma categoria de análise 

territorial, ou por um recorte do espaço, dentro do qual existem as disputas e o território, 

como já foi descrito anteriormente, significa apropriação, uso, a totalidade dos atores e 

das forças que atuam. Para Dias (op.cit.), é urgente romper com o paradigma que 

esvazia a dimensão política da região e oculta os sujeitos da ação.  A região contém na 

sua essência o objeto de ação política. Neste sentido, políticas de desenvolvimento 

regional são políticas territoriais.  

Na esfera política (Estado) brasileira, integrar as regiões ‘arquipélagos 

econômicos’ tornou-se um dos principais objetos de ação do Estado Novo. Segundo 

Wainer (1995), a noção de região surge a partir dos anos 1950. O Planejamento 

Regional era o padrão específico de regionalização e da intervenção do poder 

articulado com grupos dominantes, as oligarquias regionais. O I PND postulava que a 

estratégia de desenvolvimento regional consistiria, especialmente, na política de 

integração em sentido amplo. A partir dos anos 70, a região vai sendo reduzida a 

microlocalizações, polos. Essa tendência tem se repetido quando se fala de ‘territórios 

rurais sustentáveis’ dando ênfase à escala microrregional, sem considerar o todo que 

compõe o regional. No espaço nacional a região vem sendo dissolvida.  
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Conforme o autor supra mencionado, esvaziam-se as perspectivas de 

desenvolvimento endógeno. As políticas setoriais passam a ser protagonistas. 

Aparecem os discursos vocacionistas, de interesses de segmentos dominantes, os 

quais propõem a renegociação do pacto em nome da região, mas sempre em benefício 

próprio. Surge, neste sentido, um clientelismo localista. 

Concorda-se com Dias (2004, p. 168), quando comenta a “ausência de um 

projeto integrador das políticas de âmbito nacional e de uma regionalização que 

considerem o conjunto de atividades dos homens e de suas ações”. 

Alguns pesquisadores como Castells (1997), entre outros, tem priorizado 

argumentos sobre o desenvolvimento e integração a partir das redes, da sociedade 

conectada em rede. No entanto, na Geografia, é preciso ter cuidado, pois o discurso 

das “redes esvazia a dimensão política da região e oculta os sujeitos da ação (DIAS, 

op.cit.).” Concorda-se que as redes se inscrevem no mundo das relações, mas também, 

e muito mais, no mundo técnico cientifico informacional, do qual Milton Santos falava, e 

não existe neutralidade na tecnologia. Ela pode ser uma ferramenta útil e necessária, 

mas não é determinante. 

A valorização das redes, da autogestão do território, ou dos fragmentos de 

território é a tendência atual respondendo aos interesses das tendências globais, 

representada pelos atores hegemônicos e reforçada por alguns atores locais. 

 O discurso localista/regionalista tem os seus méritos, enquanto novos atores 

protagonistas.  No entanto é preciso reconhecer que os “os territórios são mais densos 

e mais complexos do ângulo dos múltiplos poderes que nele e sobre ele atuam” 

(RÜCKERT, 2004, p.5). Ou seja, as condições sócio-tecnológicas de competitividade 

que permeiam os territórios não se apresentam de forma homogênea e nem mesmo 

foram construídas por um ator, seja do setor privado ou de uma escala pública de 

menor abrangência como o município ou região. Os territórios que abrigam maiores 

condições sócio-tecnológicas, via de regra, contam com atores que mobilizam recursos 

de qualquer ordem, seja do setor privado ou do setor público nas diversas escalas de 

gestão e poder. 
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A competitividade e a inovação têm gerado densidades técnicas de lugares e 

regiões, porém a difusão é seletiva, ancorada em práticas espaciais seletivas geradoras 

de fragmentação e marginalização. A inovação tem como lugar central os nós das 

redes em escala global, como bem apontou Sánches18 (apud SILVA, 2004). Na 

realidade a questão central é que são raros os espaços nos quais ocorre inovação, daí 

Santos (1997) falar dos espaços luminosos e espaços opacos. Por isso, promover 

inovação pode significar geração e ampliação das desigualdades. 

Em cenários espaciais, onde as assimetrias regionais evidenciam-se 

sobremaneira, as possibilidades de desenvolvimento endógeno também não são iguais. 

O ponto de partida para a construção de um ambiente local que promova o 

desenvolvimento humano não é o mesmo para as diferentes localidades ou regiões. 

Conforme Ferrão,  

na maior parte das situações o desenvolvimento local não pode ser 
abandonado a si próprio. Isto é, a mão invisível quer do mercado quer da 
sociedade civil não tem garantido espontaneamente as condições 
necessárias para que o desenvolvimento, nas suas várias dimensões, 
ocorra com a intensidade e a qualidade exigidas pelo mais básico sentido 
de justiça social. A ação pública, direta ou indireta, torna-se assim 
indispensável (FERRÃO, 2002b, p. 2). 

 

Milton Santos (1999, p. 39) dizia que é preciso pensar o desenvolvimento a partir 

do território, pois o território não exclui nada e ninguém. A partir desta proposição 

parece que a dimensão do Estado territorial não pode ser desconsiderada, pois ela vem 

antes de qualquer recorte regional estabelecido através da densidade organizacional, 

das articulações dos atores locais. Visto pelo prisma localista, o planejamento regional 

só vai ser recorte dos que se apropriarem dele. Segundo Raffestin (1993, p.153), 

“delimitar é manifestar um poder numa área precisa”. Neste sentido os localismos ou 

regionalismos têm caráter territorial, mas é uma questão de escala. É preciso 

compreender que a fragmentação territorial também é produto dos ‘privilégios’ aos 

                                                             

18 SÁNCHEZ, Joan-Eugeni. Metropolização e modernidade. In: SANTOS, M. et al. (Org.). O novo mapa 
do mundo: fim de século e globalização. São Paulo: Hucitec/ANPUR, 1997. p. 293-302.  
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localismos e seus beneficiados. Muitas vezes, o “empresariado local19” passa a ser o 

protagonista do desenvolvimento. Aliás, basta ver o número de representações de 

interesses empresariais que se proliferaram nos últimos anos no Vale do Taquari. 

Ferrão (2002) propõe a perspectiva da interlocalidade como questão política para 

pensar o desenvolvimento. Organizar ações, partilhar experiências e projetos, pois a 

interlocalidade pressupõe um valor comum, o empenho na qualificação das dinâmicas 

locais.  

Mas não estaríamos nos remetendo novamente a um localismo, revestido de 

região? Como ultrapassar as fronteiras do local permitindo uma coesão territorial tendo 

como objetivo a integração da totalidade territorial composta por seus múltiplos atores? 

Aqui vale destacar uma argumentação de Ratzel: “Uma política estatal correta é a de 

evitar que as dissensões que ocorrem no interior da sociedade se transformem em 

conflitos geografizados” (RATZEL, La géographie politique, apud RÜCKERT, 2006). 

Neste contexto o método escalar, de abordagem dialética, o qual permite ver as 

contradições, compreender a totalidade (LEFEVRE,1976) com suas múltiplas 

determinações e diferentes atores parece ser apropriado para esta análise, pois as 

escalas micro, macro, meso não se excluem, e sim se imbricam. 

                                                             

19 Representação de interesses empresariais no Vale do Taquari: Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL), 
Sindicato do Comércio Varejista (Sindilojas Vale do Taquari), Associação Comercial e Industrial (ACI), 
Câmara da Indústria, Comércio e Serviços (CIC). As duas últimas organizações apoiaram a criação da 
CIC VT – Câmara da Indústria, Comércio e Serviços do Vale do Taquari em 2005, enquanto organismo 
articulador da classe empresarial. Este trabalho foi articulado liderado pela Univates e ACIL. No site da 
entidade aparece o slogan “Agência de Desenvolvimento Regional do Vale do Taquari”, apoiados pelo 
CODEVAT, AMVAT e o Repensando o Agro.  http://www.valedotaquari.org.br/pagina_cic.php. Acesso 
em 21 jun. 2010. Este conjunto de entidades atua em conjunto com a Associação da Classe Média 
(Aclame), organização não-governamental (ONG) sediada em Porto Alegre criada em 1999. Esta 
associação tem como objetivo formar opinião “para as pessoas da classe média, que contribuem 
significativamente para a manutenção do status social, político e econômico do país e que não estão 
tendo seus direitos devidamente atendidos” http://www.aclame.com.br/historico.php. Acesso em: 21 
jun. 2010. Estas mobilizações envolvem sindicatos patronais ou empresariais representantes das 
classes econômicas. Os sindicatos de trabalhadores não fazem parte deste movimento por isso o 
sistema de representatividade é baixo. 
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O lugar não se explica em si mesmo. Os lugares são construídos a partir de 

processos de múltiplas determinações, em várias escalas, geralmente fora de sua área 

de atuação. 

 

Política Nacional de Ordenamento Territorial e Governança 

 

A multiplicidade de políticas territoriais e de atores multiescalares não dinamizará 

um projeto de desenvolvimento enquanto estiverem desarticulados. 

Para Rover (2007), a governança se refere à integração de atores e processos, e 

é compreendida como a constituição de uma instituição que integre governos com 

grupos e atores sociais para realizar a gestão de políticas públicas, na qual se darão 

processos de negociação de interesses. No entanto, pondera ao mediar com Chauí 

(1990), que a governança pode se restringir a grupos seletos e, através de uma “ilusão 

da participação” envolver atores sociais em formas de governança oligárquica e 

tutelada/legitimadora. Conforme notas de aula20, nas sociedades avançadas, em muitos 

casos, a sociedade civil é o principal ator político e o Estado é o ator organizador, 

conformando a concorrência de algumas elites que nascem e vivem dentro de 

determinadas organizações. Uma delas é o Estado que gera uma elite própria da 

burocracia.  

Entretanto nos países social e politicamente mais frágeis, 

o Estado ainda parece ser a força social capaz de exercer um contrapeso diante da 
avassaladora predominância dos interesses capitalistas e dos meios de que 
dispõem. Não que os movimentos do Estado sejam antagônicos aos dos capitais; 
muito ao contrário. Suas ações tendem a espelhar posições que refletem a estrutura 
de organização da formação social em questão, refletindo o equilíbrio de forças 
existente em cada momento. (...) O traço mais característico da sociedade moderna 
é a capacidade do Estado de administrar conflitos e produzir consensos em torno de 
interesses aparentemente inconciliáveis (GALVÃO, 2003, p. 42). 

 

                                                             

20 Estado e processos de transformação social. Pós-graduação em Sociologia. Professor Raúl Rojo – 
Ufrgs, 2007. 
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Apesar de alguns terem decretado o fim do Estado ou trabalhado pela sua 

diminuição, ele continua sendo um dos atores, talvez ainda o mais assediado, o que 

mudou foi a geografia de sua gestão. Hoje é preciso observar a Geografia de sua 

gestão por outro prisma. Novos poderes instituídos na sociedade civil têm absorvido o 

Estado, por isso a importância da organização, da articulação da governança territorial. 

Pode-se visualizar a mudança da gestão do território a partir do caso da 

descetralização da C,T&I no Rio Grande do Sul. Conforme trabalharemos mais adiante, 

percebe-se que a regionalização das políticas territoriais de C,T&I fez emergir um novo 

sistema de governança territorial a partir da criação de arranjos institucionais e 

ambientais facilitadores da inovação no qual a interação entre os atores públicos e 

privados de diferentes escalas intensificou-se, caracterizando uma inovação territorial. 

Neste sentido, partindo do tema número 1, do estudo elaborado para a PNOT, 

disponível no site do Ministério da Integração/publicações, denominado “Os principais 

padrões de uso e ocupação do território e as principais tendências de transformação” e, 

da crítica feita em relação à ausência do tratamento de C&T (RÜCKERT, 2006) no 

estudo pretende-se levar para frente esta reflexão fazendo um estudo na escala 

regional, ou seja, pretende-se analisar as transformações territoriais decorrentes da 

descentralização das políticas de ciência, tecnologia. 

Para os elaboradores dos estudos da PNOT, o “desafio conceitual do 

Ordenamento Territorial (OT) está associado à questão política, da nova relação 

Estado-território, unidade indissociável até recentemente, mas hoje rompida por novas 

forças no contexto da globalização” (BRASIL, 2006, p.12) 

 

Inclusão dos vetores de difusão e inovação tecnológica sobre o território 

nacional: uma proposição 

 

A partir da análise e parecer sobre a Política Nacional de Ordenamento Territorial 

- PNOT, do Ministério de Integração Nacional, Rückert (2005) destaca alguns pontos 
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que deveriam ser incluídos na política de Ordenamento Territorial brasileira. Para este 

trabalho, conforme mencionado anteriormente, interessa a sua opinião em relação ao 

tema 01 - Padrão de Uso e Ocupação do Território e suas Principais Tendências de 

Transformação, ao constatar que percebe-se no documento a ausência de uma 

cartografia das universidades, dos principais centros difusores de C&T no país, do 

número de grupos de pesquisa de excelência, dos projetos de pesquisa em suas 

diversas frentes de interesse nacional e regional, apoiados pelo governo federal e por 

agências internacionais. Hoje, com “a política de desconcentração de C&T do Ministério 

de Ciência e Tecnologia e com o fomento aos centros de pós-graduação, deveríamos 

procurar associar este processo com as possibilidades de fomento ao desenvolvimento 

endógeno das forças produtivas locais” (RÜCKERT; ALBUQUERQUE, 2005, p. 20). 

A constatação da ausência de uma cartografia dos vetores de difusão e inovação 

tecnológica sobre o território nacional “veio em boa hora”, pois hoje o período técnico–

científico–informacional, segundo Milton Santos, distingue-se dos anteriores em virtude 

da profunda interação da ciência e da técnica com o meio.  

Trata-se da interdependência da ciência e da técnica em todos os 
aspectos da vida social, situação que se verifica em todas as partes do 
mundo e em todos os países (....) é um momento histórico no qual a 
construção ou a reconstrução do espaço se dará com o conteúdo da 
ciência e da técnica (SANTOS, 1992, p. 10-13). 

Para o geógrafo, a história é feita da relação homem/natureza, mediada pelas 

idéias e pelo meio técnico-científico (SANTOS, 1997). Neste sentido, cada vez mais é o 

conhecimento mais a sua interação que diferencia as economias regionais. Segundo 

Becker (1996), a ciência e a tecnologia passaram a dar sentido às diferenças que os 

espaços contêm. Com isso, intensifica-se o sentido contraditório da globalização, ao 

mesmo tempo em que há uma tendência de homogeneização, padronização dos 

processos de produção e do consumo, há uma valorização do espaço a partir de suas 

diferenças. 

No entanto, não se pode negligenciar os contrastes, as assimetrias contidas no 

espaço. As desigualdades socioespaciais são gritantes no mundo e na maioria dos 
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países. O mesmo processo que gera a riqueza/produção, sem precedentes, também 

cria a pobreza. Segundo o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento – 

PNUD, (2001), menos de um quarto da população mundial concentra 86% da riqueza, 

consolidando com isso um grande desequilíbrio no desenvolvimento mundial. E ainda 

esta concentração sem precedentes na história vem acontecendo também nos países 

mais industrializados. É a materialização das ações dos atores hegemônicos, como 

corporações transnacionais e organismos financeiros internacionais. 

Frente à complexidade do mundo do trabalho no contexto atual, abre-se espaço 

para a constatação de que a luta de classes dá lugar às disputas territoriais. O território 

passa a ser visto como a arena para os conflitos, expressos nas disputas 

territoriais/regionais (COX, 1991; BECKER,1986). 

Na década de 1980, Becker já dizia que “face à reestruturação do sistema 

econômico mundial, a estratégia de descentralização pode ser funcional à empresa 

mas contraditória ao Estado, podendo vir a contribuir para maior poder econômico das 

corporações e para o enfraquecimento relativo dos Estados – nação” (Ibid. 1986, p. 9). 

É aqui que entra a necessidade do resgate do papel do Estado, ou seja, da sua 

capacidade de ação sobre a organização do seu território (CASTRO, 2003, p.119) em 

benefício de um projeto territorial integrador. Através das regiões pode-se dar sentido 

às políticas territoriais, pois a essência da região é conter o objeto da ação política. 

Neste contexto, é preciso visualizar e compreender a multifuncionalidade do poder21, 

atores, usos políticos e gestão do território (RÜCKERT, 2005).  

São as ações que dinamizam o território. Toda ação é movida por um ator ou por 

um conjunto de atores motivados, no sentido de pressionar, sugerir ou atuar. Conforme 

Raffestin 

                                                             

21A multidimensionalidade do poder é conceituada no sentido de que diferentes atores produzem o 
espaço, (re)estruturam o território através da prática de poderes/políticas/programas estratégicos, 
gestão territorial, enfim, ações/programas que tenham um caráter (re)estruturante, de acordo com os 
paradigmas da competitividade, inserção internacional e com capacidade de alavancagem de 
desenvolvimento endógeno, imprimindo assim novos usos do território. (...) O poder torna-se um 
elemento da ação e diz respeito à categoria de intervenções de que um agente é capaz. (RÜCKERT, 
2006, p. 2-3).  
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do Estado ao indivíduo passando por todas as organizações pequenas 
ou grandes, encontram-se atores sintagmáticos que produzem o 
território. (...) O território se forma a partir do espaço, é o resultado de 
uma ação conduzida por um ator sintagmático (ator que realiza um 
programa) em qualquer nível (RAFFESTIN, 1993, p.152). 
 

Entretanto, as possibilidades de uso do espaço e da construção do território, a 

partir da materialização de ações, não são de caráter determinista ou ausentes de 

ideologias, elas são disputadas.  

Neste sentido, os territórios que dispõem de meios para acessar, gerar, usar e 

difundir recursos como conhecimento e tecnologia são menos vulneráveis. O novo 

paradigma da desconcentração das atividades econômicas e políticas proporcionadas 

pela especialização flexível e pela flexibilização do Estado, respectivamente, têm 

valorizado sobremaneira o acesso ao conhecimento técnico-científico e as novas 

formas de produção como instrumentos fundamentais da concorrência intercapitalista 

(CASTRO, 1995).  
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1. O DESENVOLVIMENTO REGIONAL: CONCEITOS E ENFOQUES 

 

No presente capítulo, procurar-se-á retirar dos enfoques teóricos e conceitos 

sobre desenvolvimento, região, território, inovação e ambientes locais inovadores 

contribuições para a construção da base desta pesquisa. Em especial, dar-se-á, 

destaque à questão das mudanças do enfoque regional na questão do 

desenvolvimento. 

 

1.1 O conceito de desenvolvimento 

 

A definição de desenvolvimento remete a situações e possibilidades em que se 

encontram as pessoas ou populações no espaço geográfico em suas diversas maneiras 

de dimensioná-lo. 

Desde a menor escala geográfica até a maior, não se pode analisar o grau de 

desenvolvimento fora do contexto global. A história dos lugares, os quais hoje 

denominamos de desenvolvidos, foi construída concomitante à produção do 

subdesenvolvimento de outros. Neste sentido trata-se de um processo contraditório em 

si mesmo. O mesmo processo que produz a riqueza produz a pobreza. Yves Lacoste 

(1985) já alertava que a análise do subdesenvolvimento não pode negligenciar os 

diversos significados do processo constitutivo. 

A intensificação da preocupação ou atenção ao desenvolvimento se dá com o 

Keynesianismo e suas políticas de bem-estar social nos países de economia avançada 

e com o Estado desenvolvimentista no Brasil. Destes contextos emerge uma certa 
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sensibilidade social e territorial da qual foram criadas políticas que visassem mitigar as 

desigualdades sociais e espaciais. 

Amartya Sen (2000), defensor da política e da economia de Bem-Estar Social, 

propõe um conceito de desenvolvimento a partir de uma abordagem múltipla, a qual 

relaciona estreitamente à necessidade de equilibrar o papel do governo – e de outras 

instituições políticas e sociais – atrelado ao funcionamento de mercados. Para o autor, 

o enfoque do processo de desenvolvimento está na qualidade de vida e nas liberdades 

substantivas, e não apenas na renda e na riqueza. Neste sentido afasta as tradições 

estabelecidas na economia. Infere que o desenvolvimento é essencialmente um 

processo de expansão das liberdades, quais sejam: liberdade política, definida como a 

liberdade de escolha de governantes, possibilidades de fiscalização e crítica às 

autoridades e liberdade de expressão; facilidades econômicas, entendidas como 

oportunidades de utilização dos recursos econômicos para o consumo, produção e 

troca; oportunidades sociais, compreendidas como possibilidades de acesso aos 

serviços de educação, saúde, moradia e trabalho; garantias de transparência definidas 

pela confiança, sinceridade esperada do outro, seja pessoa, instituição ou Estado; e, 

segurança protetora, a qual resguarda uma garantia mínima de sobrevivência às 

pessoas vulneráveis de caírem na miséria. A possibilidade de utilização destas 

liberdades tende a aumentar a capacidade geral da pessoa de atuar como ator do 

desenvolvimento. 

A abordagem do autor supramencionado é pertinente, pois os usos do território 

envolvem relações de poder entre diversos atores com forte conotação política e 

econômica geralmente conflituosa em seus objetivos. O espaço é uma arena de disputa 

pelos recursos e projetos, no qual o processo de desenvolvimento é produzido, 

arrancado, tensionado a partir de uma correlação de forças. Quem dispõe de mais 

recursos ou de meios para participar deste processo sobressai-se. 

Nos últimos anos, tendo como foco do desenvolvimento as escalas geográficas 

menos abrangentes, o conceito de desenvolvimento também passou a agregar a 

dimensão regional, mas com enfoques diferenciados dos que vinham sendo utilizados. 
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Para Boisier (1996, p. 35) o Desenvolvimento Regional constitui-se como “um processo 

localizado de mudança social sustentado, que tem como finalidade última o progresso 

permanente da região, da comunidade como um todo e de cada indivíduo presente 

nela”. Significa dizer que é no espaço de vivência mais próximo, no qual a sociedade se 

movimenta e se identifica, o lugar onde os problemas, as demandas sociais e as 

potencialidades de desenvolvimento são mais perceptíveis pelos indivíduos ou pela 

coletividade de indivíduos que o ocupam. Assim, a sociedade poderá participar 

diretamente na construção de projetos comuns que atendam às necessidades e aos 

anseios de seus constituintes de forma democrática. Dessa forma, os constituintes da 

região poderão tornar-se os próprios sujeitos, atores do desenvolvimento regional 

sustentável. 

Todavia, Brandão (2008, p.153) pondera que “se cada problema tem a sua 

escala espacial específica, é preciso enfrentá-lo a partir da articulação dos níveis de 

governo e das esferas de poder pertinentes àquela problemática específica”. 

Concorda-se com a análise do autor ao constatar que desenvolvimento não é 

algo localizado, dado ou pronto, mas sim um processo em permanente construção, no 

qual a articulação das diferentes escalas de gestão e poder é um fator fundamental. 

Frente às grandes transformações ocorridas nas últimas décadas, nas quais as 

possibilidades de criação de novos usos do território ampliam-se sobremaneira através 

da intensificação do uso da ciência e tecnologia nas mais diversas atividades humanas, 

a implantação e difusão de bases técnicas, científicas e tecnológicas poderiam 

contribuir e oportunizar um processo de desenvolvimento mais justo no Brasil. 

Entretanto, as políticas de C,T&I pouco têm avançado nas camadas vitimadas 

pela exclusão da economia de mercado, a qual é densa de instituições e recursos que 

favorecem as organizações econômicas com base na busca do ganho privado (THEIS, 

2008). Além da exclusão social, existe o problema da disparidade entre as regiões 

brasileiras, sendo que as regiões Sul e Sudeste são as que mais concentram estruturas 

de C,T&I, como universidades e centros de pesquisa. A inexistência de um programa de 

desenvolvimento regional integrador favorece a perpetuação de tais desigualdades. 
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1.2 O conceito de região 

 

Nas últimas décadas diversas áreas do conhecimento, em especial as que 

abordam temas pertinentes ao desenvolvimento motivaram análises dos contextos a 

partir da espacialização dos fenômenos. Neste sentido duas categorias de análise 

espacial ganharam relevo, quais sejam, a região e o território. Nesta etapa do trabalho 

manter-se-á a atenção à noção de região. 

Pensar e construir uma categoria analítica para o espaço implica uma 

complexidade de arranjos ambientais, históricos, econômicos, sociais e políticos. Neste 

sentido o conceito de região carrega consigo muitos significados que mudam de acordo 

com a dimensão da análise espacial e temporal. Na história do pensamento geográfico 

a busca pela construção de um conceito para região passou por várias experiências.  

Nos séculos XVIII e XIX, as teorias naturalistas de Lamark e Darwin foram as 

primeiras a dar sentido à noção de região, através de estudos sobre hereditariedade de 

caracteres adquiridos e evolução e adaptação respectivamente. O geógrafo Friedrich 

Ratzel, no contexto daquela época, desenvolveu a ideia de região natural através da 

qual postulava que as formas de organização social tinham relação com os tipos de 

clima, relevo e vegetação. No final do século XIX, Paul Vidal de La Blache e Lucien 

Fébvre, expoentes da Corrente Possibilista da Escola Francesa de Geografia, 

motivados pelas disputas territoriais entre França e Alemanha desenvolveram a noção 

de que a região não é formada apenas por fisionomia natural pré-constituída (CORRÊA, 

1991).  

La Blache (1946) acreditava que o homem é ao mesmo tempo passivo e ativo. 

Neste sentido a região passou a ser vista numa perspectiva de processo histórico de 

interação entre os fenômenos naturais e as sociedades humanas. O principal 

desdobramento da proposta de La Blache foi a Geografia Regional, através da qual, 

esquadrinharam o globo gerando um considerável acervo de análises sobre diferentes 

locais. Os estudos regionais, denominados monografias, descreviam as características 

físicas da paisagem, a população e as atividades econômicas (MORAES,1995). As 
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contribuições de Richard Hartshorne alertaram que a unicidade de cada estudo regional 

não permitia que os fenômenos observados fossem generalizados. Ou seja, para o 

referido geógrafo a “região não passa de uma área mostrando a sua unicidade, 

resultado de uma integração de natureza única de fenômenos heterogêneos” 

(CORRÊA, 1991, p. 8). 

Esta breve abordagem da evolução do conceito de região na história do 

pensamento geográfico, até meados da década de 1960, permite dizer que os 

conceitos mudam de acordo com o contexto histórico e espacial em que se vive. Este 

trabalho ater-se-á às experiências de construção teórica e operacional do conceito de 

região a partir da metade do século XX. 

Na origem do termo, a palavra região deriva do latim regere que significa reger, 

comandar, dirigir. Portanto, desde o princípio, uma forte conotação política está 

intrínseca ao termo.  

 Atualmente diversos especialistas vêm se debruçando diante dos problemas 

ligados à gestão do espaço, entre eles destacam-se os geógrafos, os economistas, os 

urbanistas etc. As principais motivações dizem respeito às análises comportamentais de 

diferentes contextos territoriais em função das transformações ocorridas a partir da 

década de 1970. Boisier (1999) desenvolve o conceito de região “pivotal” ou 

“associativa”, a qual emerge a partir dos territórios organizados, ou seja, aqueles 

ocupados por comunidades ou sociedades estáveis22. O primeiro remete ao menor 

território organizado, o segundo seria a associação voluntária de diversos territórios 

organizados tendo como princípios a contiguidade geográfica e a busca de objetivos 

comuns. Segundo Haesbaert (1999, p. 29), o “espaço regional é ao mesmo tempo um 

espaço de reprodução econômica, locus de representação política (efetiva ou almejada) 

e um espaço de identidade cultural”. Na concepção do autor o conceito de região 

integra elementos das dimensões econômica, política, e cultural. 

                                                             

22 O município seria um exemplo. 
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O espaço geográfico não é homogêneo, ele expressa uma diversidade de 

estruturas construídas, por isso enquanto produto social, político, econômico e 

ambiental ele apresenta diferenças em sua forma e conteúdo. 

Segundo Henri Lefevre (1976), o espaço é um produto mental, social e político. 

Instrumento político intencionalmente manipulado, vinculado à reprodução da força de 

trabalho através do consumo. 

Este intento político do espaço se deve ao pioneirismo do geógrafo Friedrich 

Ratzel (1844-1904) ao criar a geografia política como um dos ramos da sua 

Antropogeografia. Para ele, a geografia política seria o núcleo da parte mecânica da 

dinâmica das relações homem/território. Foi no contexto da consolidação do Estado-

Nação que Ratzel, num segundo momento, afasta-se da corrente darwinista e 

aproxima-se da corrente nacionalista. No seu entendimento, o político prevalecia sobre 

o econômico. Ratzel ajudou a fortalecer as correntes nacionalistas da época, “como a 

liderada por Max Weber, que insistiam na prevalência de um conteúdo mais político do 

que econômico para o desenvolvimento da questão” (CARVALHO, 1998, p.45). Ratzel 

(1898) entendia que o solo, expressão usada como sinônimo de território, é a base real 

da política. 

A dimensão política do espaço diz respeito ao poder expresso através da posse 

e do controle dos recursos por um grupo ou por uma coletividade de grupos. Destarte, o 

espaço político também é um produto espacial do Estado, o qual primeiramente 

constrói o seu fundamento concreto, o território, após passa a produzir um espaço 

político, enquanto seu próprio espaço para exercer o controle social, espaço constituído 

de normas, leis, hierarquias (BECKER, 2006, p.26). 

No acontecer da economia Keynesiana, a importância da distribuição espacial 

das atividades reaparece em primeiro plano. Neste contexto assuntos relacionados à 

região ganham relevo. 
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1.2.1 Região: um assunto de gestão, produto espacial do Estado 

 

A atenção e o sentido dados ao recorte espacial denominado região muda de 

orientação segundo o espaço e o tempo. Em especial no decorrer do século XX e início 

do século XXI, as atribuições dadas a esta categoria espacial reproduzem o dinamismo 

das relações capitalistas no espaço.  

Com exceção dos geógrafos, problemas relacionados à gestão do espaço 

mantiveram-se ignoradas pelos cientistas até a Segunda Guerra Mundial. Após os anos 

de 1950, esta situação vai mudar a partir da aplicação prática das ideias de Keynes 

(BENKO,1999).  

Conforme o autor, a paridade espacial das economias tornou-se prioridade nos 

países desenvolvidos. Com essa premissa nascia o ordenamento do território, definido 

como a aplicação espacial da economia Keynesiana ou como a construção de uma 

justiça espacial. 

Este conceito vai ao encontro da argumentação de Becker (1991, p. 180) ao 

definir a ordenação do território como a expressão espacial de políticas econômicas, 

sociais, culturais e ecológicas, visando reduzir as diferenças regionais mediante melhor 

distribuição das atividades produtivas e de proteção ambiental. 

Partindo das suas possibilidades de aplicação prática e de sua evolução teórica, 

após os anos de 1950, a economia espacial atrelada à ciência regional passou a ter 

credibilidade (BENKO,1999). No entanto a ideia não era nova, ainda nos anos de 1930, 

sob a administração do presidente Roosevelt, nos EUA foram implantados diversos 

programas (agências federais), calcados no New Deal (Novo Acordo), como tentativa 

de revitalizar zonas em situação de depressão econômica. Estes programas 

alcançaram grande influência na política econômica. Foram criadas 10 agências. Um 

exemplo, que subsiste até os dias de hoje, é a experiência do programa integrado de 

desenvolvimento implantado no Vale do Tennessee. Denominado Tennessee Valley 

Authority - TVA, o programa teve como intenção aumentar a capacidade produtiva da 
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região frente às demais que já se encontravam em ritmo mais avançado. Projetos de 

irrigação contribuíram para o aumento da produção agrícola e industrial elevando a 

capacidade da região ao mesmo ritmo das demais. 

No Brasil no período entre guerras, com o presidente Getúlio Vargas, emergia o 

nacional desenvolvimentismo do pós-30. Sendo admirador de Roosevelt, o New Deal 

teve grande influência na política econômica e social adotada no Brasil daquela época. 

Com a grande crise capitalista de 1929, o liberalismo econômico passa para 

segundo plano. O Estado passa a desempenhar um papel importante na organização 

econômica e social na Europa Ocidental e na América do Norte (BENKO, 1999 p.7). 

Neste contexto,  emerge a Geografia Humana despertando a atenção pela 

ditribuição da população, pela localização de atividades, pela poluição ambiental, pelo 

turismo etc. Ou seja, pela descrição e explicação da distribuição da população, dos 

seus atos e das suas obras pela superfície da terra, segundo o autor supramencionado. 

Vinculada a estas inquietações, em 1954, nasce a Ciência Regional com Walter 

Isard. Compreendida enquanto uma ciência de cruzamento entre a geografia, a 

economia, a sociologia e a antropologia, a qual prioriza o conhecimento e a 

compreensão dos objetivos, dos fins e dos interesses dos diversos grupos sociais 

situados em diferentes pontos do espaço (BENKO,1999, p.9).  

Segundo esta orientação, não é possível pôr em marcha o desenvolvimento 

econômico sem o conhecimento do meio social e institucional. A elaboração política e 

econômica do espaço, com o objetivo de reduzir as desigualdades, passou a ser uma 

preocupação comum de todos os países industrializados ou em vias de 

desenvolvimento, tendo como fundamento o ordenamento do território. 

Para Benko (1999), o aparecimento e o desenvolvimento da economia regional 

no pós-guerra encontram-se ligados à qualificação estatal da região como problema. A 

região impõe-se deste modo como objeto de análise econômica porque se torna 

primordial na preocupação de uma consciência coletiva. As assimetrias regionais 
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sempre existiram, mas a atenção a esta problemática só se torna mais efetiva a partir 

dos anos 50. 

O Estado brasileiro, com sua dimensão continental, primeiramente construiu o 

território, seu fundamento concreto, e por muito tempo perduraram os fortes poderes 

das oligarquias estaduais e regionais conformadas nas ilhas econômicas, as quais 

formavam o que se convencionou chamar de “economia de arquipélago”.  A ausência 

de integração da economia nacional até 1930 motivou Getúlio Vargas a desmontar 

aquela estrutura a partir da construção de um Estado centralizador. Pioneiramente 

criam-se políticas centralizadas de saúde e educação, dentre outras.  

Após os anos de 1950, o Estado brasileiro começa a pensar na construção de 

espaços políticos para a sua ação. 

Em 1953, com a intenção de apoiar o desenvolvimento da região amazônica, 

tendo em vista o isolamento e o subdesenvolvimento da mesma, Getúlio Vargas cria o 

Plano de Valorização Econômica da Amazônia – PVEA. 

Em 1959, como parte do programa desenvolvimentista, inicia-se a implantação 

das regiões de planejamento, tendo como pioneira a Superintendência para o 

Desenvolvimento do Nordeste - SUDENE, idealizada por Juscelino Kubitscheck, tendo 

Celso Furtado à sua dianteira. Seu objetivo era de progressivamente reduzir as 

disparidades constatadas entre as regiões brasileiras. A intenção era a de gerar ações 

de impacto como industrialização, irrigação etc.  

Na década de 60 os governos militares deram continuidade a essa experiência 

de criação de espaços políticos para a ação. Com a orientação política voltada à 

integração e desenvolvimento nacional criaram outras três superintendências. Em 1966 

foi criada a Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia, SUDAM, a qual 

substituía o Plano de Valorização Econômica da Amazônia criado em 1953 por Getúlio 

Vargas. A intenção era gerar incentivos fiscais no sentido de atrair investimentos 

privados, nacionais e internacionais. 
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Em 1967 foi criada a Superintendência para o Desenvolvimento do Sul – 

Sudesul, a qual tinha como finalidade planejar e promover a execução do 

desenvolvimento da Região Sul, coordenando e controlando a ação federal na 

respectiva região. Ainda em 1967, foi criada a Superintendência de Desenvolvimento do 

Centro-Oeste – SUDECO. 

Por conta do esgotamento das políticas desenvolvimentistas e da readequação 

das escalas de ação para a promoção do desenvolvimento, em 1990 são extintas a 

SUDESUL e a SUDECO. Em 2001 foram extintas a SUDENE e a SUDAM em função 

de inúmeras constatações de corrupção, desvio de recursos públicos para outros fins, 

as quais contribuíram para ausentar de vez a ação do Estado no debate, planejamento 

e atuação da economia espacial. 

Ainda cabe mencionar que, do início dos anos 1970 até meados de 1984, o 

Estado brasileiro possuía, enquanto planejamento, políticas de ordenamento territorial, 

expressas nos PNDs - Planos Nacionais de Desenvolvimento, criados pelo Ato 

Complementar nº. 43, de 29 de janeiro de 1969.  Concomitante à implementação de 

cada um dos três PNDs, foi implantado o Plano Básico de Desenvolvimento Científico e 

Tecnológico – PBDCT, criados pelo Decreto nº. 70.553, de maio de 1972. Este assunto 

será abordado no capítulo 4. 

Constata-se que a partir de 1984 os Planos Nacionais de Desenvolvimento 

cessaram. Este esgotamento do planejamento regional estava relacionado “à crise e à 

reestruturação econômica, [a qual] afetou diretamente as relações Estado-região, 

colocando a questão regional em um novo patamar, onde o processo de globalização 

da economia mundial é acompanhado pela fragmentação política em interesses 

localizados” (BECKER, 1985 apud EGLER, 1995, p.223) 

Neste contexto a orientação política volta-se à descentralização da gestão 

territorial. Esse processo emerge de um redimensionamento das políticas regionais 

valorizando a dinâmica interna de escalas menos abrangentes. De 1986 a 1989, foi 

instituído o I PND/NR – Plano Nacional de Desenvolvimento da Nova República tendo 

como premissa o fortalecimento do setor privado no papel da retomada do crescimento 
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no Brasil. O esgotamento dos PNDs, gradativamente, foram cedendo espaço para a 

implantação dos Planos Plurianuais – PPAs, estabelecidos pela Constituição de 1988. 

Sobre esse assunto retornaremos posteriormente.  

Decorridas mais de quatro décadas, a partir das experiências de planejamento 

regional no Brasil, constata-se que os principais problemas verificados nas respectivas 

regiões não foram solucionados. No entanto o planejamento regional e sua atuação 

demonstraram um significativo incremento econômico para as mesmas. Nos dias atuais 

verifica-se a luta pela reativação deste planejamento regional, nos termos das 

autarquias referidas anteriormente (BRASIL, 2003).  

Embora a Constituição Federal de 1988 tenha contemplado e reconhecido o 

papel do Estado enquanto ordenador do território, há mais de duas décadas o Brasil 

carece de um planejamento nacional integrador. 

De forma gradual e lenta o Ministério da Integração Nacional vem retomando a 

dimensão da gestão territorial do desenvolvimento. Em 2003, retoma as Políticas de 

Desenvolvimento Regional - PNDR e inicia a construção da Política Nacional de 

Ordenamento Territorial Brasileiro – PNOT, a qual propõe, “ordenar os múltiplos usos 

do território e de seus recursos” (RÜCKERT, 2005) com a finalidade de integrar o 

território nacional. Em 2007, reativa e fortalece as Superintendências de 

Desenvolvimento Regional, com as iniciativas de recriação da SUDENE e da SUDAM. 

Na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania já tramita o projeto de Lei que 

visa à recriação da Superintendência do Desenvolvimento da Região Sul (SUDESUL), 

Tendo como autor da matéria o senador Paulo Paim (PT-RS). A governadora do Rio 

Grande do Sul, Yeda Crusius, em reportagem, juntamente com Paulo Paim, alertou 

para a importância da retomada da SUDESUL. O senador argumenta que, apesar do 

"atraso relativo das macrorregiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste", não se pode 

dispensar a existência de uma entidade federal dedicada exclusivamente à Região Sul. 

Nesta última há, segundo ele, "fortes desigualdades meso e microrregionais". O 

senador cita como exemplo os níveis de desenvolvimento "pouco satisfatórios" da 
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região serrana de Santa Catarina, do sudoeste do Paraná e da metade sul do Rio 

Grande do Sul (BRASIL, 2008). 

A proposta de reativação da SUDECO já está em fase mais avançada, contando 

com um documento já aprovado, o qual consta no site do Ministério da Integração 

Nacional, coordenado por Tânia Bacelar de Araújo. Segundo o documento, em 1990,  

o Centro-Oeste perdeu a sua agência de desenvolvimento principal e os 
incentivos mais fortes que alavancaram o seu crescimento inicial. Mais do 
que essa perda, no entanto, a Região passou a se ressentir de uma ação 
articulada regionalmente e com referências sub-regionais e locais, 
voltadas para a consolidação e o aproveitamento de seu extraordinário 
potencial e, igualmente, para a superação de limitações de caráter 
estrutural ou resultantes da exploração econômica recente (BRASIL, 
2003, p. 5). 

A SUDECO já conta com um projeto de Lei aprovado em janeiro de 2009. Esse 

retorno da dimensão da gestão territorial do desenvolvimento é importante, pois o 

Estado ainda é um dos atores do desenvolvimento, senão o maior, principalmente a 

médio e longo prazo. Isso não quer dizer que ele estava ausente enquanto ator, mas 

ausente dos focos de interesses nos últimos anos.  

Conforme constatado anteriormente, a partir dos anos 80, em virtude do 

esgotamento do modelo de desenvolvimento centralizador e autoritário, bem como da 

mobilização em torno do avanço da democracia, no contexto interno, e o avanço da 

globalização e a difusão das recomendações políticas propostas no Consenso de 

Washington, no contexto internacional, a regionalização muda de foco. 

Neste sentido a motivação pelo planejamento regional do desenvolvimento na 

escala nacional foi cedendo espaço para outras possibilidades. As escalas menores 

sobressaíram-se. A dinâmica interna das regiões passou a ser vista como um elemento 

decisivo enquanto possibilidade para o seu desenvolvimento.  
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1.2.2 Região: um assunto de ação local/regional 

 

As profundas mudanças ocorridas na década de 1980 vão repercutir nas 

diversas escalas de poder e gestão. As premissas básicas que sustentam estas 

transformações referem-se à intensificação da abertura externa face a globalização 

econômica e financeira, a qual obriga forçosamente as nações a uma abertura interna 

de caráter político (BOISIER, 2004). A fragmentação dos territórios, o desmonte do 

Estado de Bem-Estar Social e o fim do humanismo como motor do desenvolvimento 

marcam este período (SANTOS, 2006). 

Enquanto ponto central no cenário destas mudanças anunciava-se a 

necessidade de melhorar as vantagens competitividade dos sistemas produtivos. Para 

isso o aumento da produtividade nas empresas deveria ser alcançada através da 

inovação tecnológica e organizacional, para poder competir e ampliar mercados. Este 

imperativo espelhava os ajustes da produção capitalista, na sua fase mais avançada, a 

globalização, a qual pregava a redução da expansão do Estado.   

Expandir oportunidades através da pretensa restauração da sociedade civil 

tornou-se recorrente entre a corrente política da terceira via, a qual alegava que tal 

ambição estaria ameaçada se o Estado se tornasse demasiado grande, segundo 

críticos (GIDDENS, 2001). 

Esta vertente de pensamento, mais difusa nos anos 90, e mais conhecida como 

vertente ideológica neoliberal fortalece os interesses individuais em detrimento dos 

interesses coletivos. E, diante do esgotamento do socialismo real e da crise do 

capitalismo, o neoliberalismo passou a ocupar o vácuo enquanto pensamento único. 

Neste sentido o individualismo e o egoísmo em prejuízo das instâncias coletivas 

tomaram força na condução das orientações políticas. 

Estas orientações também se difundiram e se manifestaram no território, pois o 

mesmo é uma porção do espaço, construído e conformado a partir da orientação 

política dos atores que projetam e materializam suas formas de uso. 
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No Brasil, a gestão do território passou a contar com novos atores (RÜCKERT, 

2001), tendo como marco legal a Constituição de 1988. O papel do Estado ficou 

confuso quanto ao que vinha desempenhando, em especial no que diz respeito à 

gestão do desenvolvimento territorial. Quem deveria ser o principal gestor ou produtor 

do território? Os atores locais regionais? O mercado? As grandes corporações 

multinacionais? 

Neste cenário o Estado sofreu uma perda relativa de sua autonomia na gestão 

territorial, pois este passou a apresentar uma certa passividade e indiferença diante dos 

gritantes contrastes de investimentos expressos na guerra fiscal. Estabeleceu-se uma 

desarmonia entre os interesses gerais humanos e ecológicos para priorizar 

empresas/conglomerados em detrimento das pessoas e dos trabalhadores.  

Neste mesmo cenário, a escala nacional, expressa no Estado, esquecida por 

muitos pesquisadores, também inicia um processo de criação e aprimoramento de 

mecanismos de políticas públicas para a efetivação do desenvolvimento local. Entre 

estes mecanismos está a reforma constitucional, dando mais força e projeção ao local 

(RÜCKERT, 2001). No sentido destas políticas está o aumento de incentivos para a 

construção de estruturas de produção e difusão do conhecimento, como polos, parques 

tecnológicos e incubadoras de empresas.  

Desta forma, em determinados contextos territoriais os atores locais/regionais 

passam a participar da gestão, buscando e disputando os recursos públicos, sem que 

haja um planejamento articulador do desenvolvimento nas diversas esferas de ação.  

Neste sentido a capacidade organizativa e o grau de conhecimento sobre determinada 

situação passaram a influenciar na habilidade de poder reclamar maiores fatias dos 

recursos. Dada a histórica realidade brasileira de grandes disparidades sociais e 

regionais, este processo somente acentua tal situação. Quem dispõe de meios, como o 

conhecimento, continuará a assegurar sua generosa fatia de recursos, atraindo para os 

territórios onde vive recursos, equipamentos, aumentando sua densidade técnica e 

informacional, enquanto para quem não dispõe desses meios fica muito mais difícil 

acessar fatias dos recursos públicos.  
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Assim os interesses individuais ou de grupos, que usam e exercem poder sobre 

o território, se superpõe em relação aos interesses coletivos. Muito embora, conforme 

fora mencionado anteriormente, grupos seletos ou individualistas busquem no espaço 

público os recursos para se afirmarem e firmarem seus interesses no espaço. Neste 

sentido o espalhamento solidário e universal dos benefícios criados pelo capitalismo 

fica para um segundo plano. Passa a vigorar o “consiga quem puder”.  

No alvorecer desta atmosfera, os ventos do novo regionalismo ganham eco 

(FERNÁNDEZ, 2001, LIMA, 2005). Neste contexto abre-se uma crise da gestão do 

desenvolvimento na sua dimensão territorial. Na sua dianteira estava a dimensão global 

com seus atores hegemônicos, expressos nas grandes corporações transnacionais e 

financeiras. No outro ângulo estava a busca pela ampliação do empoderamento da 

sociedade civil no contexto da economia global.  E de outro lado estava a crise do 

Estado enquanto pensador da economia. Tal situação sobrevalorizou a dimensão local 

e global ofuscando a dimensão nacional deste debate.  

Na América Latina, este período marcado pela tradição de um modelo de 

desenvolvimento centralizado e escassa autonomia regional/local, muitos 

pesquisadores vinculados ao Instituto Latino-Americano e do Caribe de Planificação 

Econômica e Social - ILPES, tendo como expoente Sergio Boisier, fortaleceram e 

difundiram ideias de que o desenvolvimento ‘deveria vir de baixo’, o qual seria centrado 

nos atores, instituições e capacidades locais, neste sentido as regiões converter-se-iam 

em sujeitos do desenvolvimento (FERNÁNDEZ et al, 2007, p. 6). Na Europa, também 

são divulgadas experiências exitosas de modelos locais de desenvolvimento, centrados 

na dinâmica interna das escalas regionais menos abrangentes, caracterizado como 

desenvolvimento endógeno23.  

Partindo do aporte metodológico de análise das escalas de poder e gestão do 

território, pode-se diagnosticar o principal diferenciador entre o velho e o novo 

regionalismo. 

                                                             

23 O qual teve seu principal expoente Antonio Vásquez Barquero. 
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No velho regionalismo, o Estado centralizador, pensador da economia, aparecia 

como principal ator a implementar políticas territoriais e a região aparecia como espaço 

privilegiado para a ação do mesmo.  

No novo regionalismo, as regiões aparecem como novas unidades estratégicas 

na configuração do cenário da economia global. Há uma dissolução das escalas 

hierárquicas fortalecendo a relação dos espaços micro e macro (FERNÁNDEZ, 2001).  

Neste sentido a escala local passa a ser atraída para agir enquanto ator no 

cenário mundial contemporâneo, imbuída de certa autonomia, buscando inserir-se à 

economia global (DEMATTEIS, 2002). Stroh24 (1995 apud Becker, 1997, p.84) constata 

que o “local reaparece como espaço privilegiado da ação humana, abrindo a 

possibilidade para se reconhecer e conferir autonomia às diferentes formas de 

organização das comunidades regionais e de suas formas de inter-relacionamentos”.  

A euforia idealizada em torno da endogenização do desenvolvimento, após os 

anos 80, contribuiu com a variante do desenvolvimento local, a partir da divulgação de 

análises territorializadas da inovação e da organização econômica e social a partir das 

experiências bem sucedidas de economias de aglomeração, em especial dos distritos 

industriais da Terza Itália, da economia de proximidade da Escola Francesa, das 

aglomerações tecnológicas (Silicon Valley) do oeste dos EUA (BENKO, 1999). 

A análise destas experiências de sucesso serviu de inspiração para formulações 

regionalistas a serem estimuladas nas regiões periféricas, considerando-se a 

oportunidade de as regiões fortalecerem a sua capacidade autogestionadora a partir da 

sociedade civil (FERNÁNDEZ, 2001).  

O autor suprarreferido fez uma análise da contra – frente empírica, do novo 

regionalismo, na qual se inclui, e elencou três argumentos que colocam em discussão a 

efetiva contribuição das experiências que se propagavam com a intenção de dinamizar 

                                                             

24
 STROH, P.Y. As Ciências Sociais na Interdisciplinaridade do Planejamento Ambiental para o 

Desenvolvimento Sustentável. In: Cavalcanti, C. (org.) Desenvolvimento e Natureza. São Paulo: Cortez; 
Recife: Joaquim Nabuco, 1995. 
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o novo regionalismo, a saber: 1) a globalização pós-fordista não veio acompanhada de 

superação das assimetrias econômicas e espaciais. 2) as experiências das economias 

de aglomeração, em especial das redes de cooperação de pequenas e médias 

empresas, não se mostraram como atores centrais na configuração dos complexos 

territoriais e redes globais. (As empresas globais é que são os atores hegemônicos, 

atuam em rede e selecionam alguns territórios dinâmicos locais). 3) as experiências de 

acumulação flexível desenvolvidas nos anos 80 enfrentaram crise de reestruturação 

nos anos 90. Em alguns casos houve a desconfiguração dos padrões horizontais de 

produção territorial e sua substituição por componentes hierárquicos de escassa 

endogenização.  

O caráter endógeno do desenvolvimento, enquanto processo de mudança global 

e local motivou o novo regionalismo, desconsiderando a escala nacional. Campo 

empírico que seleciona, descontextualiza e exclui as regiões periféricas (FERNÁNDEZ, 

2001). 

Neste sentido aponta que o foco do novo regionalismo centra-se em experiências 

exitosas, num contexto global e local desconhecendo a relevância que ainda possuem 

os espaços nacionais e o Estado para obter uma estratégia integral de desenvolvimento 

regional.  

Em outra produção diz que, na América Latina, em especial, as análises das 

experiências das aglomerações produtivas, muitas vezes são feitas sem prestar 

atenção ao papel das articulações externas aos mesmos, isto é, os condicionamentos e 

os efeitos derivados das dinâmicas multiescalares, que afetam ou condicionam 

diferencialmente os alcances da ação coletiva e a capacidade competitiva dessas 

aglomerações produtivas (FERNÁNDEZ et al, 2007). 

No contexto do novo regionalismo fragmentou-se as escalas de análise para dar 

visibilidade aos recortes territoriais que caracterizam os espaços da globalização. Com 

isso perdeu-se a visão do todo, ou seja, da complexidade intrínseca aos usos do 

território, pois cada recorte territorial manifesta diferentes naturezas e diferentes 
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processos históricos unidos por uma rede de relações que acontecem nas mais 

variadas escalas. 

 

1.2.3 Região: um assunto de integração multiescalar da gestão 

 

Conforme versado anteriormente, a definição ou o entendimento que se tem de 

região depende do contexto histórico e espacial onde se desenvolvem os fenômenos. 

Antes de mais nada constatou-se que a região é uma construção política, uma 

categoria espacial de análise e de ação de múltiplos atores. Num primeiro momento, 

enquanto construção política, a região tinha por princípio ser um espaço para a ação do 

Estado. Ou seja, um espaço no qual seriam tomadas medidas com vistas a minimizar 

os desequilíbrios do desenvolvimento no interior do território nacional.  

Com o avanço da globalização, da ideologia neoliberal, do desestímulo ao 

Estado de Bem-Estar Social ou Desenvolvimentista, e mais, a crise de um Estado 

centralizador e até mesmo repressor e consequentemente a fraca participação dos 

atores locais/regionais, o foco em torno da categoria espacial denominada região vai 

mudar. 

A noção de desenvolvimento local, desenvolvimento estratégico, endogenização 

do desenvolvimento tornam-se premissas para a construção do novo regionalismo, 

fundamentado na Constituição de 1988, que dava mais poder às escalas locais, 

expressas nos municípios. Em certos casos passou-se a desvincular os discursos de 

uma base coletiva, como é o Estado, para uma base espacial vista em si mesma, 

deslocada do entorno. Saiu-se de um Estado centralizador, principal pensador das 

políticas regionalizadas para outro extremo, pensar a região sem a interação com o 

Estado. Neste contexto percebe-se que as questões políticas do espaço apresentam-se 

como novos dilemas, sobretudo no que diz respeito às escalas. 

Racine, Raffestin, Ruffy (1983) propõem a metodologia escalar para o 

entendimento da espacialização das ações no espaço geográfico. Em primeiro lugar 
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diferenciam escala cartográfica de escala geográfica. Como é mais comumente 

utilizada, a escala cartográfica nos remete à noção de medida, transferência de 

medidas de um dado espaço real para o papel ou hoje para programas de 

geoprocessamento, exprimindo a representação geométrica do espaço, enquanto a 

escala geográfica aparece como complemento da escala cartográfica, exprimindo as 

relações que as sociedades mantêm com aquela forma geométrica. Ou seja, quais 

relações espaciais e temporais determinam e dinamizam determinado recorte da 

realidade espacial. Neste contexto a cartografia é um instrumento, mas não é geografia. 

Em uma pesquisa a escolha da escala de análise orienta a visibilidade que se 

quer dar ao fenômeno estudado. Entretanto os fenômenos geográficos observados e 

cartografados precisam ser contextualizados com outras escalas, pois a “simplificação 

matemática esconde a enorme complexidade do termo quando se trata de recortar a 

realidade espacial”, segundo Castro (2005, p. 134). 

Na contemporaneidade o fundamento da existência das regiões está baseado 

em racionalidades de origens distantes, neste sentido muitos fenômenos que se 

manifestam na escala local podem ser determinados por outras escalas, segundo 

Santos, (1999) e Rückert, (2001).  

Para Santos (2007), a ideia de escala geográfica está associada à totalidade do 

mundo e nos conduz a uma análise do espaço geográfico nas suas dimensões local, 

regional, nacional e global, enquanto um sistema indissociável de sistema de objetos e 

sistema de ações.  

Neste sentido muitos fenômenos antes de se manifestarem num local precedem 

de uma intenção pensada por algum(s) ator(es) que podem ser locais ou multiescalares 

como: organizações políticas, sociais, econômicas, religiosas e estatais.  Esta intenção 

pode transformar-se em ação conduzida por um ator ou diversos atores. Por isso o 

domínio das escalas é um elemento prévio de toda a ação (RAFFESTIN et al, 1983) 

espacializada. 

A compreensão das ações produzidas no espaço precisa ser apreendida no 

conjunto do contexto em que elas se reproduzem. No entanto esta apreensão vai 
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depender da capacidade que se tem de relacionar, contextualizar no tempo e no 

espaço estas práticas. 

Para Santos (2005), cada sociedade se reveste de seu invólucro histórico, porém 

somente a história da sociedade mundial aliada à sociedade local pode servir como 

fundamento da compreensão da realidade espacial e permitir a sua transformação a 

serviço do homem. 

Considerando-se que a história social, política, econômica e espacial dos lugares 

não foi determinada apenas por situações endógenas a análise da manifestação e 

difusão dos fenômenos espaciais na sua individualidade pode apresentar riscos de 

interpretação da realidade. Fragmentos do real podem perder seu poder explicativo se 

analisados fora do contexto das forças multiescalares contidas neste subespaço. Os 

fenômenos políticos, por exemplo, não se encontram em uma ou outra escala. Segundo 

Castro (1995), a escala é também uma medida, não necessariamente do fenômeno, 

mas aquela escolhida para melhor observá-lo, dimensioná-lo e mensurá-lo. “O 

problema não é a descrição separada dos elementos, uns depois dos outros, mas a 

descrição de subconjuntos coerentes e pertinentes, que expliquem o fenômeno. A 

correlação é o nó da questão de toda a teoria geográfica”. 

Neste sentido a proposta do método escalar, principalmente para a Geografia, 

mas não somente, emerge enquanto coerência a visibilidade que se quer dar ao 

fenômeno estudado. 

Conforme Racine, Raffestin, Ruffy (1983, p. 125):  

Apesar da existência de alguma referência ao assunto, com mais 
freqüência ao final da análise – que a escala só raramente é introduzida 
explicitamente como uma das variáveis fundamentais que vai 
condicionar tanto a natureza das observações quanto a imagem que 
delas se dará, quer ao nível descritivo quer ao nível explicativo. 

A multiescalaridade dos fenômenos não é fato novo. A europeização do mundo 

impulsionada pelas técnicas foi o primeiro grande marco da difusão e manifestação dos 

fenômenos similares e ao mesmo tempo contraditórios em múltiplas escalas.  
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Em um determinado contexto os fenômenos não representam apenas 

justaposições de realidades (escalas) particulares, eles expressam a descentralização 

materializada seletivamente em pontos fortes da rede ou a exclusão em contextos 

periféricos. 

É dentro de cada contexto territorial que se encontram estes pontos fortes da 

rede representados pelos atores que praticam o poder, que produzem o território, desde 

o Estado até as organizações locais. Tais atores articulam uma relação que pode ser 

simétrica ou conflituosa na tentativa de assegurar a rede em cada um dos 

enquadramentos de poder, ou seja, em cada uma das escalas geográficas. 

Neste sentido concorda-se que assim que surge a necessidade de representar 

ou de representar-se a realidade dentro da qual estamos imersos a ideia de escala se 

impõe Racine, Raffestin, Ruffy (1983). 

Ainda vale lembrar que o princípio reducionista nas análises científicas no qual 

se foca o fenômeno, mas se perde a visão do entorno, é herança da modernidade, a 

qual já não serve mais para explicar a realidade que é complexa. 

Edgar Morim (2001), um dos principais pensadores da teoria da complexidade, 

infere que a Geografia é uma ciência multidimensional, “uma ciência complexa por 

princípio, marginalizada pelas disciplinas vitoriosas, privada do pensamento 

organizador (...) hoje reencontra suas perspectivas multidimensionais, complexas e 

globalizantes” (MORIN, 2001, p.29). Esse novo espírito científico do “pensamento 

complexo é fundamentado no sentido originário do termo o qual deriva de complexus: o 

que é tecido junto” (Ibid, p.89).  

Neste sentido entender a complexidade de relações que se manifestam no 

território e o (re)produzem ou destroem a partir de seu uso pelos diferentes atores de 

múltiplas escalas é uma maneira de identificar o seu potencial de possibilidades ou 

debilidades.  

Para este trabalho buscar-se-á analisar como o fenômeno da produção e difusão 

do conhecimento, ciência, tecnologia e inovação se manifesta e se difunde na escala 
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regional. Para esta análise também se dará visibilidade a um recorte do todo, que são 

dois Polos de Inovação Tecnológica – RS, quais sejam: Polo de Modernização 

Tecnológica - Vale do Taquari e Polo de Modernização Tecnológica - Vale do Rio 

Pardo. 

A emergência da difusão das políticas territoriais de C,T&I no Rio Grande do Sul 

surge num contexto de intensa alteração da capacidade de regionalização do Estado-

Nação. A instituição dos Polos é de iniciativa do Estado do RS apoiado pelos Coredes, 

instituição agregadora de novos atores regionais, também criada no mesmo contexto.  

Entretanto percebe-se que esta abertura política interna possibilitou a idéia de a 

região, com seus atores, pensar-se a si própria desarticulada de um contexto coletivo 

nacional, embora muitos recursos tivessem origem na escala nacional. Isto soa a um 

individualismo regionalista onde cada recorte territorial busca resolver seus problemas 

‘provincianos’ descontextualizados de um projeto nacional integrador. 

Face à grande diversidade cultural, social e espacial no Brasil, aliada à grande 

dimensão territorial e a falta de uma política integradora, seja em C,T&I ou outra, abre 

espaço para disputas de recursos de forma desordenada e à ampliação das 

desigualdades. 

O território é uma construção da política pública e privada. Esta construção não 

cessa. Neste sentido as políticas territoriais de Estado, articulando público e privado, 

devem ser contínuas. E, a forma espacial mais adequada para se pensar e praticar o 

desenvolvimento é a região, pois a região agrega a todos, tanto os que estão 

alicerçados nos pontos fortes das redes de poder quanto àqueles que estão em 

contextos periféricos a elas. A região possibilita pensar em todos incluindo a questão 

ambiental. Mas qual região? Aquela que faz parte de uma política integradora, 

sobretudo das escalas local/regional, estadual, nacional e também internacional. 

O regionalismo localista abre possibilidades para outras desintegridades 

nacionais como a econômica. Neste sentido, a proposta do novo regionalismo, a qual 

tem na sua essência dinamizar o desenvolvimento da capacidade auto-organizativa das 

regiões operando em nível intraterritorial (FERNÁNDEZ, 2001), parece incoerente. Ao 
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tentar explicar a região por si só, pode-se incorrer em falha analítica ocultando da 

análise fatos que são reais dentro desta escala, mas que podem ser determinadas por 

outras.  

A região não é uma ilha; vista numa perspectiva isolada ela é parte, um 

subespaço de uma totalidade, segundo Milton Santos. Para o autor a região não tem 

existência própria; “cada lugar, é ao mesmo tempo, objeto de uma razão global e de 

uma razão local, convivendo dialeticamente” (SANTOS, 2005, p.170). É preciso levar 

em conta as interações, entendidas enquanto ações que intervêm, que modificam, 

perturbam outras ações em curso, independentemente destas (MOLES, 1971 apud 

SANTOS, 2005 p.162), do local, do estado, do país e do mundo. Para Rückert (2004) a 

região é uma síntese de múltiplas determinações, ou de múltiplas escalas de poder e 

gestão numa abordagem da Geografia política. Ao se tratar da abordagem regional e 

atrelada a ela o seu processo de desenvolvimento não se pode ater-se a uma única 

escala, pois os recursos que permitem a efetivação das possibilidades oferecidas pelo 

mundo, nos termos de Milton Santos (2005), não são endógenos unicamente, mas 

multiescalares. Para Lazzeroni et al, (2006) a dimensão multiescalar ajuda a 

compreender com maior precisão o fenômeno analisado.  

Diante disto, concorda-se que “o desenvolvimento regional em patamares mais 

sólidos somente será alcançado se vinculado a um projeto de desenvolvimento 

econômico integrado” (RÜCKERT, 2007), articulador de realidades territoriais 

heterogêneas (FERNÁNDEZ, 2001). 

O processo de desenvolvimento envolve e exige transformação 
estrutural em vários aspectos (produtivo, social, regional etc) e resulta 
de variadas e complexas interações sociais tecno-produtivas, todas 
voltadas ao aumento de auto-determinação da sociedade. Deve 
promover a ativação de recursos materiais e simbólicos e a mobilização 
de sujeitos sociais e políticos, buscando ampliar o campo de ação e 
aumentando a liberdade de decisão. Exige, necessariamente, 
envolvimento e legitimação de ações disruptivas; portanto, envolve 
tensão, eleição de alternativas, segundo horizontes temporais de curto, 
médio e longo prazos. As políticas de desenvolvimento devem agir sobre 
a totalidade do tecido sócio-produtivo; pensar o conjunto territorial como 
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um todo sistêmico, promovendo ações concertadas naquele território (...) 
não apenas de âmbito estritamente local. (BRANDÃO, 2008, p.153) 

Promover articulações multiescalares no sentido de construir redes de sinergia 

em busca de efetivar objetivos comuns de desenvolvimento parece ser um caminho 

apropriado para reduzir as assimetrias regionais. 

(Re) conhecer a importância do Estado neste processo organizativo, sem 

desconsiderar a importância dos múltiplos poderes e das multiplas escalas, parece 

imprescindível. Ainda, segundo Fernández (2001) faz-se necessário redefinir o seu 

formato Keynesiano, pois a primeira geração de reformas orientadas pelo Consenso de 

Washington o deixou fortemente desarticulado, confundido em seus objetivos, e 

vulnerável em suas capacidades. 

Buscar o bem-estar de toda a população através da criação de meios para dar 

vida a sociedades boas, humanas e justas é o objetivo da economia. “Importa 

unicamente como e com quais prioridades saberemos combinar as potencialidades do 

setor público e do setor privado nas nossas economias mistas. Essa é a prioridade 

política mais importante do século XXI” (HOBSBAWM, 2009). 

Em relação à produção de C,T&I constata-se que nos dias de hoje os órgãos de 

fomento à pesquisa e ao desenvolvimento tem valorizado esta articulação multiescalar, 

as quais se identificam e se ancoram nos macro-objetivos da política de 

desenvolvimento nacional, expressos na erradicação da fome, na geração de emprego 

e renda, na inclusão de segmentos excluídos, no aumento do PIB, na redução de 

importações, na integração regional, na redução de disparidades (CASSIOLATO, 2003, 

LAHORGUE, 2004) . 

Para finalizar concorda-se que 

O Estado não pode limitar as suas ações a administrar o curto prazo e 
as questões emergenciais, mas deve se pautar por uma visão 
estratégica de longo prazo, articulando interesses e coordenando 
investimentos públicos e privados que desemboquem no crescimento 
sustentado. Isso implica em reativar o planejamento, assegurando um 
horizonte mais longo para os investimentos. (BRASIL, 2003). 
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O texto acima citado faz menção a que o planejamento tradicional vem cedendo 

lugar à gestão do desenvolvimento. Neste sentido as estratégias territoriais para a ação 

regional serão mais promissoras se articuladas a um projeto integrador de todo o 

território brasileiro com suas especificidades sociais e espaciais. 

Através das regiões pode-se dar sentido às políticas territoriais, pois a essência 

da região é conter o objeto da ação política. Neste contexto, é preciso visualizar e 

compreender a multidimencionalidade do poder, atores, usos políticos e gestão do 

território (RÜCKERT, 2005). 

 

1.3 O debate atual sobre territórios e inovação 

 

Nos últimos anos temos assistido ao resgate do conceito de território como 

importante categoria de análise da Geografia e de outras ciências. Para Becker 

(1996, p. 3) o imperativo desta retomada é “gerar informações sobre sua 

reestruturação, para subsidiar novas e mais democráticas formas de ação sobre ele”. 

Nesta etapa da tese abordar-se-ão os enfoques teóricos e os conceitos de território, 

inovação e ambientes locais inovadores. 

 

1.3.1 O conceito de território 

 

O uso do termo território vem de longa data, conforme já citado anteriormente. 

Palavra que deriva do latim terra e torium, “significa terra pertencente a alguém” 

(CORRÊA, 1994, p. 251), não apenas no sentido de propriedade, mas também de 

apropriação, “inclui uma relação de poder, ou de posse, de um grupo social” (GEIGER, 

1994, p. 234). Assim, o território representa “uma parcela do espaço terrestre 

identificada pela posse, área de domínio de uma comunidade ou Estado” (MACHADO, 

1997, p. 24). A Geografia como ciência desenvolve a noção de território, através de 
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Ratzel na Alemanha, na época da consolidação do Estado-Nação. Nos dias atuais, a 

noção de território é usada nas mais diversas formas que se possa dimensionar o 

espaço usado, desde um quarto, um bairro até o Estado-Nação, por exemplo. Se a 

conotação inicial referia-se a uma área da superfície terrestre de posse jurídica e 

política de uma coletividade nacional, a noção contemporânea avança em sua 

definição, “um poder determinando uma região, ou qualquer porção do espaço 

terrestre” (MACHADO, 1997, p. 26).  

Percebe-se que território remete à prática de poder e de uso do espaço. No 

entanto as possibilidades de uso do espaço não são iguais para todos é preciso dispor 

de meios para assegurá-lo, pois o seu uso é disputado. São as ações que dinamizam o 

território. Toda ação é movida por um ator ou por um conjunto de atores motivados, no 

sentido de pressionar, sugerir ou atuar. Conforme Claude Raffestin,  

do Estado ao indivíduo passando por todas as organizações pequenas 
ou grandes, encontram-se atores sintagmáticos que produzem o 
território. (...) O território se forma a partir do espaço, é o resultado de 
uma ação conduzida por um ator sintagmático (ator que realiza um 
programa) em qualquer nível (RAFFESTIN,1993, p.152). 
 

Neste sentido território é uma porção do espaço impregnado de condições que o 

tornam proveitoso. Porém as possibilidades de uso não são ausentes de disputas. 

Nas últimas décadas as possibilidades de uso do espaço ampliaram-se 

significativamente devido ao fator técnica e tecnologia. Com o avanço da globalização e 

da ênfase que se procurou dar aos fragmentos territoriais bem sucedidos do espaço 

globalizado e mais a emergência da economia baseada no conhecimento o enfoque 

territorial do desenvolvimento emergiu com toda a força.  

O funcionamento da dinâmica territorial na escala local/regional passou a ser 

instigada de forma mais contundente. Neste contexto as possibilidades de novos usos 

políticos e econômicos do território passam a ser analisadas enquanto processo de 

inovação territorial. 
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1.3.2 O conceito de inovação 

 

O tema inovação é hoje objeto de análise tanto para a literatura científica quanto 

para a construção de estratégias territoriais de desenvolvimento. Tendo sua raiz em 

Shumpeter (1982), o conceito de inovação figurava o papel de um visionário 

empreendedor capaz de produzir e difundir novas combinações em produtos e 

processos. Para o autor, a inovação não se disseminava de forma homogênea, mas em 

aglomerados produtivos, o qual se apresentava enquanto motor do desenvolvimento 

econômico.  

Na contemporaneidade o conceito de inovação tem agregado novos significados. 

Através de consulta ao site do Ministério de Ciência e Tecnologia (MTC), constata-se 

que o conceito de inovação utilizado pelo referido ministério é o do Manual de Oslo, o 

qual infere que “uma inovação é a implementação de um produto (bem ou serviço) novo 

ou significativamente melhorado, ou um processo, ou um novo método de marketing, ou 

um novo método organizacional nas práticas de negócios, na organização do local de 

trabalho ou nas relações externas”. 

Para este trabalho interessa o conceito de inovação voltado aos contextos 

territoriais. Neste sentido procurar-se-á analisar como a inovação chega e se difunde no 

território. 

Na literatura científica, em especial da ciência geográfica brasileira, temas 

relacionados à inovação territorial ainda são escassos. Muito embora, o volume nove da 

revista Terra Livre (1992) tenha sido dedicado ao tema Geografia, território e 

tecnologia.  

Após uma busca intensa reuniram-se alguns autores/pesquisadores que versam de 

uma forma ou de outra sobre inovação nos contextos espaciais, sejam territoriais ou 

regionais. O que eles têm em comum é o enfoque de que a inovação caracteriza-se por 

processos complexos que envolvem uma pluralidade de atores e instituições (CANO, 
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2005; COOKE, 2001; FERNÁNDEZ, 2001; FERRÃO, 2002; GALVÃO, 2003; 

LAZZERONI, 2004; MOULAERT, 2005; RAMBO 2006; RÜCKERT, 2004).  

Em primeiro lugar menciona-se que a temática da inovação nos contextos territoriais 

ganhou sentido a partir da descentralização da gestão territorial resultante da Reforma 

do Estado. Concomitante às transformações econômicas advindas da crise fordista, a 

escala nacional passa por transformações ampliando poderes para as escalas locais. 

Ou seja, o Estado também passava por um momento de crise em relação a sua função, 

pois se difundia a ideia da diminuição do Estado enquanto um dos pensadores e 

organizadores da economia. A escala local/regional seria a mais ágil e dinâmica. 

Em segundo lugar infere-se que a inovação territorial enfoca os usos do território, 

quanto a sua forma e função, neste sentido a inovação não se restringe apenas a sua 

face tecnológica, ela envolve uma abrangência sistêmica fazendo interface com a 

inovação tecnológica, inovação política, inovação econômica e inovação social.  

A inovação territorial pode ser objeto de análise e também proposta de ação em 

busca do desenvolvimento estratégico.  

No entanto há uma queixa referente ao economicismo embutido na inovação 

territorial, haja vista que o enfoque dos modelos territorializados25 da inovação tem se 

voltado para a busca da instrumentalização das instituições para o desenvolvimento 

econômico, reestruturação e melhorias da competitividade26 das regiões e localidades. 

A priorização da dimensão econômica da inovação produz a falsa noção de que 

melhorias empresariais consequentemente ocasionarão melhorias sociais 

(MOULAERT, 2005). A velha história de “fazer o bolo crescer para depois repartir”.  
                                                             

25 O autor cita: Milieu Innovateur, distritos industriais, sistemas de inovação (nacional e regional), clusters. 
26 Conceito de competitividade – (a) Capacidade de competir; (b) capacidade de adaptação às 

características do mercado e da conjuntura econômica que possibilite a uma organização expandir 
regularmente sua participação no mercado; (c) capacidade que uma empresa tem de definir e colocar 
em prática as estratégias de concorrência que tornem possível a ampliação ou manutenção de sua 
participação no mercado conferindo–lhe solidez; (d) capacidade que os produtos gerados internamente 
têm de competir com seus similares produzidos no exterior. Em curto prazo, a competitividade é 
influenciada pelo crescimento econômico, pela política cambial, fiscal e monetária e se reflete nos 
preços. No longo prazo, reflete a qualidade e confiabilidade dos produtos e a eficácia da política de 
inovação da empresa (ANPROTEC, 2002, p. 38). 
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O autor argumenta que melhorias na dimensão não econômica ainda são escassas 

no debate e nas propostas de inovação territorial. Para além desta visão reducionista 

(economicista), a inovação de base territorial precisa incluir uma proposta de promoção 

da inovação social de base local, incluindo a satisfação das necessidades humanas 

básicas. 

Daí surge a pergunta: como a inovação de base territorial pode incluir uma proposta 

de promoção de inovação social de base local incluindo a satisfação das necessidades 

humanas básicas? A dinamização regional do desenvolvimento não parte de heroicos 

empreendedores, mas sim de aprendizagens interativas advindas do processo 

cumulativo de conhecimento e das relações que se estabelecem entre os diferentes 

atores econômicos e sociais de um espaço nacional ou regional a partir de um conjunto 

de regras compartilhadas e procedimentos que permitem aos indivíduos coordenar 

suas ações em busca de solucionar problemas (FERNÁNDEZ, 2001). 

A inovação de base territorial supera a abordagem linear tradicional, ela parte de 

uma abordagem sistêmica compreendendo a inovação como um processo de 

construção de novos conhecimentos (FERRÃO, 2002). 

 Este processo não ocorre de forma isolada, mas a partir de interações com 

diferentes tipos ou fontes de conhecimento (tácitos e codificados) procedentes de uma 

complexa interação entre os diferentes atores (sintagmáticos) públicos e privados que 

pensam e mobilizam recursos para materializar ações (FERRÃO, 2002; LAZZERONI, 

2004). 

Quanto maior for a capacidade de articular ações e de recombinar as múltiplas 

fontes de conhecimento de organizações funcionalmente próximas e de distintas 

escalas, potencialmente mais inovador será o ambiente local/regional e com isso mais 

promissor será o desenvolvimento territorial (FERRÃO, 2002).  

Além dos processos interativos de aprendizagens, a capacidade de inovar 

depende também da história dos lugares da organização social e produtiva do meio 

onde os atores desenvolvem suas ações.  



 

 

 

 

84 

 

1.3.3 O conceito de ambientes locais inovadores 

 

A emergência da criação de ambientes e arranjos facilitadores da inovação foi 

impulsionada pelos desafios da economia baseada em uso intenso do conhecimento 

após os anos 1970. Na década de 1980, após investigações referentes à dinâmica 

econômica dos territórios a partir da introdução de novas tecnologias de comunicação e 

informação, desenvolve-se o conceito de “milieu innovateur” ou ambiente inovador. O 

estudo foi liderado por 15 grupos de pesquisa de diversos países os quais formavam o 

GREMI Groupe de Recherche sur lês Milieux Innovateurs (LAHORGUE, 2004). Este 

grupo definiu como ambiente inovador “o local ou a complexa rede de relações sociais 

em uma área geográfica limitada que intensifica a capacidade inovativa local através de 

processo de aprendizado sinérgico e coletivo” (CASSIOLATO, 2005, p.15). 

No Brasil, a RedeSist da UFRJ, a partir de resultados de pesquisa, em 1997, e, 

sem a pretensão de servir de modelo, formalizou uma definição sobre Sistemas 

Produtivos e Inovativos Locais argumentando: “são conjuntos de atores econômicos, 

políticos e sociais, localizados em um mesmo território, desenvolvendo atividades 

econômicas correlatas e que apresentam vínculos expressivos de produção, interação, 

cooperação e aprendizagem” (Ibid., p.1). 

Nos dois conceitos supracitados percebe-se que a capacidade inovativa nos 

contextos territoriais locais está atrelada à história dos lugares e sua capacidade de 

articular ações que visem à promoção de aprendizagens coletivas. Este processo de 

aprendizagem se consolida a partir da formação de redes socioterritoriais, expressas 

nas redes sociais, econômicas e institucionais, as quais, por sua vez, auxiliam na 

promoção do processo de desenvolvimento endógeno.  

No atual contexto do processo de desenvolvimento capitalista, a manifestação e 

difusão de C,T&I na escala local-regional tem-se apresentado como fator significativo 

para o surgimento de inovações em suas várias dimensões, sejam tecnológicas, 
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econômicas, políticas, sociais etc. Mas as interações institucionais não são processos 

espontâneos (MEDEIROS,1990). Neste sentido a criação dos Polos de Modernização 

Tecnológica – RS emergiam com a intenção de articular ações entre governo, 

universidades e setor produtivo local com vistas à melhoria da competitividade local. 

Este emergente sistema de inovação tornou-se perceptível a partir de 

mobilizações de forças voltadas aos interesses comuns, da criação de redes de sinergia 

com diversos atores e instituições envolvidas no interesse do desenvolvimento regional. 

Esta nova relação estabelecida pela criação de rede de sinergias entre os atores locais 

com outros atores ou instituições multiescalares públicas ou privadas expressam uma 

inovação na organização social, as quais vão refletir no território através dos usos que 

dele se faz. 

Para Mendes (2002, p.5) os 

territórios são simples projeção espacial de suas estratégias, entretanto 
se ignora que estes são uma construção social, reflexo de ações e 
comportamentos múltiplos, acumulados no tempo, com capacidade de 
influenciar também de forma significativa sobre a estrutura e 
funcionamento das próprias empresas. 

Na busca de compreender a dinâmica do processo de desenvolvimento 

territorial, constatou-se a vital importância da ação dos atores. As ações dinamizam o 

território, mas as ações são pensadas, projetadas e isso demanda produção e difusão 

do conhecimento.  

Em certos casos, o território deixa de ser concebido como simples objeto ou 

palco para converter-se em sujeito coletivo, pois conta com um sistema de atores que o 

anima e pode pensar e atuar em seu nome (MENDES, 2002; SANTOS, 2008).  

O grau de desenvolvimento dos territórios não se dá de forma homogênea, 

depende do conjunto de atores, de sua história de ação. No contexto dos territórios 

contemporâneos verifica-se que a multiplicidade de arranjos e de combinações de 

ações articuladas através da criação de redes de sinergia geram as condições 

facilitadoras da inovação podendo, neste sentido, contribuir para o desenvolvimento 

regional (HANEFELD, 2002).  
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Partindo deste cenário, as possibilidades de inserção competitiva na economia 

global são facilitadas. No entanto, o contexto da economia global busca os territórios 

bem sucedidos deixando outros à margem. Pensando nesta realidade, parece ser mais 

apropriado pensar nos arranjos inovativos locais inseridos no contexto das políticas 

territoriais integradoras do desenvolvimento nacional. 

O Estado ainda é um dos principais atores de indução do processo de 

desenvolvimento territorial através da criação e implementação de políticas territoriais e 

investimento financeiro para a efetivação das mesmas. O papel dos atores 

locais/regionais é o da ação conjunta com os atores comprometidos com as causas 

regionais. Neste sentido, no RS, os Polos de Inovação Tecnológica efetivam-se através 

de ações movidas pelo estabelecimento de ações conjuntas. Os investimentos 

financeiros estão entre os maiores obstáculos enfrentados pelos gestores dos Polos, no 

entanto, este problema pode ser atenuado pela ação de sua equipe, através da busca 

de outras fontes que viabilizem a execução de projetos de interesse regional 

(HANEFELD, 2002). Segundo Mendes (2002) “a falta de redes de cooperação pode 

entender-se como um obstáculo ao caminho da inovação e do desenvolvimento”.  

Buscar o maior número de parcerias entre as instituições multiescalares voltadas 

para os mesmos interesses aumenta as possibilidades de efetivação dos projetos.  

Com o objetivo de analisar a manifestação e difusão da C&T na escala regional, 

buscou-se na literatura científica e na verificação in loco aplicar alguns indicadores que 

dessem conta do entendimento do processo em estudo. 

 

1.4 Uso de indicadores na avaliação da manifestação e difusão do conhecimento, 

ciência, tecnologia e inovação na escala regional 

 

 A Geografia, como ciência que deve dar conta dos temas relacionados à 

manifestação e difusão dos fenômenos no espaço, ainda está carecendo de subsídios 
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metodológicos referentes à ação comunicacional da C,T&I no espaço geográfico, em 

especial no Brasil. 

 Nesta etapa do trabalho far-se-á uma breve descrição e análise dos indicadores 

que serão usados na pesquisa, pois nos capítulos 4 e 6 este assunto será tratado com 

mais profundidade. 

 Partindo da noção de que a produção e transferência de C&T e Inovação na 

escala regional constitui-se hoje num dos principais elementos que possam contribuir 

para geração de novos usos econômicos e sociais do território, buscar-se-á entender 

como se dá o processo de desenvolvimento científico e tecnológico na escala regional. 

 Para este entendimento, em primeiro lugar buscar-se-á analisar as diferentes 

fontes de conhecimento, tácito e codificado e suas modalidades de difusão direta e 

indireta. Neste sentido, usando o aporte metodológico desenvolvido pelos geógrafos 

europeus, Michela Lazzeroni (2004) e João Ferrão (2002), procurar-se-á adaptar à 

nossa realidade. 

 A produção e transferência do conhecimento tácito demandam mobilidade social 

e contatos face a face; enquanto a produção e difusão do conhecimento codificado 

requerem a codificação, o registro do conhecimento e altos investimentos em recursos 

físicos, humanos e organizacionais. O conhecimento será produzido a partir da 

interação do processo de aprendizagem que envolva as duas fontes de conhecimento, 

mas o grau de interação não é igual em todos os territórios, pois depende da história de 

ação comunicacional de seus atores. 

 

1.4.1 Manifestações multiescalares 

  

O processo de aprendizagens que produzem e difundem conhecimento, ciência, 

tecnologia e inovação não são locais ou regionais unicamente, mas sim manifestações 
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que refletem a presença de múltiplas escalas de gestão e poder através da ação de 

múltiplos atores. No capítulo 6 este assunto será melhor discutido. 

Neste contexto, o papel da universidade nos sistemas locais de inovação e sua 

contribuição nos processos de desenvolvimento territorial tem tido larga ênfase na 

literatura científica. Assunto que será abordado no próximo capítulo. 
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2. O PAPEL DA UNIVERSIDADE NO CONTEXTO DO DESENVOLVIMENTO 

REGIONAL 

 

O papel atribuído à universidade está passando por significativos incrementos 

neste início de século XXI. Se no passado ela tinha uma função mais voltada ao ensino, 

posteriormente agregou a pesquisa, hoje está agregando o desenvolvimento econômico 

e social dos contextos territoriais na sua pauta. 

A emergência deste novo desafio da universidade surge em função de o 

conhecimento e o aprendizado constituírem-se em importante fator para a inovação e 

competição. Na contemporaneidade o conhecimento também faz parte do rol das forças 

produtivas (SANTOS, 1988, p.64). 

Para o autor supramencionado, uma nova dinâmica de diferenciação territorial se 

estabelece evidenciando as zonas servidas pelos meios de conhecimento e as áreas 

desprovidas desta vantagem. Mas a segregação não é apenas espacial, ela é 

socioeconômica, pois as empresas e o setor produtivo em geral se distinguirão pela 

maior ou menor capacidade de utilização do conhecimento. 

Neste contexto processos interativos de aprendizagem na escala local/regional 

se tornam centrais.  Governos, universidades e setor privado têm sido apontados como 

os principais atores neste processo. 

Transformar os resultados de pesquisa científica em práticas que contribuam 

para novos usos econômicos e sociais do território evidenciam uma maneira de 

alavancar a competitividade. O modo mais comum para a obtenção de tecnologias, em 

especial nos contextos espaciais periféricos, é a compra de tecnologias. No entanto a 

dependência é eterna e os ganhos são bem menores. 
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Por isso é recorrente na literatura científica que, aos contextos do capitalismo 

periférico, caberia fazer uso da universidade como um importante recurso para melhorar 

o ambiente de inovação e apoiar processos de desenvolvimento econômico e social 

baseados em ciência e tecnologia. 

Neste sentido apontam para uma reavaliação da missão e do papel da 

universidade, pois não é natural que a universidade se ocupe de interações com o 

capital privado. Essa é uma condição histórica recente, uma recomendação que vem 

sendo impingida à universidade, principalmente dos âmbitos espaciais periféricos. 

Apontando para esta direção, em 1984, o governo brasileiro conjuntamente com 

o Conselho Nacional de Pesquisas – CNPq iniciou o apoio à implantação de parques 

tecnológicos. Dando sequência, em 1999, foram criados os Fundos Setoriais de Ciência 

e Tecnologia ligados ao FINEP, dentre eles o FVA – Fundo Verde-Amarelo. Trata-se de 

um programa de estímulo à interação universidade-empresa para apoio à inovação a 

qual tem como objetivo intensificar a cooperação tecnológica entre universidades, 

centros de pesquisa e o setor produtivo em geral (BRASIL, 1999).  

 No Rio Grande do Sul, em 1989, face à descentralização da gestão em C&T 

foram criados os Polos de Modernização Tecnológica visando uma maior interação 

entre as universidades, governo e setor produtivo. Muitas universidades públicas e 

privadas e cursos técnicos passaram a ser executoras de C,T&I na escala regional. 

 

2.1 O papel da universidade e transição de processos 

 

No contexto mundial, em especial EUA, na década de 1970, e alguns países do 

oeste europeu, durante a década de 1980, já haviam iniciado uma reavaliação da 

missão e do papel da universidade na sociedade (ETZKOWITZ et al, 2000). Neste 

sentido hoje é vasta a ênfase na literatura científica sobre o papel da universidade nos 

sistemas locais de inovação e sua contribuição nos processos de desenvolvimento 
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territorial (COOKE et al, 2004; ETZKOWITZ et al, 2000; LAZZERONI, PICCALUGA, 

2008).  

Etzkowitz et al., 2000 caracterizou a emergência do modelo Triple helix  definido 

como modelo de interação coordenada e ações integradas entre as universidades, os 

governos e as empresas na dinâmica de produção e difusão do conhecimento 

geradoras de processos inovativos. O autor constata que o modelo Triple Helix destaca 

a terceira missão da universidade, conjuntamente com a formação e pesquisa hoje 

agrega a missão de participar do desenvolvimento econômico e social da região onde 

se insere. Para o autor, o novo paradigma da Triple Helix não significa relegar as 

atividades de formação e pesquisa em segundo plano, mas sim incrementar um novo 

papel. 

 Seguindo a análise da evolução do papel da universidade no contexto 

econômico, social e territorial, Lazzeroni (2001, tradução nossa) elenca quatro missões 

extremamente conectas: 

1. A universidade como produtora de conhecimento.  

2. A universidade como produtora de capital humano.  

3. A universidade como produtora de transferência tecnológica. 

4. A universidade como produtora de desenvolvimento territorial. 

A autora enfatiza que as novas funções, juntamente com as tradicionais, 

formação e pesquisa, caracterizam uma visão mais empresarial da universidade. 

Entretanto a propensão empreendedora da universidade varia de acordo com a 

orientação dos setores científicos. Alguns são mais orientados para a pesquisa pura, de 

base, enquanto outros se voltam à pesquisa aplicada e ao relacionamento com as 

empresas (LAZZERONI et al, 2008). 

No Rio Grande do Sul, além das universidades públicas e privadas existem as 

universidades comunitárias que buscam ser reconhecidas como universidades públicas 

não-estatais, pois não possuem um dono. Elas surgiram de iniciativas comunitárias e 

têm como compromissos institucionais básicos não apenas a formação e a pesquisa, 

mas incluem compromissos com a comunidade regional. Apenas para ilustrar, a 
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Universidade de Santa Cruz do Sul - Unisc, uma universidade comunitária, elenca na 

sua missão compromissos com a qualidade universitária, com a democracia, com a 

responsabilidade social e ambiental, compromisso com a comunidade e realidade 

regional (http://www.unisc.br/universidade/compromisso.htm). 

Todas as universidades possuem um acúmulo de conhecimento científico e o 

dinamizam nos contextos territoriais onde estão inseridas. Estes contextos expressam 

sua história, cultura e trabalho os quais também caracterizam conhecimento acumulado 

e muitas vezes não são passíveis de transferência para outros contextos devido a sua 

trajetória territorial. A universidade e os centros de pesquisa não são os únicos 

geradores de conhecimento, mas dada a importância do conhecimento científico no 

atual meio científico-informacional a universidade passa a ter um papel mais relevante.  

Neste sentido concorda-se com Oliveira (2007), ao inferir que o entendimento da 

ciência como exógena a atividade econômica deixa de ser o paradigma predominante, 

pois o novo contexto histórico-espacial demanda incorporação de conhecimento 

científico em suas atividades. É aqui que entra a significativa importância da 

universidade, enquanto um dos pontos fortes da rede na qual se materializam e se 

difundem ações políticas em C&T. Se, conhecedora do espaço onde está inserida, ou 

seja, de seus potenciais e suas debilidades, no contexto em que vivemos, hoje ela pode 

contribuir com sua instrumentalidade técnico-científica para melhorar ou criar novos 

usos do território.  

Concorda-se com Oliveira (2007) ao inferir que 

nos parece que ai reside um novo imperativo ético para as universidades: 
tornar viável a incorporação dos agentes econômicos, sociais e políticos 
regionais nas redes de conhecimento que caracterizam uma nova 
economia, como condição de possibilidade para a realização do 
desenvolvimento dentro de uma economia baseada na inovação 
permanente (OLIVEIRA, 2007, p.3). 

Incorporar ao planejamento de suas próprias atividades uma orientação que 

contribua com o fortalecimento do empreendedorismo e da pesquisa, capaz de 

estimular o surgimento de iniciativas inovadoras (OLIVEIRA, 2007, p. 19), é uma 
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possibilidade concreta, considerando-se as políticas de descentralização da C&T 

(RÜCKERT, 2004). No entanto depende da orientação das políticas públicas, dos 

gestores universitários e muito mais dos coordenadores de grupos de pesquisa a 

condução desta orientação, ou seja, em que lugares do território estas políticas vão 

chegar, que camadas da sociedade estas políticas vão atingir. 

A universidade, pelo papel que desempenha na legitimação e consolidação dos 

projetos sociais, como responsável pela produção do conhecimento e pela formação de 

novos dirigentes de uma sociedade, tem servido, ao longo da história, aos interesses 

das elites dominantes (ALMEIDA, 2006). Historicamente as classes mais favorecidas 

tiveram acesso privilegiado à instrução e ao tempo livre indispensável para desenvolver 

o pensamento (BAUMGARTEN, 2005 p.108). Cabe destacar que contribuíram para 

estes fatos a tardia Abolição da Escravatura, o tardio e anacrônico sistema educacional 

brasileiro, pois, no Brasil-Colônia e no Brasil-Império as classes dominantes do café 

com leite mantiveram análogo desprezo pelo seu povo (BASTOS FILHO, 2006, p. 21). 

Não interessava a formação educacional de seu povo, os filhos das classes 

privilegiadas estudavam em Lisboa e Paris e a primeira universidade brasileira só vai 

surgir em 1934 quando já se passavam mais de 800 anos em relação ao surgimento 

das primeiras universidades no Hemisfério Norte. Essas origens históricas obstaculizam 

a inovação no Brasil, segundo Bastos Filho (2006). 

Contudo a universidade abriga e reflete o conjunto das contradições que 

permeiam toda sociedade e constitui também o palco das disputas entre grupos que 

buscam hegemonia do poder, no embate de projetos entre diferentes concepções de 

sociedade (MAZZILI, 1996 apud ALMEIDA et al, 2006). 

Neste sentido a universidade e os centros de pesquisa podem manter a atual 

realidade onde apenas um grupo de empresas globais detém a maior parte da 

tecnologia e da inovação ou ela poderá contribuir com a transformação territorial, 

dinamizando junto com o setor público e privado a C,T&I para os contextos 

historicamente mais frágeis. Esta possibilidade é ímpar na história do capitalismo. 

Promover o desenvolvimento dos diferentes contextos territoriais respeitando ou 
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fortalecendo sua capacidade diferenciada de gerar conhecimento e inovação está na 

base do conceito de Vantagem Construída ou Criada, “a qual adiciona o protagonismo 

do setor público como motor de desenvolvimento, num processo de empreendedorismo 

institucional e coletivo” (SILVA, 2007, p. 1.712). O conceito de Vantagem Construída é 

uma evolução das tradicionais vantagens comparativas e competitivas focadas nos 

recursos naturais e no mercado respectivamente. A ideia da construção de vantagem 

em conjunção com os sistemas regionais de inovação foi referida como sendo o modelo 

preferido para alcançar um desenvolvimento regional de sucesso (COOKE e 

LEYDESDORFF, 2006 apud SILVA, 2007, p. 1712). 

 

2.2 Algumas evidências de transição de processos no Brasil 

 

Esta nova estratégia de desenvolvimento, na qual as universidades e centros de 

pesquisa passam a desempenhar significativo papel na dinamização econômica e 

social da região, juntamente com o setor público e privado, conformando o modelo da 

Triple Helix, vem se difundindo cada vez mais, conforme mencionado anteriormente. No 

Brasil as políticas voltadas à aplicação prática de C,T&I são instituídas, mas lentamente 

consolidadas. Essas políticas são expressas no fomento aos parques tecnológicos, aos 

polos tecnológicos, às incubadoras de empresas e aos Núcleos de Inovação 

Tecnológica. 

Segundo MEDEIROS (1990), a interação entre as instituições de pesquisa e 

ensino, e as empresas [e governo] não é um processo espontâneo. A falta destas 

interações dificulta o surgimento de inovações no Brasil. 

Quanto aos parques tecnológicos27, apenas para ilustrar, pois não são objeto 

deste trabalho, em 2008, o Brasil contava com 25 parques tecnológicos em operação, 

                                                             

27Parque tecnológico [refere-se ao] – (a) Complexo industrial de base científico-tecnológica planejado, de 
caráter formal, concentrado e cooperativo, que agrega empresas cuja produção se baseia em pesquisa 
tecnológica desenvolvida nos centros de P&D vinculados ao Parque; (b) empreendimento promotor da 
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17 em implantação e 32 em fase de projeto, perfazendo um total de 74 parques 

tecnológicos28, conforme consulta à Anprotec. 

Mapa 1 - Brasil: Parques Tecnológicos – 2008 

 

                                                                                                                                                                                                     

cultura da inovação, da competitividade, do aumento da capacitação empresarial fundamentado na 
transferência de conhecimento e tecnologia, com o objetivo de incrementar a produção de riqueza 
(ANPROTEC, 2002, p.80). 

28 Para conferir o nome do Parque Científico e localização ver anexo. 
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A partir de experiências analisadas por Lahorgue (2004), constata-se que a 

presença das universidades e centros de pesquisa foi considerada importante já que 

70% dos 33 parques existentes em 2003 declararam ter vínculos formais com 

universidades e centros de pesquisa. A autora infere que os parques tecnológicos que 

estão associados a uma universidade parecem ter mais sucesso. Apesar de haver um 

forte avanço na criação de parques tecnológicos, percebe-se uma elevada 

concentração nas regiões sul e sudeste. No Estado do RS, segundo dados da Anprotec 

(2008) e, mais as informações da SCT-RS, foram constatados quinze parques 

tecnológicos, sendo quatro em operação, quatro em fase de implantação e sete em 

fase de projeto, a saber: 

Parques em operação: 

- Parque Tecnológico do Vale dos Sinos – Valetec- Campo Bom,  

- Polo Tecnológico do Noroeste Gaúcho - Ijuí,  

- Parque Científico e Tecnológico da PUC/RS TECNOPUC – Porto Alegre,  

- Parque Tecnológico do Polo de Informática - São Leopoldo,  

Em fase de implantação: 

- Parque Tecnológico Ulbra PTU – Canoas,  

- Parque Científico e Tecnológicoda UPF - Passo Fundo,  

- Parque do Conhecimento e Inovação Tecnológica UFRGS - Porto Alegre,  

- Parque Tecnológico de Canoas CECan - Canoas 

Em fase de projeto: 

- Parque Tecnológico do Cientec - Cachoeirinha,  

- Parque Tecnológico do Polo de Informática de Caxias do Sul TRINOPOLO Caxias do 

Sul,  

- Parque Científico e Tecnológico Regional Unisc – Santa Cruz do Sul 

Conforme dados da SCT, no RS foi criado o PGTec - Programa Gaúcho de 

Parques Científicos e Tecnológicos, programa estadual para apoiar a implantação, 

consolidação e expansão de Parques Tecnológicos do Rio Grande do Sul. Os 

interessados poderiam cadastrar seus parques no programa. Neste sentido foram 

constatados mais quatro parques em fase de projeto. São eles: 
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Em Fase de Projeto: 

- TEcnoVates -  UNIVATES - Lajeado 

- Vale do Caí - com a UCS – Bom Princípio 

- Parque da URI em Erechim 

- Parque Científico e Tecnológico de Santa Maria. 

Mapa 2 - Parques Tecnológicos RS – 2010 

 

Fonte: ANPROTEC, 2008; SCT-RS, 2010 
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Seguindo a tendência do RS, provavelmente o número de parques tecnológicos 

em fase de projeto no Brasil tenha aumentado depois de 2008. 

 Destaca-se ainda, o Centro de Excelência em Tecnologia Eletrônica Avançada – 

CEITEC (RS), empresa estatal vinculada ao Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT), 

inaugurado em março de 2009, o qual não consta no portfólio da Anprotec. A CEITEC é 

Empresa especializada no desenvolvimento e produção de chips. 

Partindo de iniciativas de âmbito do estado do Rio grande do Sul e das regiões 

que compreendem os Coredes-RS, através dos Conselhos Regionais de 

Desenvolvimento, como espalhamento das ações de inovação tem-se a experiência da 

criação de vinte e quatro (24) Polos de Modernização Tecnológica, dos quais falar-se-á 

mais adiante, tendo como unidades executoras de projetos voltados à C,T&I as 

universidades regionais, públicas e comunitárias. 

As universidades comunitárias, existentes por praticamente todo o 
território gaúcho, são um dos mais importantes trunfos para a 
incorporação do conhecimento e da inovação nas práticas do 
planejamento descentralizado. A universidade tem a vocação de 
inspirar-se em exemplos nacionais e internacionais para propor soluções 
inovadoras aos problemas locais. Mais que isso, ela pode incorporar ao 
planejamento de suas próprias atividades uma orientação que contribua 
ao fortalecimento do empreendedorismo e da pesquisa, capaz de 
estimular o surgimento de iniciativas inovadoras (OLIVEIRA, 2007, p. 
19). 

O discurso recorrente em relação à promoção do desenvolvimento local resume-
se em desconcentração de recursos que promovam o desenvolvimento, na filosofia e 
na prática clamando para um Welfare State ativo. Contudo deve-se considerar o papel 
do poder das relações em suas diferentes escalas espaciais. O desafio científico é o de 
enfrentar estes pontos de vista e integrar diferentes dimensões (RÜCKERT, 2004; 
MOULAERT, 2005). Quanto à universidade é preciso  

buscar um equilíbrio entre as velhas e as novas missões, mais que 
contribuir em primeira mão com as necessidades inovativas das 
empresas e dos sistemas territoriais que ela seja capaz de trazer novas 
idéias, inspirar novos projetos, ativar processos de mudança territorial, 
codificar e transferir inovações tecnológicas (LAZZERONI, 2008, p. 6, 
tradução nossa). 
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 O mapa 3 apresenta a cartografia dos Polos de Inovação Tecnológica –RS. Este 
assunto será abordado posteriormente. 

Mapa 3 – Polos e Núcleos de Inovação Tecnológica no Rio Grande do Sul – Brasil 

 
Fonte: www.sct.rs.gov.br/polos 

 

Pelo mapa é possível observar que no estado do Rio Grande do Sul os polos e 

os núcleos de inovação tecnológica estão bastante difusos no território.  
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Mapa 4 – Unidades Executoras dos Polos de Inovação Tecnológica - RS 

 
Fonte:www.sct.rs.gov.br/polos 

 

O mapa 4 apresenta a distribuição das unidades executoras dos Polos de 

Inovação Tecnológica – RS, que são as universidades e algumas escolas técnicas, as 

quais têm um papel significativo junto com o estado do Rio Grande do Sul e o setor 

produtivo local/regional. A área representada pela cor verde corresponde às regiões do 

Vale do Rio Pardo e Vale do Taquari, foco de estudos no próximo capítulo. 
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As universidades e cursos técnicos credenciadas como unidades executoras dos 

Polos de Inovação Tecnológica - RS são:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Fonte: www.sct.rs.gov.br/polos. 

 

 

 

- Unicruz - Universidade de Cruz Alta; 
- Urcamp - Universidade da Região da Campanha – Bagé; 
- UFSM - Universidade Federal de Santa Maria; 
- URI-Central - Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e Missões - Campus Santiago; 
- FUNDASUL - Fundação de Ensino Superior da Região Centro-Sul; 
- Ulbra - Universidade Luterana do Brasil - Campus São Jerônimo; 
- Unijui-Fronteira Noroeste - Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul - 
Campus Santa Rosa; 
- Escola Agrotécnica de Alegrete;  
- Fundação Maronna - Fundação Maronna, Urcamp - Campus Alegrete;  
- PUCRS II - Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul - Campus II Uruguaiana;  
- UCS - Universidade de Caxias do Sul - Campus Canela; 
- FACOS - Faculdade Cenecista de Osório;  
- UFRGS – CECLIMAR;  
- ULBRA - Universidade Luterana do Brasil - Campus Torres;  
- UNISC - Universidade de Santa Cruz do Sul – Litoral; 
- URI-Médio Alto Uruguai - Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e Missões - Campus 
Frederico Westphalen;  
- IC - Instituto de Cardiologia;  
- PUCrs - Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul - Campus Porto Alegre;  
- UFRGS - Universidade Federal do Rio Grande do Sul; 
- URI-Missões - Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e Missões – Campus Santo Ângelo; 
- UPF - Universidade de Passo Fundo - Campus Lagoa Vermelha;  
- Unijui-Noroeste Colonial - Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul - 
Campus Ijuí;  
- URI-Norte - Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e Missões - Campus Erechim;  
- FACCAT - Faculdade de Ciências Contábeis e Administrativas de Taquara; 
- UPF - Universidade de Passo Fundo; 
- UCS - Universidade de Caxias do Sul; 
- UCPEL - Universidade Católica de Pelotas; 
- UFPEL - Universidade Federal de Pelotas; 
- FURG - Universidade do Rio Grande; 
- UCS - Universidade de Caxias do Sul - Campus São Sebastião do Caí; 
- Feevale - Centro Universitário Feevale; 
- La Salle - Centro Universitário La Salle; 
- Liberato - Fundação Escola Técnica Liberato Salzano Vieira da Cunha; 
- UERGS - Universidade Estadual do Rio Grande do Sul; 
- UNISINOS - Universidade do Vale do Rio dos Sinos;  
- UNISC - Universidade de Santa Cruz do Sul; 
- UNIVATES - Centro Universitário  
 



 

 

 

 

102 

 

 

3. CARACTERIZAÇÃO DA DINÂMICA TERRITORIAL NO VALE DO TAQUARI E 

VALE DO RIO PARDO: FORMAS DE ORGANIZAÇÃO ESPACIAL 

 

O propósito desta parte do trabalho é situar a manifestação e difusão de C,T&I 

na escala regional tendo como foco as regiões dos Vales do Rio Pardo e Vale do 

Taquari, observando as possíveis limitações e potencialidades da produção e difusão 

da C,T&I para o seu desenvolvimento. Para isso, num primeiro momento, relatar-se-á 

as principais condicionantes histórico-geográficas relacionadas à dinâmica regional. 

Em seguida, para compreender o funcionamento e a dinâmica dos atores 

efetuar-se-á a leitura e interpretação da realidade a partir de alguns aspectos 

relacionados à mobilização de recursos visando à difusão do conhecimento na escala 

regional.  

O mapa 5 da página que segue apresenta a localização e os municípios que 

compõem as regiões do Vale do Taquari e Vale do Rio Pardo  -RS 
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Mapa 5 – Localização das Regiões Vale do Taquari e Vale do Rio Pardo – RS  
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3.1 Vale do Taquari: condicionantes históricos e características sociais 

 

A denominação de região Vale do Taquari está vinculada à sua situação em 

relação à geografia física e política. Quanto à origem do nome ‘vale’, vem do latim vallis, 

que significa uma depressão entre montanhas ou morros, e ‘taquari’ vem do guarani 

tebiquary, que significa taquaras – rio entre as taquaras. Neste sentido o nome Vale do 

Taquari é uma expressão de sua forma física natural. Localizado na encosta ou borda 

sul do Planalto da Bacia do Paraná, área do substrato também conhecido como 

Planalto Arenito Basáltico, perfaz as terras banhadas pelos afluentes que confluem com 

o Rio Taquari e percorrem em direção à Depressão Central. A acentuação das formas 

do Vale se deve principalmente à erosão resultante do constante processo da atividade 

fluvial que ocorreram nas encostas do planalto. 

Politicamente a região corresponde a uma unidade geográfica dos atuais 28 

Conselhos Regionais de Desenvolvimento – COREDEs - criados pela Lei nº 10.283, de 

17 de outubro de 1994. Atualmente abriga 36 municípios, a saber: Anta Gorda, Arroio 

do Meio, Arvorezinha, Bom Retiro do Sul, Canudos do Vale, Capitão, Colinas, Coqueiro 

Baixo, Cruzeiro do Sul, Dois Lajeados, Doutor Ricardo, Encantado, Estrela, Fazenda 

Vila Nova, Forquetinha, Ilópolis, Imigrante, Lajeado, Marques de Souza, Muçum, Nova 

Bréscia, Paverama, Poço das Antas, Pouso Novo, Progresso, Putinga, Relvado, Roca 

Sales, Santa Clara do Sul, Sério, Tabaí, Taquari, Teutônia, Travesseiro, Vespasiano 

Correa, Westfalia. 

A região do Vale do Taquari ocupa uma área de 4.821,1 km² e conta com uma 

população de cerca de 320.888 habitantes, perfazendo uma densidade demográfica de  

66,6 hab/km². Em 2007, seu PIB per capita representava R$ 17.047, um pouco acima 

da média do estado do RS que foi de R$ 15.813 (FEE, 2010). Atualmente a região 

apresenta uma economia diversificada, tendo como principais atividades: agroindústria, 

vestuário, artefatos de tecidos, pedras e gemas, móveis, calçados e produtos 
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alimentares. Existe uma expressiva predominância da pequena e média empresa, ou 

seja, 89,44%. 

O aparecimento de indústrias e o desenvolvimento do comércio e do setor de 

serviços provocaram mudanças significativas nos últimos 30 anos. Em 1970, 75,6% da 

população vivia no meio rural e, passadas três décadas, o quadro praticamente se 

inverteu: em 2007, 72,08% vivia na zona urbana.  

No decorrer do século XX a região vai se modificando de acordo com os 

interesses e desenvolvimento do capitalismo. Práticas de uso intensivo do solo sem 

métodos adequados acarretaram o seu esgotamento, evidenciados na diminuição da 

produtividade das lavouras de milho e mandioca, ocasionando a diminuição da 

produção de suínos e o aumento da produção de leite como alternativa. O esgotamento 

do solo e a emergência de mercados cada vez mais competitivos, a remuneração do 

trabalho no setor agrícola e pecuário diminuiu favorecendo os fluxos migratórios do 

campo para a cidade (BARDEN; AHLER, 2003). No contexto destas transformações, as 

agroindústrias voltadas para a cadeia produtiva de frango, suínos e leite vão se 

fortalecendo na região.  

Nos pequenos municípios se destaca o setor da agropecuária, enquanto que nos 

municípios maiores se sobressaem atividades ligadas à indústria e ao setor de serviços 

e comércio. Quanto às exportações, o Vale do Taquari respondeu em 2005 por 6,28% 

das vendas internacionais do Estado do RS. Em 2005 a agropecuária respondia por 

11,42% do valor adicionado bruto, a indústria por 37,28%, e os serviços 51,30% (BDR, 

2008). Os dados de 2007 assinalam algumas alterações visto que a agropecuária 

respondia por 12,75%, a indústria por 34,74% e os serviços 52,51% (Idem, 2010). 

O Vale do Taquari, segundo Rumos 2015, apresenta-se como uma região 

dinâmica, dispondo de boas finanças públicas apesar de não ser um dos COREDEs 

que mais recebeu investimentos federais ou estaduais. Do total dos investimentos do 

Fundopem entre 1995 e 2004, recebeu apenas 2,8% do total estadual, inferior à sua 

participação no PIB gaúcho. 
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Segundo Cargnin e Oliveira (2003), apesar de apresentar ocupação urbana 

descontínua, a região possui fortes traços de complementaridade funcional com 

tendência à contiguidade com o Eixo Porto Alegre – Caxias, apontado como um grande 

conglomerado urbano e industrial. Nas últimas décadas alguns municípios do Vale do 

Taquari vêm reforçando seus vínculos com a região metropolitana, podendo se 

constituir em um eixo de desenvolvimento de porte semelhante ao já existente entre 

Porto Alegre e Caxias do Sul. A rede rodo-hidroviária também se constitui num ponto 

favorável a esta situação.  

O Vale do Taquari possui uma variedade de paisagens naturais, destacando-se 

um relevo mais elevado ao norte e mais plano ao sul. Estas diferentes formas de relevo 

foram significativas no processo histórico de ocupação do espaço.  

Conforme Milton Santos (1997), cada lugar é, ao mesmo tempo, objeto de uma 

razão global e de uma razão local, convivendo dialeticamente. No contexto desta 

afirmativa a formação histórica e social do Vale do Taquari não deixa a desejar. Este 

território também foi palco dos mais diversos fatos que ocorreram na história do Brasil e 

do mundo ocidental. Sofreu a captura de povos nativos empreendida pelas bandeiras 

luso-brasileiras, passou pela doação de terras feitas pelo governo imperial e mais tarde, 

com a Lei de Terras, grandes áreas de terra desta região foram adquiridas do governo 

imperial por particulares, especialmente lusos e alemães, e por empresas, as quais, 

mais tarde as revendiam aos imigrantes. Com a finalidade de povoar essas terras, em 

1760, governo português ordena a fundação de uma povoação local com açorianos, no 

local onde hoje se encontra o município de Taquari e suas adjacências. 

Cabe mencionar que com a independência do Brasil esta região, dentro do 

contexto da região sul do país, o projeto colonizador tomou um novo impulso. Aqui não 

se tratava de buscar mão de obra para substituir a escrava, mas de colonizar as terras 

devolutas, considerando que estas terras eram pouco habitadas e muito cobiçadas 

pelas nações vizinhas. A intenção era de modernizar o país através da criação de uma 

classe de pequenos proprietários, ao mesmo tempo em que se procedia ao 

branqueamento da população buscando fugir das características que marcaram o Brasil 
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colonial (POSSAMAI, 1999). Neste contexto chegaram os primeiros imigrantes 

alemães, os quais ocuparam as terras mais baixas do Vale do Taquari. 

Posteriormente, concomitante às profundas mudanças que ocorriam na Itália, as 

terras altas do Vale do Taquari passam a ser ocupadas por imigrantes italianos, que em 

sua maioria já tinham passado por Caxias do Sul, Bento Gonçalves e Garibáldi. Após 

acumular alguma poupança vendiam sua terra ou enviavam os filhos para as terras 

onde um pedaço de chão valia menos e com isso podiam adquirir terra também para os 

filhos. Neste sentido, poucos aportaram diretamente da Itália, a maioria ocupou a região 

a partir de caravanas vindas das primeiras colônias, as quais começaram a ocupar as 

terras pelo norte/nordeste da região, mais precisamente, Guaporé (que não pertence ao 

Vale) e Anta Gorda, descendo até Encantado. 

 As fisionomias geográficas e as possibilidades ligadas ao contexto da ocupação 

contribuíram para que cada etnia ocupasse uma porção diferenciada do espaço num 

primeiro momento. Apenas para ilustrar, destacam-se as etnias mais significativos em 

termos de quantidade. Os açorianos tinham como foco a ocupação e a agricultura, 

muitos eram militares. Os alemães já constituíam o novo impulso colonizador com o 

intuito de constituir uma nova realidade com pequenos proprietários de terra, os quais 

traziam em sua bagagem cultural formas de organização social e ocupam as terras 

baixas. Os imigrantes italianos também faziam parte do novo projeto colonizador 

fundamentado na pequena propriedade e com eles, de forma muito arraigada, estava a 

Igreja Católica enquanto instituição interessada em investir num projeto que estava em 

decadência na Itália. Conforme constatação de Possamai (1999, p.8)  

a fim de fugir da nova ordem [que se instalava na Itália], uma parte do 
clero acalentou o ideal de reconstruir no Novo Mundo uma sociedade 
camponesa e clerical. (...) Estando a religião em decadência na Itália 
justifica-se emigrar para a América a fim de aí se estabelecer uma 
colônia piedosa. 

Esta discussão não é o foco do trabalho, no entanto considera-se importante 

para entender a formação histórica e social, principalmente da parte alta do Vale do 

Taquari. 
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Na Itália o clero passava por uma profunda crise ligada às terras que estavam 

sendo reivindicadas pelo Estado e pela reclamação de Roma, como capital da Itália. 

Neste contexto o clero se dividiu em suas tendências. O alto clero identificava-se mais 

com a classe dominante e o baixo clero identificava-se mais com os camponeses. 

Segundo Possamai (1999), a Igreja Católica foi para o campesinato italiano e trentino o 

que o Estado nacional foi para a burguesia emergente e o que foram os sindicatos e 

partidos políticos para o proletariado urbano. 

Na igreja se formavam os quadros dos dirigentes do campesinato, para o qual o 

padre não era somente um sacerdote, mas também um líder intelectual. A moral 

camponesa era a moral católica e a verdadeira autoridade reconhecida por essa grande 

parcela da população era o clero (Ibid., p. 8) 

A emigração em massa não se explica somente pela fuga à pobreza e, por 

vezes, à miséria em que viviam os camponeses italianos e trentinos. Sob a liderança do 

clero, os emigrantes buscavam reconstruir na América uma sociedade que passava por 

profundas transformações na Europa em consequência do avanço das ideias liberais e 

socialistas, da urbanização crescente, da industrialização e do militarismo. 

Neste sentido o norte da Itália vivenciou um verdadeiro êxodo migratório, o qual 

em determinado momento já não contava mais com apoio do Estado e nem mesmo do 

alto clero, devido ao grande contingente migratório. Por vezes populações inteiras de 

determinadas aldeias decidiam migrar e com eles muitas vezes um padre. Assim, o 

êxodo foi considerado pacífico, pois tinha interferência do clero. A presença do 

sacerdote dava-lhe um sentimento de segurança e de benção, aumentando a 

identificação entre o campesinato e o baixo clero. O mesmo não acontecia com o alto 

clero que se identificava com as classes dominantes (Ibid.). O catolicismo foi a força 

que cimentou a unidade das comunidades italianas no RS.  

A força católica foi sem dúvida, a força que permitiu aos imigrantes 
italianos se integrarem no novo ambiente e formar aquela solidariedade 
indispensável para enfrentar todas as dificuldades materiais e 
psicológicas dos primeiros tempos. Eles não tinham um espírito de 
associação, uma consciência étnica ou nacionalista capaz de unir ou 
motivar a solidariedade. Foi em torno da religião e da expressão de seus 
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sentimentos religiosos que eles encontraram a própria identidade 
cultural, único meio capaz de evitar o desajustamento social 
(POSSAMAI, 1999, p.12). 

Partindo da falta de apoio concreto do governo italiano e do Vaticano aos 

emigrantes emerge a partir do baixo clero uma Congregação de Missionários para os 

emigrados, fundada por João Batista Scalabrini em 1877. Este também fundou a 

Congregação de Missionários de São Carlos de Barromeu, mais tarde conhecida como 

Congregação dos Missionários de São Carlos ou “Scalabrinianos”.  

Este fato é importante mencionar, pois o primeiro padre Carlista a chegar ao Rio 

Grande do Sul, Pe. Domingos Vicentini, instalou-se em Encantado, no Vale do Taquari. 

Portanto, a primeira base missionária dos Carlistas. Em outubro de 1904, o bispo de 

Piacenza, Monsenhor Scalabrini visitou Encantado, Garibáldi, Bento Gonçalves, 

Veranópilos, Nova Bassano, Nova Prata e Caxias do Sul. O pe. Domenico Vicentini 

permaneceu em Encantado de 1896 a 1904, quando retornou à Itália com Monsenhor 

Scalabrini. 

 Com a breve análise acima se pretende evidenciar que as colônias italianas 

contavam com um suporte institucional da Igreja, intencionalmente pensado a partir do 

baixo clero italiano, o qual pretendia desenvolver o seu projeto nas novas colônias, 

tendo em vista as transformações que vinham ocorrendo no norte da Itália. Este projeto 

teve grande importância na formação e na organização de ações com vistas ao 

desenvolvimento de uma prática comunitária.  

Segundo Costa (2005), entre os brasileiros, o italiano se diferenciou pela 

exigência continuada de um sacerdote em suas comunidades, não apenas para 

formalizar cerimônias como casamentos, batizados, festas e romarias, mas devido ao 

conceito religioso que ele tinha de um Deus que recompensa e castiga. Neste sentido o 

cultivo da vida sacramental, com missa, confissão e comunhão, dava a certeza contábil 

da salvação, sem a qual não teria sentido o progresso material, fulcro da própria 

imigração. Contudo, nas constatações de POSSAMAI (2003), percebe-se que nas 

colônias novas como Anta Gorda não foi tão simples “impor” a moral civilizadora da 

religião católica entre muitos dos imigrantes daquelas colônias. Neste sentido o padre 
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Antonio Serraglia, da Congregação de São Carlos, escrevia ao seu superior a respeito 

dos colonos de Anta Gorda em 1907: 

São colonos em geral pouco, pouquíssimo praticantes da religião [...] São 
pobres e ao mesmo tempo, a maior parte viciosos e de pouco trabalho. 
Amam o divertimento, os jogos, e as vendas são frequentadas todos os 
dias da semana; o que não acontece nas outras colônias. Aqui são quase 
todos filhos de famílias de colonos das velhas colônias, onde era fácil a 
vida e portanto pouco experientes do mundo e pretendem viver sem 
preocupações e com pouco trabalho e com muitos divertimentos. Em um 
mês ou pouco mais que me encontro aqui, três vezes nas vendas houve 
brigas, tirando do bolso e da bainha a faca; um ainda está de cama, é 
porque muito longe das autoridades ficam impunes. Que diferença de 
Nova Bassano, de Encantado, de Monte Veneto, etc. Aqui da minha parte 
procuro usar toda a prudência possível. Estão contentes em ter um padre, 
ainda que haja tantos indiferentes e que não queiram concorrer à 
construção de uma igreja alegando fúteis desculpas. Não frequentam a 
igreja de jeito nenhum, de sacramentos nem se fala; das festas do Natal 
nesta parte não fiz trinta comunhões, tanto entre os homens como as 
mulheres (SERRAGLIA in francesconi apud POSSAMAI, 2003. p 13). 

Destaca-se que no Vale do Taquari, com os primeiros imigrantes não estava 

apenas a congregação dos Scalabrinianos. Estrela já contava com a presença do pe. 

Jesuita Eugênio Steinhart, de 1880 a 1896, o qual fazia frequentes visitas a Encantado, 

Roca Sales, Garibáldi e Bento Gonçalves. 

Desde a vinda dos primeiros padres com os primeiros imigrantes a missão da 

igreja católica continuava firme em seu projeto anos mais tarde. 

A presença continuada de sacerdotes diocesanos e religiosos 
determinou a sólida organização das paróquias, constituídas de capelas 
como espaços de religião, educação e lazer, cujas atribuições foram 
definidas no Estatuto das Capelas, em 1930, pelos párocos da Comarca 
de Bento Gonçalves (COSTA, 2005). 

Nas comunidades italianas foram criadas as capelas as quais funcionavam como 

locais de encontro para cantos e rezas nos finais de semana e durante a semana eram 

usadas como escola. Próximo à capela criaram o cemitério, cancha de bochas etc e nos 

locais mais afastados, os capitéis, pequenas capelinhas na beira das estradas, 

simbolizando a religiosidade que unia aquele povo. Também durante a semana 

realizavam encontros noturnos para rezar o terço e depois conversar sobre o dia a dia. 

Além do terço, faziam encontros noturnos chamados filó, os quais serviam de encontro 
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para conversas sobre o cotidiano, nos quais cada família que recebia agraciava os 

visitantes com comes e bebes. 

Neste contexto, entre as colônias italianas foram se desenvolvendo valores 

comunitários, onde são comuns as evidências de associações, solidariedade nos 

afazeres da propriedade quando uma pessoa adoecia, na hora da capina e colheita da 

produção, formação de cooperativas de produção e de crédito etc. Apenas para ilustrar 

cita-se que “no Brasil o cooperativismo de crédito iniciou em Nova Petrópolis/RS, no 

ano de 1902, por iniciativa do padre suíço Theodor Amstad” (PORT, 2008). 

Percebe-se que a Igreja, de certa forma, contribuiu com a formação histórica e 

social do que hoje chamamos de capital social nas colônias italianas. Tanto na parte 

baixa do Vale do Taquari quanto na parte alta, ocupadas por diferentes etnias, as 

formas de organização social e a preocupação com a educação foi similar. Diz-se que 

os alemães, com suas religiões evangélica e luterana, primeiro se preocuparam em 

construir a escola e depois a capela. Já os Italianos, com sua religião católica, primeiro 

se preocuparam em construir a capela para depois criar a escola, a qual passaria a 

funcionar no seu interior, denominada de escola-capela. As escolas no Vale do Taquari 

são de origem comunitária, mas com forte ligação com a missão religiosa. 

Quanto à participação do Estado na organização econômica das colônias 

resultantes da imigração no final do século XIX destacam-se dois aspectos 

significativos: a abertura de caminhos e a viabilização de mercados.  

Primeiro, quando a tarefa foi a abertura de caminhos em uma área ainda 
inexplorada e de difícil acesso, que possibilitou o escoamento dos 
produtos das lavouras coloniais e, mais tarde, quando a produção 
colonial começou a atingir índices significativos, no final do mesmo 
século, cuja estratégia foi abrir novos mercados para seus produtos 
(ROCHA e BECKER apud SOUZA et al, 2009) 

A insuficiência de estruturas e de atenção do poder público abriu um vácuo para 

que a igreja ocupasse relevante papel na organização das comunidades. O espírito 

associativista foi se manifestando na construção de escolas, hospitais, igrejas etc. O 

centro de gravitação da vida pública girava em torno das organizações eclesiais 

(CONTO, 2008), que foram se consolidando num primeiro momento na construção das 
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capelas-escola e mais tarde associações paroquiais, círculos operários, grupos de 

liturgia, promoção de festas religiosas etc.  

Segundo Conto (2008), nesses foros, juntamente com as questões da fé, 

também se discutia assuntos de interesse comunitário. Destaca-se como exemplo 

desse envolvimento o fato de os primeiros movimentos em prol do Ensino Superior no 

Vale do Taquari terem surgido entre ex-alunos de um colégio de uma congregação 

religiosa (Maristas), em fins da década de 40. Um dos líderes deste movimento foi o Pe. 

Ériko Schmitz (FERRI, 2010, depoimento oral), o qual assumiria a presidência da 

APEUAT e negociaria com o bispado de Caxias do Sul uma aproximação com a UCS 

(FALEIRO, 2009). 

 

3.1.2 Criação da universidade  

 

A criação de universidades na região do Vale do Taquari, assim como a maioria 

delas no RS e no Brasil, inicia tardiamente, se comparada ao mundo, usando como 

parâmetro a Universidade de Bolonha, na Itália, criada em 108829, e as primeiras 

universidades brasileiras criadas no limiar do século XX. 

No RS os primeiros cursos superiores remontam a 1895, os quais, agregando-se 

a outros, em 1947, deram origem a URGS Universidade Estadual do Rio Grande do Sul 

e em 1950 a referida universidade seria federalizada denominando-se UFRGS – 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Em 1931 foi criada a Pontifícia 

Universidade Católica do Rio Grande do Sul – PUC e, em 1968 a Universidade de 

Caxias do Sul, a qual na década de 1950 já contava com vários cursos de educação 

superior.  

                                                             

29Conforme consulta ao portal da Universidade de Bolonha, Itália. Disponível em: 
<http://www.unibo.it/Portale/Ateneo/La+nostra+storia/default.htm>. Acesso 18 jan. 2011. 
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No Vale do Taquari, partindo do reconhecimento da importância do ensino 

superior para o desenvolvimento da região, determinados atores da sociedade civil e o 

poder público uniram esforços para a instalação de uma faculdade em Lajeado. Esta 

união de forças já tinha dado resultados positivos com a conquista da instalação do 

Curso Colegial Científico e o Colégio São José.  

Neste sentido em meados de 1960 foi criada a Associação Pró-Ensino 

Universitário do Alto Taquari – APEUAT. Em janeiro de 1969 surgiram os primeiros 

cursos superiores como extensão da Universidade de Caxias do Sul, transformando-se 

em uma fundação local em 1972, qual seja: Fundação Alto Taquari de Ensino Superior 

(FATES). Em 1999, unindo a Faculdade de Educação e Letras do Alto Taquari (FELAT) 

com o curso de Letras, e a Faculdade de Ciências Econômicas do Alto Taquari 

(FACEAT) com os cursos de Ciências Econômicas e Ciências Contábeis surge a 

Unidade Integrada Vale do Taquari de Ensino Superior - UNIVATES – credenciada 

como Centro Universitário e mantida pela Fundação Vale do Taquari de Educação e 

Desenvolvimento Social (FUVATES) (CONTO, 2008). 

Instituição de Ensino Superior no Vale do Taquari 

Município                       Estabelecimento                        Data de Fundação   Tipo de organização 

Lajeado                                                                                              1960                        Associação ( APEUAT) 

                              Cursos Superiores extensão da UCS                  1969 

                              Letras, Ciências Contábeis e Economia 

                                 Faculdade de Educação e                                    1974 

                              Letras do Alto Taquari (Letras)                  

                              Faculdade de Ciências Econômicas do              1975 

                              Alto Taquari (Ciências Contábeis e Economia)                      

                                                                                                           1972                        Fundação (FATES)                                                                                                           

                              Instalação dos Cursos Administração e               1985    

                              Ciências Exatas e Biológicas 

                              Curso Comércio Exterior                                     1994 

                              Curso de Pedagogia                                            1995 

                              Após 1999 UNIVATES 

                                                                                                            2000                       Fundação (FUVATES) 

Fonte: CONTO, 2008 e FALEIRO, 2009. 
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Atualmente o Centro Universitário conta com mais de 11.000 alunos procedentes 

de mais de 40 municípios possui sede em Lajeado e extensão em Encantado. Oferece 

42 cursos de graduação, 3 sequenciais, 2 tecnólogos, 1 de formação pedagógica de 

docentes, 9 técnicos, 24 de pós-graduação (especialização), 2 de pós-graduação 

(mestrado), diversos de extensão e 21 projetos de pesquisa em andamento. 

Além da UNIVATES, atualmente a região do Vale do Taquari conta com um Polo 

da Universidade Estadual do Rio Grande do Sul – UERGS no município de Encantado, 

e diversos cursos de EAD - Educação a Distância: Pedagogia - UFPEL sediado em 

Encantado, Pedagogia - Universidade Luterana do Brasil (ULBRA) em Putinga e 

Muçum, UNIASSELVI em Encantado, Ilópolis e Fazenda Vila Nova, UNOPAR em 

Lajeado. 

Para este trabalho interessa a relação da UNIVATES com a história da região. 

Conforme visto anteriormente, a UNIVATES surge a partir das formas de relações e 

organizações sociais construídas no contexto histórico e social do Vale do Taquari, no 

qual grupos locais se mobilizaram para unir esforços na conquista do Ensino Superior. 

A mobilização dos atores sociais partiu da troca, do compartilhamento de valores 

comuns vivenciados em experiências fundamentados nas relações de confiança entre 

os envolvidos.  

Estas iniciativas coletivas de base territorial alicerçaram a construção da 

identidade regional, na qual as buscas pela resolução dos problemas se tornaram 

comuns. Considerando que pessoas de diversos municípios passariam a frequentar 

cursos na UNIVATES, ela também se apresentava como um elemento de identidade 

regional e, paralelamente ao desenvolvimento do ensino superior, ela própria se 

tornava mais um recurso em uso no processo produtivo e um ator a pensar e atuar no 

processo de desenvolvimento. 

As iniciativas coletivas visavam ativar um recurso enquanto uma estrutura de 

produção e difusão do conhecimento. Mais tarde este recurso passou a ser, de certa 

forma, incorporado ao sistema produtivo regional tornando-se um ativo territorial, 

principalmente a partir da ativação de mecanismos institucionais visando à mediação de 
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conflitos, valorização de recursos da região e inserção num projeto de desenvolvimento 

multiescalar de abrangência estadual. Entre estes mecanismos institucionais estão a 

instituição do Conselho de Desenvolvimento do Vale do Taquari - CODEVAT e do Polo 

de Modernização Tecnológica. 

A vinculação da UNIVATES com o desenvolvimento regional se acentuou a partir 

da consolidação dos Conselhos Regionais de Desenvolvimento – COREDEs, os quais 

buscaram estabelecer fortes e permanentes vínculos com as universidades 

consideradas instituições dotadas de confiabilidade. No processo inicial de instituição 

dos COREDEs pelo governo do Estado do RS, o Vale do Taquari ‘não existia’, neste 

sentido atores regionais, muitos com fortes vínculos na UNIVATES mobilizaram 

esforços para mostrar a região. O primeiro mapa dos COREDEs saiu com 8 regiões e o 

Vale do Taquari não existia naquele mapa: uma parte do Vale do Taquari pertencia ao 

Vale do Rio Pardo, outra parte pertencia à Região da Produção de Passo Fundo, outra 

para a região de Caxias e outra parte para a Grande Porto Alegre. A Associação dos 

Municípios do Vale do Taquari – AMVAT chama a então FATES para coordenar os 

trabalhos para a formação do Conselho Regional do Vale do Taquari (FALEIRO, 2009). 

Os COREDEs constituem uma instância, um espaço de discussões e decisões a 

respeito das questões econômicas, sociais e culturais de alcance supramunicipal e de 

abrangência regional. O CODEVAT foi criado em 1991 antecedendo a lei que instituiu 

os COREDEs em 1994. 

 Neste contexto a Univates, então FATES, passou a desempenhar um papel 

importante no desenvolvimento estratégico da região com vistas a melhoria da 

competitividade regional diante da emergência da economia baseada no conhecimento 

que se desencadeava na década de 1980. 

A proximidade da relação FATES (mais tarde Univates) com a região e a 
defesa da visão do Vale do Taquari como uma identidade de 
planejamento regional passaram a ser questões estratégicas 
merecedoras de aprofundamento acadêmico, tarefa que se dedicou de 
corpo e alma Dinizar Becker (BERSCH apud FALEIRO, 2009). 

Tendo a frente o CODEVAT e a UNIVATES e o apoio técnico da METROPLAN, 

na década de 1990 foi elaborado o Plano Estratégico de Desenvolvimento do Vale do 
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Taquari – PED/VT. O professor Dinizar Fermiano Becker (in memorian) foi um dos 

grandes mobilizadores, coordenador e operacionalizador do PED/VT. 

No Plano Estratégico do Vale do Taquari foram feitos diagnósticos e traçadas 

estratégias de ação nas mais diversas áreas, quais sejam: econômica, social, política, 

cultural, tecnológica e ambiental com vistas a alavancar o desenvolvimento da mesma 

frente às exigências do mundo da competitividade. A UNIVATES entrou com a 

responsabilidade de ser a mobilizadora de conhecimentos e tecnologias para 

desenvolver o Vale do Taquari (PED/VT, 1997). 

Seria interessante tratar aqui de todas as áreas, mas no momento nos ateremos 

à área tecnológica. O PED/VT tinha como objetivos tecnológicos iniciar um diagnóstico 

que identificasse as necessidades básicas do VT. A partir daí, buscar a aproximação 

com o Programa Estadual de C&T e na medida do possível gerar tecnologias 

específicas para atender as demandas da região (PED/VT, 1997). 

Partindo para as estratégias de ação, na área tecnológica emergiram cinco, 
quais sejam:  

- Perfil Tecnológico do Vale do Taquari, 

- Programa Polo de Modernização Tecnológica do Vale do Taquari, 

- Laboratório de Certificação de Qualidade (Selo de Qualidade), 

- Centro de Difusão Tecnológica, e, 

- Laboratório de Monitoramento Ambiental (Controle de Qualidade) (PED/VT, 1997, p. 
85). 

 Percebe-se que o fortalecimento do Polo de Modernização Tecnológica do Vale 

do Taquari, objeto de estudo desta pesquisa, estava entre as estratégias de ação do 

PED/VT, ao mesmo tempo em que também se apresentava como estratégia de 

descentralização da gestão pela Secretaria de C&T do estado do RS. 

Neste sentido constata-se que a região estava sendo pensada por si própria 

enquanto ator do desenvolvimento regional, mas ao mesmo tempo estava aberta a 

inovações na sua gestão territorial, abrigando nas suas estratégias de ação políticas 

territoriais determinadas por outra escala de gestão, a estadual. 
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A partir da interação entre o CODEVAT e a Secretaria de Ciência e Tecnologia 

via Polo de Modernização Tecnológica, a UNIVATES passou a dar dinamicidade à 

estratégia territorial de desenvolvimento local a partir da criação de redes de atores 

multiescalares, públicos e privados conformando a política estadual de C&T. 

O Polo de Modernização Tecnológica enquanto uma parceria regional feita com 

os Conselhos Regionais de Desenvolvimento pretendia atender as necessidades locais. 

O mesmo transformou-se em programa de modernização tecnológica na área de 

alimentos, instalação de laboratórios na fase inicial, e nas fases seguintes pretendia 

aperfeiçoar a prestação de serviços especializados de análises, monitoramento 

ambiental e Certificação de Qualidade (PED/VT, 1997, p. 84). Em seguida pretendia 

avançar na direção ao desenvolvimento de produtos e processos. 

 Conforme o PED/VT (1997), havia uma necessidade de centralizar 

organizadamente as informações referentes a C&T, criando um centro de Difusão 

Tecnológica. “Um centro que além de conectar a região com a rede de conhecimento 

mundial servisse de banco de informações tecnológicas, tanto para ofertantes quanto 

para demandadores de tecnologias” (loc.cit). 

 

3.1.3 O caso do Polo de Modernização Tecnológica do Vale do Taquari - RS 

  

 O Polo de Modernização Tecnológica do Vale do Taquari (PMT/VT) foi 

instituído em 09/11/93 a partir do protocolo de intenções entre o Estado do RS e as 

principais lideranças da região. O PMT/VT integra o Conselho de Desenvolvimento do 

Vale do Taquari (CODEVAT) e como unidade está vinculado à Pró-Reitoria de Pesquisa 

e Extensão (PROPEX) da UNIVATES – Centro Universitário.  

 Diferente de muitos programas de ordem governamental e decorridos alguns 

anos da elaboração do PED/VT (1997), constata-se que o Programa Polo de 

Modernização Tecnológica teve sequência independente das mudanças de governo e 

as estratégias traçadas no PED/VT foram postas em ação. 



 

 

 

 

118 

 Conforme o Relatório de gestão do PGQP - Programa Gaúcho de Qualidade 

e Produtividade Polo de Modernização Tecnológica do Vale do Taquari – 2004, o 

PMT/VT visa promover a melhoria da qualidade e competitividade dos produtos 

alimentícios processados no Vale do Taquari e o incremento da capacidade de 

desenvolvimento socioeconômico da região na qual está inserido, bem como a 

minimização da agressão ambiental que pode derivar deste desenvolvimento. 

 O referido PMT tem como principais objetivos atender as necessidades da 

comunidade do Vale do Taquari através de trabalhos analíticos e desenvolvimento de 

projetos nas áreas de alimentos processados, análise físico - química da água, solo e 

efluentes, meio ambiente e pedras (PGQP, 2004). 

 Atualmente o PMT/VT está passando por uma reformulação em sua estrutura 

organizacional e também em sua denominação, de Polo de Modernização Tecnológica 

do Vale do Taquari para Polo de Inovação Tecnológica do Vale do Taquari, o qual 

agregará o Unianálises - Laboratórios de Prestação de Serviços Analíticos da 

UNIVATES e o Centro de Inovação Tecnológica - Centro de Pedras, Gemas e Jóias.   

 A infraestrutura de serviços, o caso dos laboratórios (Unianálises), foram 

sendo construídos no decorrer do processo de consolidação do PMVT. Hoje, devido à 

quantidade de serviços demandados pela comunidade, eles têm condições de “andar 

com as próprias pernas”. 

 A Unianálises - Laboratórios de Prestação de Serviços Analíticos da 

UNIVATES - oferece análises em alimentos, águas, efluentes, solos, cosméticos e 

produtos domissanitários. Além disso, proporcionam aos clientes controle de qualidade 

nas áreas da Microbiologia e de Físico-Química. Dentre seus laboratórios estão o de 

Análises Microbiológicas e Físico-Químicas. O Unianálises é credenciado pelo 

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) 

(www.univates.br/unianalises). 

 Os laboratórios de Físico-Química e Microbiologia estão credenciados pela 

ANVISA – Agência Nacional de Vigilância Sanitária, para realização de ensaios em 

água de consumo e alimentos. 

 O Centro de Inovação Tecnológica - Centro de Pedras Gemas e Jóias está 

em fase de conclusão com a construção de um bloco de salas específicas para o 
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funcionamento do mesmo. O centro foi construído em parceria com o Ministério de 

Ciência e Tecnologia e com a Prefeitura Municipal de Lajeado. Ao ser lapidada a pedra 

pode agregar receita, multiplicando em até 30 vezes o seu valor, segundo o 

pesquisador e coordenador do polo Dr. Henrique C. Fensterseifer. Também é 

importante dizer que o segmento pedras preciosas/jóias responde por 18,75% das 

exportações da região, com 15 empresas exportadoras (BDR, 2008).  

 O PMT/VT é um prestador de serviços e difusor de tecnologias relacionadas 

às demandas regionais. Os principais clientes do PMT são: organizações e pessoas do 

Vale do Taquari, especialmente a área de alimentos, cosméticos e domissanitários, 

prefeituras municipais, propriedades rurais, associações de água, farmácias de 

manipulação e indivíduos e empresas interessadas em projetos tecnológicos. 

 As indústrias alimentícias que buscarem os serviços do Programa de 

Capacitação de Pequenas Agroindústrias terão seus produtos certificados com o Selo 

de Qualidade Univates, criado por meio do Programa de Capacitação de Pequenas 

Agroindústrias. 

 
Figura 01 – Selo de Qualidade Univates 

 

 As indústrias alimentícias que buscarem este serviço receberão assessoria 

técnica para a melhoria de seus processos e o consumidor final terá a segurança de 

estar adquirindo produtos de garantia de procedência e qualidade certificadas, segundo 

o portal da Univates. Exemplos de organizações atendidas são: Sítio Soll Cogumelos, 

Ervateira Putinguense, Atacadista Degasperi – Estrela, Ervateira Gaúcha da Serra, 

Sorvetes Gut e água Mineral do Campo (www.univates.br/unianalises).  

 Destas organizações, algumas foram pesquisadas e serviram de amostra 

intencional para o desenvolvimento da metodologia dos spillovers de pesquisa da 
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universidade para o território. Também serviu de amostra o projeto ligado à floricultura, 

o qual tem como objetivo criar uma fonte de renda alternativa para os pequenos 

produtores rurais, baseada na produção de forma simples e econômica de orquídeas, 

bromélias e cactos nativos do Vale do Taquari que possam ser aplicadas em suas 

propriedades (FREITAS, 2007). Ainda não dispomos de dados para confirmar se os 

avanços na área da floricultura da região refletem o projeto, mas é uma produção que 

vem despontando. Em 2004 iniciou e em 2006 foi formalizada a Associação de 

Floricultores do Vale do Taquari (Aflovat), a qual hoje conta com mais de 20 empresas. 

Além das ações através destes mecanismos institucionais expressos pelo  

CODEVAT e pelo Polo de Inovação Tecnológica VT, os quais conformam redes de 

ações multiescalares, a UNIVATES também realiza e disponibiliza diversos serviços 

como: Escritório de Relações com o Mercado - ERM, Unianálises, Inovates, Banco de 

Dados Regional, Centro de Informações Hidrometeorológicas – CIH (Previsão do tempo 

e enchentes para o Vale), Academia da Univates, Ações Comunitárias, Assistência 

Jurídica, A União Faz a Vida, Centro de Memória, Documentação e Pesquisa da 

Univates, Comitê de Ética em Pesquisa, Complexo Esportivo, Cultura, Editora da 

Univates, Museu de Ciências Naturais, Núcleo de Estágios, Projeto CETAE-Centro de 

Treinamento e Avaliação Esportiva, Rádio Univates FM, Telecentro, TV Univates, 

Univates Tech, Wireless, e, recentemente credenciou o Parque Científico e Tecnológico 

do Vale do Taquari – Fuvates junto a SCT – RS. 

Também participa e atua em conjunto com várias entidades na busca de 

inovações advindas de interações com outras experiências, como é o caso da Cadeia 

do Leite, um projeto que integra o Programa de Desenvolvimento da Agropecuária do 

Vale do Taquari – segmento leite, lançado em 2007, assinado em conjunto com o 

CODEVAT e o estado autônomo da Galícia, na Espanha.  

Com base na organização e qualificação da cadeia produtiva do leite, que os 

galegos promoveram em seu meio, a partir de 1990, o Vale do Taquari está 

trabalhando, gradativamente, a sua cadeia do leite na mesma direção. Com isto, 

através de um sistema organizado, qualificado e transparente, o objetivo é se aparelhar 

para o aumento do consumo de lácteos, no País e no mundo, baseado em sistemas de 
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produção com qualificação internacional, tal qual já ocorre com o frango e o suíno 

(www.valedotaquari.org.br) 

No início de junho de 2010 a empresa Cosuel – Cooperativa dos Suinocultores 

de Encantado – que está investindo em uma fábrica de leite em pó no município de 

Arroio do Meio assinou um convênio junto ao Conselho de Desenvolvimento do Vale do 

Taquari (CODEVAT), a Fundação Vale do Taquari de Educação e Desenvolvimento 

Social (FUVATES), e a Unidade Integrada Vale do Taquari de Ensino Superior 

(UNIVATES). O convênio assegura a gradual implementação do sistema de 

organização e qualificação da produção de leite existente na Galícia -  Espanha. O 

acordo prevê a adesão livre e espontânea dos produtores de leite da Cooperativa, à 

medida que entenderem que as novas práticas são interessantes e necessárias para 

sua atividade. 

A universidade funciona como uma espécie de agência de desenvolvimento 

regional, pois questões e ações ligadas ao desenvolvimento em sua maioria passam 

pelo Centro Universitário e pelo CODEVAT. 

  Ainda existem as representações de interesses empresariais com forte atuação 

nos assuntos ligados ao desenvolvimento do Vale do Taquari, quais sejam: a “Agência 

de Desenvolvimento Regional do Vale do Taquari”, trabalho articulado e liderado pela 

Univates e ACIL, apoiada pelo CODEVAT, AMVAT e o Repensando o Agro 

(www.valedotaquari.org.br); Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL); Sindicato do 

Comércio Varejista (Sindilojas Vale do Taquari); Associação Comercial e Industrial 

(ACI); e Câmara da Indústria, Comércio e Serviços (CIC). As duas últimas organizações 

apoiaram a criação da CIC VT – Câmara da Indústria, Comércio e Serviços do Vale do 

Taquari em 2005, enquanto um organismo articulador da classe empresarial. Este 

conjunto de entidades atua em conjunto com a Associação da Classe Média (Aclame), 

organização não-governamental sediada em Porto Alegre, criada em 1999. Esta 

associação tem como objetivo formar opinião “para as pessoas da classe média que 

contribuem significativamente para a manutenção do status social, político e econômico 

do país e que não estão tendo seus direitos devidamente atendidos” 

(www.aclame.com.br/historico). Estas mobilizações envolvem sindicatos patronais ou 
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empresariais representantes das classes econômicas. Os sindicatos de trabalhadores 

não fazem parte deste movimento, por isso o sistema de representatividade é baixo. 

 

3.2 Vale do Rio Pardo: condicionantes históricos e características sociais 

 

A denominação de região Vale do Rio Pardo está vinculada à sua situação em 

relação à geografia física e política. Vale do Rio Pardo vem da denominação de seu rio 

principal, o rio Pardo, localizado na encosta ou borda sul do Planalto da Bacia do 

Paraná, perfaz as terras banhadas pelos afluentes que confluem com o Rio Pardo e 

Pardinho e percorrem em direção à Depressão Central confluindo com o Rio Jacuí e 

abrangendo terras mais planas com a presença de morros e colinas ao sul. 

Politicamente a região corresponde a uma unidade geográfica dos atuais 28 

Conselhos Regionais de Desenvolvimento – COREDEs - criados pela Lei nº 10.283, de 

17 de outubro de 1994. Atualmente abriga 23 municípios, a saber: Arroio do Tigre, 

Boqueirão do leão, Candelária, Encruzilhada do Sul, Estrela Velha, General Câmara, 

Herveiras, Ibarama, Lagoa Bonita do Sul, Mato Leitão, Pantano Grande, Passa Sete, 

Passo do Sobrado, Rio Pardo, Santa Cruz do Sul, Segredo, Sinimbu, Sobradinho, 

Tunas, Vale do Sol, Vale Verde, Venâncio Aires e Vera Cruz (FEE, 2010). 

A região do Corede Vale do Rio Pardo localiza-se na área centro-oriental do 

Estado do RS. Na sua porção nordeste alguns municípios limitam-se com municípios da 

região do Corede Vale do Taquari. Ocupa uma área de 13.255,7 km² e conta com uma 

população em torno de 416.121 habitantes perfazendo uma densidade demográfica de 

31,4 hab/km². Em 2007 seu PIB per capita representava R$ 16.110 um pouco acima da 

média do estado do RS que foi de R$ 15.813 (Ibid.). 

O Vale do Rio Pardo possui uma variedade de paisagens naturais, marcadas por 

baixas altitudes, formas que foram significativas no processo histórico de ocupação do 

espaço. As terras que conformam a região foram ocupadas pelos índios posteriormente 
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pelos Ibéricos e mais tarde pelos imigrantes alemães e italianos. Este assunto será 

abordado posteriormente. 

 A partir da década de 20 do século passado, os minifúndios passaram a 

predominar na estrutura agrária da região, tendo como principal atividade a fumicultura 

(SILVEIRA, 2002). Atualmente na estrutura fundiária da Região do Vale do Rio Pardo, 

“predominam as pequenas propriedades que representam 91,28% do número total de 

estabelecimentos da região, ocupando 39,1% da área. As propriedades que possuem 

área entre 50 a 500 hectares (7,0%) ocupam pouco mais de 34,43% da área. Já as 

grandes propriedades (maiores de 500 hectares), 0,79% do total de propriedades da 

região, ocupam 26,52% do total da área” (EICK, 2006, p.6).  

A produção do tabaco está na base da produção territorial da região desde o 

início da colonização pelos imigrantes alemães, os quais fortaleceram relações 

comerciais com outros centros nacionais e internacionais. Com o passar do tempo 

estes produtores-comerciantes acumularam capital e passaram a industrializar o fumo. 

A relação entre os produtores agora se daria diretamente com a agroindústria e não 

apenas com comerciantes. Os rendimentos monetários proporcionados pela cultura 

tabagista provocaram o aumento da área plantada e a intensificação do cultivo, este 

aumento por sua vez resultou numa superprodução no final da década de 40. Esta foi 

abalada pela estagnação do comércio com os principais importadores do tabaco local, 

como França, Espanha, Bélgica, Holanda e Dinamarca que, após serem contemplados 

com o Plano Marshall, passaram a adquirir o fumo norte-americano. A partir de 1948, 

teve início uma longa crise no setor fumageiro (VOGT, 1997 apud ALMEIDA, 2006). Por 

duas décadas este setor passa por crise expressiva, principalmente na busca de 

mercados. 

 A partir da década de 1960 há o incremento da internacionalização da 

agroindústria fumageira, contexto que vai provocar significativas transformações na 

organização e nos usos do território. Essas mudanças passam a caracterizar a região 

enquanto “verticalmente integrada à economia globalizada por meio, principalmente, 
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das ações e regulações operadas pelas transnacionais agrofumageiras no mercado 

mundial” (SILVEIRA, 2002, p. 174). 

 No contexto do agronegócio nacional a cadeia do fumo é umas das atividades 

mais peculiares, pois “constitui uma atividade agrícola tipicamente minifundiária, de 

perfil quase artesanal” (ALMEIDA, 2006, p. 12). 

De forte expressividade na economia nacional, estadual e regional, o fumo, 

está em quarto lugar no ranking das exportações agrícolas brasileiras, 
atrás apenas dos segmentos de carnes, de café e de açúcar. (...) A 
reconhecida qualidade do tabaco brasileiro tem permitido uma gradativa 
ampliação do mercado, tanto em relação aos clientes tradicionais como 
aos novos. Atualmente o Brasil exporta cerca de 85% da sua produção 
para mais de 100 países. Entre os principais compradores, segundo o 
Anuário Brasileiro do Fumo 2005, estão a União Européia, Extremo 
Oriente, Leste Europeu, América do Norte e, ainda África, Oriente Médio 
e América Latina. Individualmente, os Estados Unidos é o maior cliente 
(ALMEIDA, 2006, p. 13). 

O fumo manufaturado é responsável por mais de 4/5 do produto industrial do 

COREDE/VRP e por quase a totalidade da produção gaúcha. Em ordem de 

participação, o fumo é seguido por outros produtos da indústria e da indústria 

alimentícia, que detêm pouco espaço na estrutura industrial. Recentemente, a produção 

de fertilizantes e químicos tem se desenvolvido, mas ainda ocupa posição menor, 

reforçando a importância da atividade fumageira no COREDE/VRP. Os dados indicam 

que tal cultivo respondeu ao avanço do seu processamento industrial, fazendo com que 

o fumo fosse responsável por 57% da produção agrícola do COREDE/VRP e 44% do 

total do setor (RUMOS, 2015).  

Destaca-se que a atividade fumageira, entre 1995 e 2004, contribuiu para que o 

Vale do Rio Pardo obtivesse 28% do total dos investimentos do Fundopem. Os valores 

despendidos pelo governo do Estado foram bastante superiores à média gaúcha per 

capita, conferindo à região uma das melhores posições na questão da regionalização 

dos investimentos das três esferas públicas (RUMOS, 2015). 

Sintetizando, percebe-se que a recente verticalização da integração econômica 

com os atores hegemônicos da economia globalizada, expressos nas corporações 

multinacionais, e as marcas de um passado de colonização ibérica, a qual teve como 
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práticas o latifúndio e o trabalho escravo aparecem como evidências históricas que 

dificultam o desenvolvimento de uma cultura propícia à cooperação, ao 

desenvolvimento econômico e social integrado e ao empreendedorismo.  

Conforme constatação de Almeida (2006), nos dias de hoje “não há como 

mobilizar o capital social para a mudança da “cultura tabagista” que se processou 

histórica, social e economicamente ao longo de 150 anos sem antever a 

conscientização popular sobre o momento que se vivencia”. 

 Entretanto é preciso ter cuidado, pois os destaques da formação territorial 

supramencionado são as marcas predominantes. A relação da sociedade com o espaço 

é bastante complexa. No contexto histórico da colonização alemã, até meados dos 

anos 40, os produtores locais praticavam ações de cooperação, confiança e 

associativismo. Conforme Froëhlich et al (2007), a consolidação da colonização alemã 

na região central do RS criou e difundiu valores culturais e religiosos fundamentados no 

protestantismo luterano o qual contribuiu para dinamizar a agricultura colonial. Em 

seguida surgiram as agroindústrias e associações de produtores, estabelecimento de 

redes de sociabilidade, constituindo desde logo capital social favorável ao 

desenvolvimento regional. Para os autores as  

associações contribuíram para engrandecer o panorama cultural, 
originando as sociedades de jogos, canto e dança, que evidenciaram o 
valor da cultura germânica e entrosaram os colonos, que sentiam-se 
unidos não só dentro das associações, mas também quando, em 
momentos de necessidade, ajudavam-se entre si nas atividades agrícolas, 
como as colheitas, por exemplo, estreitando os laços de amizade e 
companheirismo, firmando a relação entre cultura e atividades rurais 
(FROËHLICH et al 2007, p. 10). 

Neste sentido percebe-se a mobilização com vistas a fortalecer ações de 

confiança e cooperação entre os colonos alemães durante esta fase de colonização no 

Brasil, em especial no Rio Grande do Sul. 

Partindo das constatações supramencionadas, fica evidente que, ao se analisar 

o processo de formação territorial de um dado território, este só pode ser entendido a 

partir da lógica do capitalismo mundial. Desde as grandes navegações até hoje, o 

dinamismo social dos atores que mobilizam os recursos e orientam os usos ou novos 
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usos do território constantemente estão atrelados à ordem mundial vigente, uns com 

maior relevo, outros um pouco mais disfarçados. 

Pode-se dizer que a região do Vale do Rio Pardo, em seu processo histórico de 

construção, vivenciou contextos muito diversificados sempre acompanhando as 

mudanças ocorridas no contexto mundial e nacional. Num primeiro contexto a 

colonização ibérica tinha por meta a ocupação com vistas ao benefício econômico e 

social de alguns. Num segundo contexto, principalmente ao norte da região, ocorreu 

outro tipo de colonização, a qual tinha como objetivo ocupar as terras e formar uma 

classe social de pequenos produtores e, num terceiro contexto, a região passa a se 

integrar verticalmente à economia globalizada. Esta realidade dificulta uma integração 

horizontal do desenvolvimento fundamentado em atividades desenvolvidas de forma 

cooperada e associada, elementos essenciais do capital social.  

Esta é a lógica dominante, no entanto existem muitos exemplos de organizações 

e instituições criadas a partir da motivação coletiva. Apenas para ilustrar, destaca-se o 

Centro de Apoio ao Pequeno Agricultor (CAPA), uma organização não-governamental, 

criada em 1978, apoiada e financiada pela Fundação Luterana de Diaconia (FLD). 

Outro exemplo e objeto de interesse da pesquisa é a criação e a construção da 

Universidade de Santa Cruz do Sul – UNISC.  

A criação de uma instituição que proporcionasse o ensino superior aos 

habitantes do Vale do Rio Pardo surge a partir do interesse e mobilização local. Muitas 

entidades se envolveram para que a universidade se tornasse uma realidade. Em 1962 

uniram esforços em torno da criação da Associação Pró-Ensino em Santa Cruz do Sul – 

APESC várias entidades, como Prefeitura, Câmara de Vereadores, Lions, Bispado, 

Sindicato dos Trabalhadores Rurais, AFUBRA, Clubes de Serviços, ACI, CDL etc.  
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3.2.1 Criação da Universidade 

 

A criação de universidades na região do Vale do Rio Pardo, a exemplo do que foi 

descrito sobre o Vale do Taquari, inicia tardiamente. Na década de 1960, mais 

precisamente em 1962, foi fundada a Associação Pró-Ensino em Santa Cruz do Sul, 

mantenedora da Universidade de Santa Cruz do Sul – UNISC, obtendo dois anos 

depois a aprovação para o funcionamento da primeira faculdade, a de Ciências 

Contábeis. Em 1980, quatro faculdades, a saber: Filosofia, Ciências, Letras, Direito e a 

Escola Superior de Educação Física, mantidas pela APESC, passaram a constituir as 

Faculdades Integradas de Santa Cruz do Sul – FISC. 

Instituição de Ensino Superior no Vale do Rio Pardo 

Município                       Estabelecimento                        Data de Fundação  Topo de organização 

Sta Cruz do Sul                   .......................                                                1962                  Associação ( APESC) 

                             Faculdade de Ciências Contábeis                                 1964 

                             Faculdades Integradas de Santa Cruz do Sul – FISC  1980        

                             Faculdade de Filosofia, Ciências, Letras,                  

                             Direito e Escola Superior de Educação Física 

                             Após 1993 - Universidade de Santa Cruz do Sul                    

FONTE: http://www.unisc.br 
 

Em 1980 surgem os Cursos em regime especial de férias, os quais estão em 

fase de extinção e, em 1984, a Escola de Educação Básica Educar-se. 

Em 1991 iniciam-se os trâmites legais para a criação da Universidade. Já no ano 

de 1992 se inicia o processo de transição das faculdades para a criação da 

Universidade, reconhecida em 1993 (http://www.unisc.br). 

Atualmente a Unisc conta com mais de 11 mil estudantes distribuídos nos 

campus de Santa Cruz do Sul, Sobradinho, Capão da Canoa e Venâncio Aires, e em 

2010 iniciou em Montenegro. Oferece 50 cursos de graduação, 14 de especialização, 7 

de pós-graduação, sendo 6 mestrados e 1 Doutorado em Desenvolvimento Regional. 
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Possui cursos de pós-graduação lato sensu a distância e diversos cursos técnicos. 

Também oferece o Curso de Pedagogia em Venâncio Aires, Rio Pardo, Boqueirão do 

Leão, Capão da Canoa e Candelária, visando à formação de professores, além de 

diversos cursos de extensão, “cerca de 71 grupos de pesquisa financiados pelo CNPq e 

Fapergs. E ainda Santa Cruz do Sul destaca-se pelo número de patentes obtidas per 

capita: 0,77” (Rumos, 2015).  

Em 2003 adquiriu o Hospital Santa Cruz, a maior e mais antiga casa de saúde do 

município de Santa Cruz do Sul e da região. Possui, no município de Sinimbu, uma 

Reserva Particular do Patrimônio Natural – RPPN, área de terras doada pela Empresa 

Souza Cruz em 2005.  

Na trajetória histórica da construção e consolidação da Unisc os caminhos 

percorridos através das ações de seus atores regionais assemelham-se com a dinâmica 

da construção da Univates na região do Vale do Taquari. No entanto, no início da 

década de 1990, 

Santa Cruz do Sul alcançava condição mais confortável tanto no cenário 
político como no cenário econômico nacional e na região sul-rio-
grandense. Os apoios políticos que obtinha sempre foram mais incisivos, 
com deputados federais atuantes em prol das suas causas, o que facilitou 
o processo de consolidação e da expansão da própria conquista da 
condição de universidade (FALEIRO, 2009). 

A Unisc surge enquanto universidade comprometida com a formação, a pesquisa 

e o desenvolvimento da região, fazendo parte das universidades comunitárias as quais 

buscam serem reconhecidas como universidades públicas não-estatais, pois não 

possuem um dono, surgiram de iniciativas comunitárias e têm como compromissos 

institucionais básicos não apenas a formação e a pesquisa, mas incluem compromissos 

com a comunidade regional.  

Neste sentido a Unisc elenca em sua missão compromissos com a qualidade 

universitária, com a democracia, com a responsabilidade social e ambiental, 

compromisso com a comunidade e realidade regional. 

(http://www.unisc.br/universidade/compromisso.htm). 
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Considerando que pessoas de diversos municípios passariam a frequentar 

cursos na UNISC, ela também se apresentava como um elemento de identidade 

regional e, paralelamente ao desenvolvimento do ensino superior, ela própria se 

tornava mais um recurso em uso no processo produtivo e um ator a pensar e atuar no 

processo de desenvolvimento. 

As iniciativas coletivas visavam ativar um recurso enquanto uma estrutura de 

produção e difusão do conhecimento. Mais tarde este recurso passou a ser, de certa 

forma, incorporado ao sistema produtivo regional tornando-se um ativo territorial 

principalmente a partir da ativação de mecanismos institucionais visando à mediação de 

conflitos, valorização de recursos da região e inserção num projeto de desenvolvimento 

multiescalar de abrangência estadual. Entre estes mecanismos institucionais estão, 

principalmente, a instituição do Conselho de Desenvolvimento do Vale do Rio Pardo e 

do Polo de Modernização Tecnológica. 

A vinculação da UNISC com o desenvolvimento regional se acentuou a partir da 

consolidação dos Conselhos Regionais de Desenvolvimento – COREDEs, os quais 

buscaram estabelecer fortes e permanentes vínculos com as universidades 

consideradas instituições dotadas de confiabilidade.  

Os COREDEs constituem uma instância, um espaço de discussões e decisões a 

respeito das questões econômicas, sociais e culturais de alcance supramunicipal e de 

abrangência regional. O COREDE Vale do Rio Pardo – COREDE/VRP foi criado em 

1991 antecedendo a lei que instituiu os COREDEs em 1994. 

 Neste contexto a Unisc passou a desempenhar um papel importante no 

desenvolvimento estratégico da região com vistas à melhoria da competitividade 

regional diante da emergência da economia baseada no conhecimento que se 

desencadeava na década de 1980. 

Tendo a frente o COREDE Vale do Rio Pardo, o apoio logístico e institucional da 

UNISC e o apoio técnico da METROPLAN, em 1997 teve início a construção do 

Planejamento Estratégico Participativo da região, o que avançou para a construção 

coletiva da Agenda 21 Regional (SILVEIRA, 2002). 
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O Plano Estratégico do Vale do Rio Pardo tinha como objetivos caracterizar e 

difundir conhecimentos sobre a região, elaborar um diagnóstico e estratégias de ação 

para o desenvolvimento da região. Conforme Silveira (2002), na condição de 

pesquisador, de secretário-executivo e de presidente do COREDE/VRP, a partir do 

referido trabalho foi possível compreender as características do desenvolvimento do 

Vale do Rio Pardo, suas particularidades, seus problemas, suas dificuldades e suas 

potencialidades e assim definir estratégias e elaborar projetos prioritários. O autor 

elenca três limitações do Plano estratégico: a) dificuldade na obtenção de dados 

estatísticos regionais, b) ausência de temas como: Ciência e Tecnologia, Patrimônio 

Ambiental e Cultural, Rede Urbana e Capital Social, c) falta de indicadores que avaliem 

a sustentabilidade do modelo de desenvolvimento utilizado (SILVEIRA, 2002). Neste 

sentido sugere a elaboração de tais indicadores. 

Não se pretende analisar o Plano Estratégico da Região do Vale do Rio Pardo. A 

questão é analisar onde perpassa o tema ciência e tecnologia a partir da 

descentralização da gestão territorial, da emergência de novos atores locais a pensar 

estratégias de desenvolvimento conjuntamente com atores de outras escalas. 

O reconhecimento da ausência do tema ciência e tecnologia no plano estratégico 

foi um diagnóstico significativo diante das possibilidades de criação de novos usos 

econômicos e políticos do território diante da cientificização e tecnicização da 

paisagem, a qual Milton Santos chama de meio técnico-científico-informacional. Ele 

está na base de todas as formas de utilização do espaço, da mesma forma que 

participa da criação de novos processos vitais. 

Não menos importante foi o momento da constatação, pois a partir da 

implementação dos COREDEs foram implementados os Pólos de Modernização 

Tecnológica enquanto políticas territoriais de C&T apoiadas pelos COREDEs. Neste 

sentido o Vale do Rio Pardo e a Unisc foram parceiros nesta estratégia de 

desenvolvimento. 
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3.2.2 O caso do Polo de Modernização Tecnológica do Vale do Rio Pardo - RS 
 

O Polo de Modernização Tecnológica do Vale do Rio Pardo (PMT/VRP) foi 

implantado em setembro de 1993, em parceria com o Governo do Estado do Rio 

Grande do Sul, através da Secretaria da Ciência e Tecnologia, com apoio e 

participação ativa do COREDE/VRP e no âmbito da UNISC está vinculado à Pró-

Reitoria de Pesquisa e Extensão (PROPEX). 

Naquele contexto a criação do Polo de Modernização Tecnológica do Vale do 

Rio Pardo apontava ao desenvolvimento econômico e social da região do Vale do Rio 

Pardo, voltado à execução de projetos que propiciassem a capacitação tecnológica e a 

consequente modernização e elevação da competitividade dos diversos agentes 

econômicos (CAMPIS, 1997). O mesmo preconizava a “integração entre o setor 

produtivo, as instituições de pesquisa e o Estado” (EICK et aL, 2007). 

 Desde o início da implantação do PMT/VRP, juntamente com os demais no 

Estado do RS, a UNISC e a comunidade regional, em especial através do 

COREDE/VRP, estiveram abertos a esta inovação na gestão da C&T. Considera-se 

inovação, pois a regionalização das políticas de C&T  atribuiu maiores poderes aos 

atores locais para decidirem quais estratégias seriam melhores para o desenvolvimento 

das regiões de abrangência. Neste sentido atores locais passaram a pensar e criar 

ações nas quais a universidade passaria a se envolver mais com a comunidade 

regional. Aliás, a universidade passou a ser um ator fundamental neste processo. 

A implantação do Polo de Modernização Tecnológica pode ser apontada 
como um dos fatores que muito têm contribuído para fortalecer a 
integração com a comunidade regional. O Pólo tornou-se um elo com a 
região, atuando em diversos projetos e prestando serviços nas áreas de 
alimentos, meio ambiente e materiais (CAMPIS, 1997, P. 6). 

A idéia era aproveitar a estrutura científica e tecnológica regional para melhorar 

os contextos sociais e produtivos das regiões e reforçar as estruturas tecnológicas das 

regiões no sentido de melhorar os contextos produtivos e sociais.  

Na UNISC foi criado o Escritório do Polo de Modernização Tecnológica para 

efetuar a intermediação das demandas tecnológicas da comunidade regional junto aos 
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diferentes setores de pesquisa e desenvolvimento do Polo de Modernização 

Tecnológica do Vale do Rio Pardo (CAMPIS, 1997). 

Conforme Eick et al (2007), entre os principais objetivos do PMT/VRP está o 

fomento ao desenvolvimento regional, através da busca da “integração do meio 

acadêmico com o setor produtivo, interligando os sistemas de produção e científico-

tecnológico e atendendo às demandas de cooperação, através de convênios com 

outras instituições e/ou entidades”. 

A autora suprarreferida relata que as áreas prioritárias de atuação são alimentos, 

meio ambiente, materiais e tecnologia da informação. A decisão por estas áreas 

prioritárias foi feita a partir de um levantamento envolvendo diversos segmentos da 

comunidade regional, tais como prefeituras, associações comerciais e industriais, 

sindicatos, cooperativas e indústrias (EICK et al 2007).  

Ainda é importante destacar a interação do PMT/VRP com os vários setores e 

programas da universidade, quais sejam: Central Analítica (reúne diversos laboratórios 

que realizam análises nas áreas de Química, Física e Biologia, os quais têm como 

funções básicas prestar serviços à comunidade em geral e dar suporte ao ensino de 

graduação e de pós-graduação, à pesquisa e à extensão), Centro de Estudos e 

Pesquisas Econômicas – CEPE, Incubadora Tecnológica da UNISC – ITUNISC, Núcleo 

de Inovação e Transferência de Tecnologia – NITT, Núcleo de Pesquisa Social – 

NUPES, Núcleo de Planejamento e Gestão – NPG, Programa de Pós-Graduação em 

Desenvolvimento Regional – Mestrado e Doutorado, Programa de Pós-Graduação em 

Tecnologia Ambiental – Mestrado, Programa de Pós-Graduação em Sistemas e 

Processos Industriais – Mestrado, e Programa UNISC de integração Universidade-

Empresa e Núcleo de Assessoramento a Projetos – NUAP. Cada setor possui um 

coordenador e uma equipe (www.unisc.br).  

 Através da análise da coleta de dados e gráficos feitos por Eick et al (2007) o 

Polo de Modernização Tecnológica do Vale do Rio Pardo tem demonstrado 

desempenho significativo, em especial através do número de projetos executados, bem 

como ao ingresso de recursos financeiros externos – (Prefeituras Municipais, 
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Empresas, Cooperativas, Associações e Pessoas Físicas) – internos – e de órgãos de 

fomento - para o desenvolvimento dos mesmos. 

 

Figura 02 – Projetos Desenvolvidos pelo PMT/VRP 1993/2006 
Fonte: EICK, et al, 2007, p. 12. 
 

Através do número de projetos apresentados no gráfico pode-se perceber que o 

PMT/VRP agrega projetos com fomento bastante diversificados e não somente os 

financiados, em parte pela SCT – Divisão Polos de Inovação Tecnológica, pois desde 

1993 até 2008 foram desenvolvidos 22 projetos, a partir desta divisão.  

O Polo funciona como um articulador das ações de C&T na Universidade e 

região. No entanto, conforme entrevista à gestora do Polo, cada departamento ou 

pesquisador tem a liberdade de que seu projeto perpasse ou não pelo PMT/VRP. É 

claro que muitos órgãos de fomento privilegiam estes instrumentos de desenvolvimento 

(LAHORGUE, 2004). 

Segundo Eick et al (2006, p.12) “a existência do Polo de Modernização 

Tecnológica do Vale do Rio Pardo tem se destacado de maneira muito positiva dentro 

da comunidade regional, pela sua experiência em gestão e difusão de inovação 
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tecnológica”. Neste sentido, a intenção da universidade é de manter e ampliar o 

PMT/VRP, tendo em vista as valiosas contribuições que este trouxe para a comunidade 

regional (EICK et al, 2007). 

Somente para ilustrar, em consulta ao site do PMT/VRP, constatou-se que os 

projetos em andamento em 2007, eram 31 no total, destes apenas 7 foram financiados 

exclusivamente pela Unisc, os demais projetos tinham/têm como financiadores, além da 

Unisc em sua maioria, outras entidades federais (Capes-2, Cnpq-5, Funasa-1, MDA-1, 

Finep-4) estaduais (SCT-3, Fapergs-6)30, privadas (Sur Engenharia e Máquinas-1, 

Empresa Alfatec Comércio de Máquinas e Equipamentos Agrícolas Ltda-1), e outras 

(Afubra-1 e Sebrae-1). 

Partindo desta breve constatação, percebe-se que o desenvolvimento de 

projetos científicos e tecnológicos, na escala regional, estão ancorados em um 

processo de interações de aprendizagens entre diversos setores e escalas. A região é a 

escala de ação das atividades em relação aos projetos, mas estas ações estão em 

consonância com interesses relativos a outras escalas através do incentivo e do 

fomento. Atores de outras escalas também tiveram/têm a intenção de interagir com os 

atores da escala local com vistas ao fomento do processo de desenvolvimento 

endógeno. 

No entanto propor políticas territoriais de C&T não significa fazer política apenas 

para as universidades e empresas, ela deve avançar para o âmbito da cidadania. 

Considerando que a região do Vale do Rio Pardo é caracterizada por uma 

agricultura basicamente de minifúndios, tendo como dificuldades, por exemplo, a baixa 

produtividade das lavouras cultivadas e a falta de diversificação da produção agrícola 

comercial (EICK, 2006, p. 7), a autora propõe o fortalecimento da estrutura tecnológica 

local. A intenção é de que o conhecimento seja difundido de maneira equânime em 

todas as camadas da população, desde a empresarial até os mais desassistidos.  

                                                             

30 O número respectivo a cada órgão corresponde ao número de projetos financiados total ou 
parcialmente em 2007. 
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Para isso propõe a criação do Conselho Municipal de Ciência e Tecnologia tendo 

em vista difundir e democratizar as ações de C&T também às camadas populares. 

Segundo Eick (2006), a criação de políticas territoriais com vistas à difusão e 

socialização dos benefícios criados pela humanidade através do conhecimento e sua 

aplicação prática pode ser fortalecida através dos conselhos, os quais se constituem 

em um dos canais de participação popular criados pela constituição de 1988 para 

viabilizar o Estado democrático.  

A autora ressalta que qualquer município que pretenda implantar um Conselho 

Municipal de Ciência e Tecnologia – CMCT, deve instituir, primeiramente, uma 

Secretaria Municipal de Ciência e Tecnologia - SMCT. Atualmente, no Estado do Rio 

Grande do Sul, apenas Porto Alegre e Caxias do Sul possuem uma Secretaria e um 

Conselho Municipal de Ciência e Tecnologia. No município de Santa Cruz do Sul está 

em fase de discussão. 

Os recursos financeiros necessários à execução da Política de Ciência e 

Tecnologia do município seriam propiciados através da criação de um Fundo de Apoio 

à Ciência e Tecnologia do Município (FACTEM) criado pela Prefeitura.  

Essa é uma idéia que vem se desenvolvendo cada vez mais, dentro da 
comunidade científica e tecnológica. A idéia básica é: toda a instância de 
poder tem que investir em ciência e tecnologia. Os municípios, os 
estados e a união. Aliás, o Ministério de Ciência e Tecnologia já tem um 
programa que, para cada real alocados pelas prefeituras para um Fundo 
de Apoio à C&T, o ministério repassa mais um real. (Evidentemente isso 
demanda gestões políticas junto ao ministério). O Município poderia 
destinar ao FACTEM, o equivalente a uma porcentagem dos recursos 
transferidos pelo Governo do Estado, a título de cota-parte do Imposto 
de Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS, ou ainda destinar um 
percentual, anualmente, das receitas próprias do município para o 
Fundo (EICK, 1996, p.9-10). 

Após descrever quais seriam as competências do CMCT e da SMCT, a autora 
ainda observa que 

(...) uma Secretaria e um Conselho Municipal de Ciência e Tecnologia 
não podem fazer política somente para as universidades, ou para as 
empresas tecnológicas. Ela precisa ampliar a questão. Precisa 
transformar a questão da ciência e tecnologia em uma questão de 
cidadania. Deve levar ciência e tecnologia para as escolas, incentivar 
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uma consciência científica e tecnológica, para o bem da sociedade, dos 
menos favorecidos e do país (Ibid., p.10). 

Considera-se que esta proposta está coerente com a necessidade real do 

contexto socioespacial da contemporaneidade, tendo em vista que a criação da 

Secretaria de C&T no estado do RS foi criada recentemente, na década de 1990.  

 A idéia desenvolvida por Eick (2006) vem ao encontro das análises 

desenvolvidas por Theis (2009) quando diz que a C&T precisa chegar aos grupos e aos 

espaços historicamente excluídos, pois na disputa pelos recursos de C&T  as maiores 

vantagens sempre estiveram entre os grupos dominantes. Para o autor, qualquer 

política econômica impacta o território, entretanto ela não chega de forma equânime a 

todos os territórios.  

Sintetizando, a partir da década de 1990, a UNISC “nasce” e passa a 

desempenhar vários papéis, quais sejam, formação, pesquisa e desenvolvimento 

regional. A partir da interação entre o COREDE/VRP e a Secretaria de Ciência e 

Tecnologia via Polo de Modernização Tecnológica, a UNISC passou a dar dinamicidade 

à estratégia territorial de desenvolvimento local a partir da criação de redes de atores 

multiescalares, públicos e privados conformando a política estadual de C&T e inovação. 

Além das ações através destes mecanismos institucionais expressos pelo 

COREDE/VRP e pelo Polo de Modernização Tecnológica VRP, os quais conformam 

redes de ações multiescalares, a UNISC também disponibiliza diversos projetos 

voltados à saúde, à educação, ao esporte, ao meio ambiente, à comunicação e ao 

desenvolvimento tecnológico. E, ao primar pela busca de excelência em seus projetos, 

reforça o compromisso com o desenvolvimento regional 

(http://www.unisc.br/universidade/historico.htm).  

Ainda dispõe para a comunidade de Incubadora Tecnológica, Núcleo de 

Inovação e Transferência de Tecnologia, Núcleo de Pesquisa Social, NUPES, 

Publicações da Edunisc, Farmácia-Escola, Loja da Unisc, Livraria da Unisc, Serviços de 

Análises, Centro de Línguas e recentemente credenciou o Parque Científico e 

Tecnológico  Regional – UNISC junto à SCT-RS. 
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Depois de buscar compreender o funcionamento e a dinâmica dos atores 

locais/regionais a partir de alguns aspectos relacionados à mobilização de recursos 

(criação das universidades, implantação dos Polos de Inovação Tecnológica etc), 

visando à difusão do conhecimento na escala regional, no próximo capítulo, abordar-se-

á as políticas de C,T&I na escala nacional, estadual e regional. 
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4. POLÍTICAS DE CIÊNCIA TECNOLOGIA E INOVAÇÃO 

 

Neste capítulo far-se-á algumas considerações sobre as políticas de C,T&I na 

escala nacional, estadual e regional. Apresentar-se-á alguns resultados da pesquisa 

referentes às principais áreas de atuação nos Polos de Inovação do Vale do Rio Pardo 

e do Vale do Taquari. 

 

4.1 Política de ciência tecnologia e inovação na escala nacional: algumas 

considerações 

 
“A universidade é sempre uma ilha onde o exercício da hipocrisia 
nas relações cotidianas é uma regra” (Milton Santos). 

 

Frente aos desafios do tempo e no espaço em que vivemos, este, definido como 

meio técnico-científico-informacional por Milton Santos (1997), o conhecimento, a 

tecnologia e a inovação emergem como os principais fatores de competitividade para os 

setores produtivos e também para os sistemas territoriais em suas diferentes escalas. 

Estrategicamente a competitividade, na contemporaneidade, tem como principal fio 

condutor agregar valor, com conteúdo tecnológico, aos produtos no sentido de 

impulsionar o crescimento econômico e gerar mais emprego. Segundo o Programa das 

Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), se bem aplicada, a tecnologia pode 

contribuir para a diminuição das desigualdades sociais e espaciais, melhorando a 

qualidade de vida das pessoas.  

 Quando nos reportamos à escala nacional brasileira, percebe-se que a dinâmica 

de sua formação territorial, atrelada à divisão internacional do trabalho (DIT), 

privilegiava, num primeiro momento, as matérias-primas e depois junto a elas as 

vantagens comparativas que as multinacionais buscavam, provocando, neste sentido, 
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uma desproporção entre as políticas de desenvolvimento industrial e de 

desenvolvimento científico e tecnológico. 

 Para este trabalho interessam as políticas de inovação, porém para chegar a 

elas existe um caminho percorrido na história da institucionalização, do planejamento, 

do “esvaziamento” e da retomada das políticas de ciência e tecnologia. As políticas de 

inovação surgem enquanto um dos avanços deste percurso histórico. No Brasil elas são 

muito recentes e em processo de construção. 

O processo de institucionalização do setor de C&T ocorreu basicamente entre 

1950 e 1985. Entre 1946 a 1964 foram criados diversos órgãos de pesquisas, 

associação de cientistas e instituições de gestão e de fomento à ciência. Entre eles 

destacam-se a criação da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC) em 

1948, do Conselho Nacional de Pesquisa (CNPq) em 1951, e da Coordenadoria de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes) em 1952 (BAUMGARTEN, 

2008). 

A criação do CNPq e da Capes representam as principais iniciativas de C&T no 

Brasil, porém com orientações diferenciadas. O CNPq estava mais voltado à orientação 

militar com a pesquisa nuclear e o domínio do ciclo atômico. A Capes, sob criação e 

primeira coordenação de Anísio Teixeira, buscou a democratização e a qualificação de 

pessoal de nível superior. 

  A partir dos anos 1960, o processo de institucionalização de políticas de C&T 

esteve vinculado ao processo de industrialização do país, mesmo que na forma de 

induzir maior capacitação na adaptação de tecnologia importada e incorporação de 

conhecimento de forma a reduzir a dependência tecnológica com os centros mundiais 

(Ibid).  

Entre os anos de 1964 – 1985 o Brasil introduz o recurso do planejamento ao 

setor de C&T, destacando-se como principal programa a elaboração do Programa 

Estratégico de Desenvolvimento – (PED – 1968-1970), o qual trata da política 

econômica e aponta e enfatiza as necessidades da economia brasileira na área de 
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ciência e tecnologia. Deve-se a este programa a incorporação de C&T ao planejamento 

econômico como elemento novo e com o objetivo de legitimação (Ibid). 

Segundo a autora, em decorrência da inclusão da C&T às políticas do PED foi 

criado o Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (FNDCT) ligado 

a Presidência da República. Em 1970 foi criada a Financiadora de Estudos e Projetos 

Finep – para dar apoio à construção de infraestrutura de apoio à indústria, envolvendo 

setores de transporte, educação, energéticos, a modernização laboratorial e a 

diversificação da indústria petroquímica. 

Grande parte das indústrias que se instalavam eram multinacionais com grande 

aporte de recursos oriundos de incentivos fiscais. Entretanto, além de prever o 

fortalecimento da capacidade de adaptação tecnológica, o I PND - Plano Nacional de 

Desenvolvimento (1972-1974), “apresentava medidas e instrumentos de políticas no 

sentido de fortalecer a empresa nacional, no entanto tais resultados tiveram resultados 

pouco expressivos” (BAUMGARTEN, 2008, p. 109) 

O debate em torno do desenvolvimento do país fazia parte de diálogos entre 

cientistas expressos em suas associações. Neste sentido tentando dar organicidade às 

diversas fontes de recursos alocadas pelo Estado para a pesquisa foi criado o Sistema 

Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico – SNDCT. Sua principal função 

era preparar o Projeto do Plano Básico de Desenvolvimento Científico e Tecnológico 

(PBDCT), o qual estava atrelado ao I PND. 

        O I PBDCT teve como objetivo promover o incremento de esforços 

governamentais, principalmente recursos financeiros através do FNDCT, na busca de 

reforço da infraestrutura para a pesquisa. O II e o III PBDCT buscavam reforçar a 

capacidade tecnológica da empresa nacional, objetivando a viabilização e a 

consolidação de uma política de C&T, voltadas para uma maior autonomia tecnológica 

do país, em especial pela articulação entre os diversos órgãos do Sistema Nacional de 

Desenvolvimento Científico e Tecnológico, organizado na década de 1970 

(BAUMGARTEN, 2008, p.116). Entretanto, segundo a autora, o III PND, 1980 – 1984, 

não dedica mais que uma página à Ciência e Tecnologia. 
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Agravados pela crise fiscal do Estado nos anos de 1980 e 1990, os 

investimentos em C&T não corresponderam à habilitação e capacitação da demanda do 

potencial produtivo do País, até mesmo por conta da opção pela importação de 

tecnologia.   

Nesta década ocorrem significativas transformações no plano econômico 

atrelado ao contexto internacional e uma abertura política de caráter interno 

fundamentada na Reforma do Estado, tendo na Constituição de 1988 o seu marco 

legal.  

Os caminhos para as ondas dos movimentos neoliberais com suas idéias de 

desestatização e redução do Estado se abriam frente a inexistência de um projeto 

nacional comum entre a burocracia estatal e a burguesia industrial. Neste contexto o 

discurso sobre a importância da C&T esteve desarticulado do conjunto da política 

industrial e econômica do país (BAUMGARTEN, 2008). 

Tendo como destaque a competitividade dos mercados mundiais, priorizaram-se 

algumas áreas denominadas estratégicas: microeletrônica, informática, biotecnologia, 

novos materiais, química fina e mecânica de precisão. Perdeu-se de vista a dimensão 

global da C&T (Ibid. p.124). 

Para a autora a grande novidade no contexto da Reforma do Estado, foi a 

instituição dos Fundos Setoriais criados a partir da relação com setores empresariais, 

cuja fonte de recursos é originária de receitas fiscais adicionais resultantes de 

processos de concessões em determinados setores. Neste sentido emerge um novo 

modelo de financiamento voltado às necessidades de investimentos em C&T com 

novas fontes de recursos, além daquelas do Tesouro Nacional, apto a incentivar o 

desenvolvimento tecnológico empresarial. 

 É neste contexto da criação dos Fundos Setoriais que se incorpora o novo 

elemento de destaque dentro da agenda de C&T, ou seja, a inovação. Atualmente 

existem 84 Fundos Setoriais, entre eles o Fundo Setorial VERDE AMARELO – 

Interação Universidade Empresa. 

A competitividade dos setores produtivos assim como dos territórios tornou-se 

dependente de um aporte de conhecimentos incessante. Como a empresa brasileira 

não possui um ethos de produção de pesquisa própria e nem mesmo de interação com 
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os centros de pesquisa, o governo começa a criar políticas ou programas que induzam 

a esta aproximação das empresas com as universidades, lócus da produção de 

conhecimento. 

No contexto dos planos de Reforma do Estado está o I Plano de 

Desenvolvimento Nacional da Nova República (1986-89) alegando que este plano se 

diferencia dos demais em vários aspectos, dentre eles o governo parte da tese de que 

cabe ao setor privado o papel de destaque na retomada do crescimento. O I PND/NR 

reconheceu que  

até aquele momento a oferta de tecnologia tinha sido freqüentemente 
baseada em critérios acadêmicos, sem considerações significativas às 
necessidades da base industrial e do mercado. A partir de então, tem-se a 
primeira iniciativa de aproximação entre a academia e a indústria partindo 
do governo federal com o 'Programa de Inovação Tecnológica' no âmbito 
do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico 
(CNPq). Posteriormente, o 'Programa de Implantação de Parques 
Tecnológicos' possibilitou a criação dos primeiros parques tecnológicos e 
das incubadoras de empresas no País. Em 1987, a Associação Nacional 
de Entidades Promotoras de Empreendimentos de Tecnologias 
Avançadas (ANPROTEC) foi concebida, o que significou avanços em 
termos de coordenação. (...) Nos anos 1990, a Política Industrial e de 
Comércio Exterior concebida também atribuiu significativa importância à 
associação entre universidades e empresas na modernização tecnológica 
do parque industrial nacional e no aumento da participação do setor 
privado nos investimentos de C&T (RAPINI,2006, p.7). 

 

Em outras palavras, a partir dos anos 80, percebe-se a necessidade de a 

universidade ser útil ao projeto de desenvolvimento. No entanto a relação entre a 

comunidade acadêmica e empresarial não despontou. 

Ainda, na escala nacional, partindo de uma ação conjunta dos Ministérios de 

Ciência e Tecnologia e da Educação, foi criado o programa de Redes Cooperativas de 

Pesquisa (RECOPE) para incentivar a criação de redes de instituições de pesquisa e 

empresas em torno de projetos cooperativos. Complementando estes programas foram 

concebidos incentivos fiscais às empresas com vistas a aumentar a capacitação e a 

competitividade, por meio das Leis nº 8.248 de 1991 e 8.661 de 1993 (RAPINI, 2006).  

 Com o objetivo de ampliar a participação da sociedade brasileira na definição de 

uma política científico-tecnológica para o país foi lançada em 1985 a 1ª Conferência 

Nacional de Ciência e Tecnologia. A segunda edição do evento, realizada em 2001, 
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enfatizou a importância da inovação tecnológica como instrumento para a 

competitividade (BRASIL, 2001). Num primeiro momento foram discutidas em âmbito 

regional as propostas do Livro Verde da C&T. Num segundo momento, em Brasília 

foram sistematizados os debates e contribuições regionais sintetizando o Livro Branco – 

Ciência Tecnologia e Inovação, que apresentou os principais desafios, objetivos e 

diretrizes estratégicas para a área, com projeção até 2010.  

Conforme o Livro Branco, os principais objetivos da política Nacional de C&T são 

os seguintes: Criar um ambiente favorável à inovação que contribua para a 

competitividade das empresas e para o melhor aproveitamento da capacidade instalada 

em CT&I, ampliar a capacidade de inovação e expandir a base científica e tecnológica; 

aperfeiçoar, consolidar e modernizar o aparato institucional de CT&I, promover a 

integração de todas as regiões brasileiras para o esforço nacional de desenvolvimento 

científico e tecnológico, fortalecendo suas possibilidades e oportunidades de usufruir 

resultados alcançados; conquistar amplo apoio para essa política e incorporar a 

dimensão de ciência tecnologia e inovação como elemento estratégico da política 

nacional de desenvolvimento (BRASIL, 2002). 

Em 2010 foi lançado o Livro Azul, uma publicação que sintetiza as propostas 

colhidas durante a 4ª Conferência Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação para o 

Desenvolvimento Sustentável e que servirão para nortear as políticas públicas para os 

próximos 10 anos (Idem, 2010).  

Todavia, desde 1998 o principal elemento orientador das ações do Estado nas 

políticas de C&T são os Planos Plurianuais de Ciência e Tecnologia do governo Federal 

(desdobramentos do planejamento plurianual das ações do governo estabelecidos pela 

constituição de 1988) (BAUMGARTEN, 2008). 

As medidas descritas acima ainda não são suficientes para alavancar as taxas 

de competitividade. As taxas de inovação, segundo pesquisa realizada pelo Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), são baixas. Apesar dos altos investimentos 

despendidos pela autoridade pública nos últimos anos, dados da PINTEC - Pesquisa de 

Inovação Tecnológica (2008), feita pelo IBGE, apontam que houve crescimento no 

percentual de indústrias que praticam inovação, de 34,4%, de 2003 a 2005, para 

38,6%, de 2006 a 2008. Porém essas taxas são muito aquém da necessidade do país. 
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Vários fatores contribuem para esta realidade. Primeira, devido à prática 

recorrente de buscar tecnologia pronta fora do país. Neste sentido, ainda hoje, o Brasil 

em muitos setores, constitui-se em adaptador de tecnologia, dependendo da produção 

tecnológica dos países mais avançados. Somente para ilustrar, constata-se que no 

ranking tecnológico, o Brasil caiu da 41ª para 43ª posição, segundo dados “The 2007 e-

readiness rankings”, da The Economist Intelligence Unit. Isso não significa que o Brasil 

tenha decaído na avaliação, outros países é que melhoraram seu desempenho. 

Segundo, devido à baixa incorporação de outros atores sociais na gestão de CT&I, 

além dos cientistas. Terceiro, devido à falta de setores específicos de P&D nas 

empresas que levou à incapacidade das empresas, inclusive para demandas às 

universidades (BAUMGARTEN, 2008). 

No processo de desenvolvimento contemporâneo, criar e construir estratégias na 

busca de um desenvolvimento sustentável, baseado em ações economicamente 

viáveis, ecologicamente corretas e socialmente justas, com a intenção de reduzir os 

desequilíbrios sociais e espaciais, passa imprescindivelmente pela aplicação de 

conhecimentos. 

 Neste sentido, emerge a cada dia com mais força o paradigma da economia 

baseada em conhecimento, hoje uma tendência em economias avançadas, mas que se 

difunde rapidamente para os países em desenvolvimento. Com o enfraquecimento do 

método fordista de produção, surgem novas formas de organização industrial, na qual o 

“conhecimento passa a ser o elemento central das novas estruturas econômicas e a 

inovação passa a ser o veículo de transformação de conhecimento em riqueza e 

melhoria da qualidade de vida das sociedades”, conforme o Manual de Oslo (FINEP, 

2006).  

Neste contexto, para melhorar a eficiência do setor produtivo e no sentido de 

habilitá-lo para a competitividade do mundo globalizado e regionalizado, investimentos 

e incentivos à inovação integrados à política de C,T&I com a política industrial tornam-

se cruciais. 

 Através de consulta ao site do Ministério de Ciência e Tecnologia (MTC), 

constata-se que aos poucos o Brasil vem “acordando” para esta tarefa de ponta. O 
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conceito de inovação utilizado pelo referido ministério é o do Manual de Oslo, o qual 

infere que “uma inovação é a implementação de um produto (bem ou serviço) novo 

ou significativamente melhorado, ou um processo, ou um novo método de 

marketing, ou um novo método organizacional nas práticas de negócios, na 

organização do local de trabalho ou nas relações externas” (FINEP, 2006, p. 55). 

Seguindo a consulta, contata-se que, em 2 de dezembro de 2004, foi instituída a 

Lei nº 10.973, Lei da Inovação, a qual dispõe sobre incentivos à inovação e à pesquisa 

científica e tecnológica no ambiente produtivo. Conforme seu artigo 1o “Esta Lei 

estabelece medidas de incentivo à inovação e à pesquisa científica e tecnológica no 

ambiente produtivo, com vistas à capacitação e ao alcance da autonomia tecnológica e 

ao desenvolvimento industrial do País” (BRASIL, 2004). 

Fortalecendo o marco legal da Lei da Inovação em junho de 2006 foi 

regulamentada a “Lei do Bem” através do decreto nº 5.798, o qual consolidou os 

incentivos fiscais e a subvenção econômica (recursos não-reembolsáveis) para as 

pessoas jurídicas, desde que realizem pesquisa e desenvolvimento ou inovação 

tecnológica (BRASIL, 2006).  

Em entrevista a Radiobrás, publicada no site do MCT, o presidente Lula declarou 

que as áreas de ciência, tecnologia e inovação vão receber um reforço através de  

um plano [Plano de Ação de Ciência Tecnologia e Inovação para o 
Desenvolvimento Nacional] que prevê investimentos entre 2007 e 2010, 
de R$ 41 bilhões atendendo quatro prioridades. Primeiro, expansão e 
consolidação do Sistema Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação. As 
metas: ampliar e fortalecer a parceria com estados e municípios e 
aumentar o número de doutores titulados por ano. Segunda prioridade: 
promoção da inovação tecnológica nas empresas. Metas: aumentar a 
razão entre os gastos em pesquisa, desenvolvimento e inovação privado 
de 0,51% do PIB para 0,65% do PIB até 2010 e, ainda, estruturar o 
sistema brasileiro de tecnologia. Terceira prioridade: pesquisa, 
desenvolvimento e inovação em áreas estratégicas, como tecnologia da 
informação, biocombustíveis, agronegócio, insumos para a saúde e 
energia nuclear. E a quarta prioridade: ciência, tecnologia e inovação 
para o desenvolvimento social. Tudo isso tem como meta atingir, até 
2010, o investimento de 1,5% do PIB em pesquisa, desenvolvimento e 
inovação. Só para ter uma idéia de comparação, em 2006 o investimento 
nessas áreas foi de 1,02% do PIB. Portanto, é um momento 
extraordinário, um momento importante. (...) Brasil nunca teve um plano 
do Estado brasileiro. Agora, nós poderemos dizer em qualquer parte do 
mundo que o Brasil tem um programa de ciência e tecnologia pronto, 
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acordado com todo o segmento da sociedade, com pesquisadores, com 
empresários, com professores. Conseguimos juntar todos os ministros 
que tinham alguma coisa de ciência e tecnologia, empresas públicas 
brasileiras. Ou seja, porque antes era assim, a Petrobras tinha o seu, o 
Ministério da Educação tinha o seu, o Ministério da Saúde tinha o seu, 
agora, nós juntamos tudo num programa do Estado brasileiro. Quando se 
fala de ciência, tecnologia e inovação, nós precisamos ver isso como 
investimento que vai trazer retorno, não apenas na produção de novos 
cientistas, mas vai trazer retorno do ponto de vista de melhorar a vida do 
povo brasileiro, melhorar a indústria brasileira, melhorar a qualidade do 
nosso produto. Portanto, fazer com que o Brasil se torne mais senhor da 
situação em ciência, tecnologia e inovação (SILVA, 2007).  

 

Percebe-se que há intenção e plano de investimentos no sentido de consolidar 

uma política brasileira com vistas a direcionar a integração no campo da ciência, da 

tecnologia e da inovação através da construção de parcerias com estados e municípios, 

setor privado e cientistas brasileiros. O Plano de Ação de Ciência Tecnologia e 

Inovação (2007-2010) prevê investimentos em áreas estratégicas e entre elas inclui 

uma linha de ação voltada à ampliação de parques tecnológicos e incubadoras de 

empresas (Idem, 2007).  

Outro ponto relevante do plano é o que diz respeito ao aumento de investimentos 

em P&D feitos pelo setor público e pelas empresas, o qual deverá alcançar 1,5 % do 

PIB em 2010. Os dados indicam que até o momento os investimentos em P&D eram de 

1,1% do PIB.  

Se o Brasil perde em competitividade, em especial, devido à baixa agregação 

tecnológica em seus bens e serviços produzidos, ao mesmo tempo temos uma 

capacidade generosa e de excelência na produção científica. Para Villaverde (1999) 

isso se deve à “comunidade de cientistas e pesquisadores que sempre lutou para 

manter o acúmulo historicamente conquistado, buscando direcionar os investimentos 

públicos para centros de pesquisas, laboratórios e universidades, que muito 

contribuíram para conferir reconhecimento e excelência à ciência brasileira”. Em 2009, 

o Brasil conquistou a 13ª posição no ranking dos países com maior produção de novos 

conhecimentos científicos do mundo.  
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Conforme o presidente da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de 

Nível Superior (Capes/MEC), Jorge Guimarães, durante a 59ª Reunião Anual da 

Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC), em Belém: 

O desempenho excepcional do Brasil permite considerar que a pós-
graduação está capacitada e qualificada para dar suporte técnico-
científico, se integrar ao projeto nacional e contribuir decisivamente para 
desenvolvimento tecnológico e de inovação, atuando no segmento 
industrial tanto público como privado (BRASIL, 2007). 

 
Ainda, a Capes, em parceria com o Ministério da Ciência e Tecnologia, lançou o 

Plano Nacional de Pós-Doutorado que irá financiar a contratação de pesquisadores em 

empresas, centros de pesquisa públicos e privados. Este plano contém propostas que 

visam à efetiva inclusão da ciência na sociedade e na economia brasileira.  

Outra iniciativa nacional no sentido de estimular a formação de parcerias entre 

universidades, institutos tecnológicos e empresas é a Lei da Inovação, Lei nº 10.973, de 

2 de dezembro de 2004. Esta teve os seus desdobramentos nos estados brasileiros, os 

quais criaram Leis de Inovação estaduais complementares à Lei da Inovação Federal. 

Mas tudo é muito recente. 

Tudo indica que este plano vem para sanar o desequilíbrio entre e excelência 

científica brasileira e a baixa capacidade de incorporação tecnológica. A lógica é de 

criar elos entre a produção de conhecimento em universidades e centros de pesquisa 

com o setor produtivo com a intenção de avançar na agregação de conhecimento e 

tecnologia aos produtos e serviços gerando, assim, uma maior competitividade, dentro 

dos padrões internacionais de qualidade. 

 Com isso, as universidades e os centros tecnológicos ganham maior visibilidade 

social e econômica, passando a desempenhar um importante papel no processo de 

organização e competitividade territorial, fato que já vem ocorrendo nas universidades 

européias (DA COSTA, 1996, p.94). Esta lógica reflete a nova dinâmica industrial, na 

qual os laços entre as universidades, empresas e governos são criados com a intenção 

de melhorar o desempenho via facilitação da inovação através destes novos arranjos 

institucionais e ambientais, os quais por sua vez, também caracterizam uma inovação. 
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Neste contexto, a universidade tem um importante papel não apenas na 

produção do conhecimento, de capital humano, e na transferência de tecnologia, mas 

também na construção de desenvolvimento territorial. Este pode ocorrer através da 

colaboração com os atores econômicos e sociais, construindo projetos no campo da 

inovação territorial, participando das redes de desenvolvimento locais e provendo 

serviços para atores locais (LAZZERONI, 2004). 

No entanto, é preciso levar em conta as desigualdades regionais e as 

potencialidades e capacidades dos sistemas locais de conhecimento, buscando 

qualificá-los tendo em vista sua proximidade e maior identificação com as necessidades 

locais (BAUMGARTEN, 2008). É preciso que a inovação perpasse o social, em especial 

as camadas sociais e os contextos espaciais historicamente excluídos. 

Para isso necessário se faz integrar as ações de CT&I entre os diferentes 

ministérios e múltiplas escalas de gestão (nacional, estadual e local) (BAUMGARTEN, 

2008, RÜCKERT, 2001). E neste contexto da construção de um programa integrador de 

ações entre múltiplos atores e múltiplas escalas, a experiência do Fundo Europeu de 

Desenvolvimento Regional – FEDER que teria contribuições significativas para o Brasil. 

Considerando sua dimensão continental e sua desproporção em termos de distribuição 

de infraestrutura que caracterizam o meio técnico-científico-informacional, seja em 

ambientes urbanos ou rurais das diferentes regiões, uma política que contemple as 

diferentes demandas faz-se necessária. Os Fundos Setoriais poderiam ser incluídos 

neste rearranjo integrador das ações de C&T, enquanto possibilidade de financiamento 

de ações que contemplem a redução das diferenças entre os níveis de 

desenvolvimento das regiões brasileiras para não ficar apenas em setores.  

Conclui-se que experiências brasileiras em inovação são bastante recentes, 

destacando-se a criação de leis e incentivos à inovação e à pesquisa científica e 

tecnológica no ambiente produtivo, com o objetivo de capacitar e alcançar a autonomia 

tecnológica e o desenvolvimento industrial do País. Conforme mencionado 

anteriormente as experiências datam do final da década de 1980 e início de 1990. 

Contudo, nos últimos anos tem-se uma nova ”rodada” dessas medidas, em especial no 

que se refere aos incentivos fiscais, por isso parece ser muito cedo para ver resultados. 
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4.2 Políticas de Ciência tecnologia e inovação na escala estadual – o caso dos 

Polos de Inovação Tecnológica RS 

 

As atividades de C&T no RS iniciaram nos anos 1940, porém a 

institucionalização da C&T na estrutura organizacional do estado inicia em 1987 e a 

Secretaria de Ciência e Tecnologia é criada formalmente em 1990. Atualmente a 

SCT/RS abriga diversos programas e entidades, a saber, Programas: Polos 

Tecnológicos, (1989), Rede Petro/RS (1999), Projetos e Ações, Programa Gaúcho de 

Parques Científicos e Tecnológicos (PGtec); Entidades: Fundação de Ciência e 

Tecnologia - Cientec (1942), Fundação Estadual de Pesquisa Agropecuária – 

FEPAGRO (1994), porém sua origem remonta a 1919, Fundação de Amparo à 

Pesquisa no Estado do Rio Grande do Sul (Fapergs) (1964), Universidade Estadual do 

Rio Grande do Sul (UERGS) (2001). 

Para este trabalho interessa o Programa de Apoio aos Polos de Inovação 

Tecnológica/RS criados em 1989, através da Secretaria de Ciência e Tecnologia. 

Denominados inicialmente de Polos de Modernização Tecnológica, são resultantes da 

descentralização da gestão em ciência e tecnologia, na qual as universidades públicas 

e privadas passam a ter uma relação mais próxima com o setor produtivo local/regional 

apoiados pelos Conselhos Regionais de Desenvolvimento – COREDEs.  

Tendo como objetivo analisar a manifestação e difusão da C&T e inovação nas 

regiões do Vale do Rio Pardo e Vale do Taquari, para esta etapa da pesquisa fez-se um 

levantamento documental junto à Secretaria de Ciência e Tecnologia – Divisão Polos de 

Inovação Tecnológica – RS. Neste sentido buscou-se elencar os projetos desenvolvidos 

nas referidas regiões desde a sua implantação, em 1993 até 2009. Na consulta também 

se levantaram alguns dados sobre os projetos, como o ano, o título do projeto, a área 

de atuação, o objeto principal, se foi uma demanda regional ou induzida, e os recursos 

financeiros da SCT e contrapartida. Considera-se esta etapa importante, pois a partir 

dela obteve-se o recorte de projetos a serem analisados na escala regional. 
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Os Polos de Inovação Tecnológica – RS, instituídos em 1989, são resultantes da 

descentralização da gestão em ciência e tecnologia (RÜCKERT, 2001), na qual as 

universidades públicas e privadas passam a ter uma relação mais próxima com o setor 

produtivo local/regional apoiado pelos Conselhos Regionais de Desenvolvimento – 

COREDEs, instituídos pelo estado do Rio grande do Sul sob a Lei nº 10.283 em 17 de 

outubro de 1994.  

O atual Programa de Apoio aos Polos de Inovação Tecnológica/RS passou por 

três importantes fases em sua estruturação. Neste trabalho analisar-se-á o caso de dois 

Polos de Inovação Tecnológica, a saber, o Polo de Inovação Tecnológica do Vale do 

Taquari e o Polo de Inovação Tecnológica do Vale do Rio Pardo. Para esta finalidade e 

etapa da pesquisa analisar-se-ão fontes documentais da Divisão de Polos de Inovação 

da SCT/RS (2009) e o referencial teórico de Jung (2007), Lahorgue (2004) e Rückert, 

(2001). 

 

4.2.1 Primeira Fase 

 

Conforme SCT (2009) e Jung (2007), a primeira fase do programa estendeu-se 

de 1989 até 1994, quando foram instalados os primeiros Polos de Inovação 

Tecnológica (sob a denominação de Polos de Modernização Tecnológica), onde cada 

um deles apresentava um plano ou programa de desenvolvimento. Nesta primeira fase 

até parte da fase posterior, compreendida entre 1995 a 1999, o Programa de Polos 

financiou a implantação de várias infraestruturas laboratoriais nas unidades executoras. 

A intenção era gerar arranjos facilitadores da inovação, criando infraestruturas de 

caráter endógeno no sentido de viabilizar ações articuladas com vistas a promover uma 

maior competitividade da economia do Estado do Rio Grande do Sul (LAHORGUE, 

2004). 
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 A Implantação da infraestrutura laboratorial dota as regiões de capacidade 

instrumental para que sejam desenvolvidos projetos e oferecidos serviços qualificados à 

comunidade empresarial do interior do Estado (JUNG, 2007).  

No ano de 1993, correspondendo a esta primeira fase, são implantados os polos 

em estudo, quais sejam, o Polo de Modernização Tecnológica do Vale do Taquari e o 

Polo de Modernização Tecnológica do Vale do Rio Pardo. 

No Vale do Taquari, neste período inicial, foram implantados o Laboratório para 

Análises Microbiológicas e Capacitação e Qualificação Laboratorial para Análises 

Químicas. No Vale do Rio Pardo foram implantados o Laboratório de Microbiologia, o 

Laboratório de Análise de Água, o Laboratório de Análise do Solo, o Laboratório de 

Análise Foliar de Adubos e Corretivos, o Laboratório de Bromatologia e o Laboratório 

de Micologia, e em 1996 houve a Implantação do Laboratório de Ensaios Físico-

Químicos em Materiais Poliméricos e a melhoria do Laboratório de Cartografia e Gestão 

Territorial. A implantação destes laboratórios especializados viabilizou maior agilidade 

nas análises qualitativas dos produtos e na prestação de serviços às regiões.  

 

4.2.2 Segunda Fase 

 

Entre 1995 e 1999, com a finalidade de adequar-se à Lei nº 8.666, a qual 

regulamenta as licitações públicas, o programa foi submetido à primeira reestruturação. 

Desta forma, na apresentação dos projetos junto a SCT/RS deveriam ser especificadas 

as metas técnicas e financeiras, ou seja, deveriam ser especificadas a difusão do 

conhecimento e a contrapartida da universidade nos custos/benefícios buscados. 

Conforme Jung (2007), nesta fase foi implantado um sistema de garantia de qualidade 

na gestão do programa, incluindo o acompanhamento da execução dos projetos, 

manuais de prestação de contas técnico e financeiro. Os projetos passaram a ser 

analisados individualmente, em relação a sua importância para o desenvolvimento 

sócioeconômico da região e a efetiva viabilidade de difusão do conhecimento. 
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Nesta segunda fase, ressalta-se o auxílio da Divisão Polos de Inovação/SCT/RS, 

bem como a contrapartida da unidade executora para importantes implantações de 

projetos, a saber: no Vale do Taquari: Capacitação e Viabilização das pequenas 

Agroindústrias do Vale do Taquari e a Implantação do Laboratório de Bromatologia. No 

Vale do Rio Pardo foram viabilizados os seguintes projetos: Centro Regional de Óleos 

Vegetais do Vale do Rio Pardo, Diversificação da Produção Agrícola, Implantação de 

Uma Planta Piloto p/ o Desenvolvimento da Agroindústria de Embutidos, Estudo 

Ambiental Resíduos Sólidos. 

 

4.2.3 Terceira fase 

 

Em 2000, o programa passou por uma série de ajustes, sendo incorporado na 

sistemática do programa o lançamento de Termos de Referência Anuais (editais) e a 

possibilidade de existir mais de uma Unidade Executora por Polo (JUNG, 2007). O 

programa foi renomeado para Programa de Apoio aos Polos de Inovação Tecnológica, 

buscando dar ênfase na inovação, como elemento diferencial, visando à melhoria da 

competitividade (www.sct.rs.gov.br/polos/polo/pólo). Prosseguindo a consulta ao 

referido site da SCT, verificou-se que o programa tem como objetivo:  

1) Utilizar os resultados da pesquisa tecnológica e científica para o desenvolvimento 

harmônico das diferentes regiões do Estado, através da inovação tecnológica nos 

processos produtivos. 

2) Financiar e dar suporte técnico a projetos que propiciem o aporte tecnológico: a) para 

o Desenvolvimento do Pequeno Produtor Rural; b) para o Desenvolvimento de Produtos 

e Processos Inovadores; c) para o Desenvolvimento de Tecnologias Limpas, 

Preservação e Recuperação do Meio Ambiente; d) para o Desenvolvimento da Pesca e 

da Aqüicultura; e) para a Melhoria dos Processos Produtivos. 

Em outras palavras, o programa visa apoiar o desenvolvimento de projetos de 

pesquisa com a finalidade de integrar desenvolvimento científico e tecnológico com a 
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Política de Desenvolvimento Econômico e Social do Estado, o qual tem a inovação 

como elemento estruturante de suas ações, na busca do desenvolvimento 

economicamente viável e regionalmente equilibrado.  

A partir do ano 2000 foram executados os seguintes projetos no Vale do Taquari: 

Centro Regional de Pesquisa da Erva-Mate, Minimização e Tratamento de Efluentes 

Líquidos nas Micro e Pequenas Agroindústrias de Laticínios e Carnes do Vale do 

Taquari, Destinação de Resíduos da Suinocultura no Vale do Taquari: Métodos de 

Minimização e Disposição, Diagnóstico da Poluição Ambiental decorrente dos Resíduos 

da Suinocultura no Vale do Taquari, Diagnóstico da Poluição Ambiental decorrente dos 

Resíduos da Suinocultura no Vale do Taquari, Controle Biológico de Tetranychus 

Urticae Koch na Cultura do Morango, Influência dos Ácaros e Colêmbolos na Cultura de 

Cogumelos, Influência dos Ácaros no Cultivo da Erva-Mate, Microfauna como 

Bioindicador em Tratamento de Efluentes, Metodologia Alternativa para Produção de 

Orquídeas, Salame e Copa do Vale do Taquari, Cultura da Mandioca no Vale do 

Taquari, Avaliação da Biodigestão de Dejetos Suínos e Produção de Biogás com 

Incidência de Radiação UV e Solar, Fabricação de Queijo Tipo Camembert no Vale do 

Taquari, Cultivo in vitro de Plantas Ornamentais.  

No Vale do Rio Pardo foram executados: Embalagens e Produtos Alimentícios, 

Processos Fermentativos para a Produção de Produtos Cárneos, Reciclagem de 

Resíduos Plásticos, Desfluoretação Parcial de Águas Naturais, Liofilização - Estudos de 

Processos, Produtos e Embalagens, Beneficiamento de Frutas Cultivadas 

Agroecologicamente, Fabricação de Novos Produtos a partir de Material Reciclado, 

Aproveitamento do Soro do Leite, Rastreabilidade Bovina, Produção de Biodiesel de 

Girassol e Aproveitamento de Subprodutos. 
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4.2.4 Principais áreas de atuação nos Polos de Inovação do Vale do Taquari e do 

Vale do Rio Pardo 

 

Esta etapa da pesquisa apresenta alguns resultados obtidos a partir de consulta 

documental junto a Divisão Polos de Inovação/SCT/RS (2009). 

De acordo com a consulta, as áreas prioritárias no Polo de Inovação do Vale do 

Taquari foram a agroindústria, a agricultura, o meio ambiente e as energias alternativas, 

conforme segue o gráfico 1. 

 
Gráfico 1 - Áreas de pesquisa PMT - Vale do Taquari -1993 a 2008 

Fonte: Divisão Polos de Inovação SCT/RS (2009). 
Elaborado pela autora. 

 
Conforme mostra o gráfico 2, os projetos desenvolvidos no Polo de Inovação 

Tecnológica do Vale do Taquari tiveram como objeto principal desenvolver pesquisa 

aplicada, infraestrutura laboratorial, desenvolvimento de processo, diagnóstico 

ambiental, diagnóstico setorial, banco de dados, capacitação empresarial e outros. 
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Gráfico 2 - Objeto principal PMT - Vale do Taquari -1993 a 2008 

Fonte: Divisão Polos de Inovação SCT/RS (2009). 
Elaborado pela autora. 

 

No Polo de Modernização Tecnológica do Vale do Rio Pardo, as áreas 

prioritárias foram a agroindústria, a agricultura, a engenharia química, o meio ambiente, 

a biotecnologia, o desenvolvimento regional (geoprocessamento), a oleoquímica, os 

recursos minerais, a pecuária, a indústria de plásticos e as energias alternativas, o que 

pode ser observado no gráfico 3. 

 
Gráfico 3 - Áreas de pesquisa PMT - Vale do Rio Pardo -1993 a 2008 

Fonte: Divisão Polos de Inovação SCT/RS (2009). 
Elaborado pela autora. 
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Os projetos desenvolvidos no Polo de Modernização Tecnológica do Vale do Rio 

Pardo tiveram como objeto principal desenvolver: infraestrutura laboratorial, 

desenvolvimento de produto, introdução de cultivares, diagnóstico ambiental, 

desenvolvimento de processo, capacitação de produtores, pesquisa aplicada e outros, 

conforme o gráfico 4. 

 
Gráfico 4 - Objeto principal PMT - Vale do Rio Pardo -1993 a 2008 

Fonte: Divisão Polos de Inovação SCT/RS (2009). 
Elaborado pela autora. 

 

A trajetória do Programa de Polos de Inovação do RS, em especial a partir do 

ano de 2000, obteve significativos incrementos nos resultados, dentre eles destaca-se o 

importante aumento dos investimentos financeiros do setor privado (Unidades 

Executoras) nas atividades de pesquisa e desenvolvimento como contrapartida, em 

relação aos recursos públicos investidos pelo programa (JUNG, 2007).  

Conforme consulta documental à SCT/RS - Divisão Polos de Inovação, desde o 

início do programa em 1989 até maio de 2009, a partir desta divisão foram implantados 

e desenvolvidos 510 projetos em todo o Estado do RS, sendo que destes 40 foram 

executados no Vale do Taquari e Vale do Rio Pardo, 18 e 22, respectivamente. 



 

 

 

 

157 

Através do gráfico 5 percebe-se que os projetos implantados e desenvolvidos no 

Vale do Taquari e Vale do Rio Pardo, desde o início da implantação do programa nas 

regiões, 1993 até 2008, perfazem 7% do total implantado no Estado do RS. 

 
Gráfico 5 - Percentual de projetos desenvolvidos nos Vales do Taquari e Rio Pardo em relação ao 

Estado do RS 1993 -2008 
Fonte: Divisão Polos de Inovação SCT/RS (2009). 

Elaborado pela autora 
 

 Quanto aos valores investidos em C&T, a partir de projetos desenvolvidos de 

forma articulada entre a SCT/RS - Divisão de Polos de Inovação e as unidades 

executoras, Univates e Unisc, constata-se um total de R$ 5.818.645,60, perfazendo 

2.379.836,93 e 3.438.808,70 respectivamente. 

                        
Gráfico 6 - Investimentos em C&T no Polo de Inovação Tecnológica Vale do Taquari - 1993 a 2008. 

Fonte: Divisão Polos de Inovação SCT/RS (2009). 
Elaborado pela autora. 

 

              
 

Gráfico 7 - Investimentos em C&T no Polo de Inovação Tecnológica Vale do Rio Pardo -1993 a 2008 
Fonte: Divisão Polos de Inovação SCT/RS (2009). 

Elaborado pela autora. 
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Nos gráficos 6 e 7, podem ser verificados os valores investidos em C&T pelo 

setor público e privado nos referidos polos de inovação, a partir da Divisão Polos de 

Inovação SCT/RS e as referidas Unidades Executoras. 

Constatou-se que de 1993 até 1997, início da implantação de infraestrutura 

laboratorial, os projetos contavam com recursos exclusivamente do Estado. Após esta 

data as unidades executoras, UNIVATES e UNISC, passam a contribuir dando 

contrapartida financeira aos projetos a serem desenvolvidos. Neste sentido a 

manifestação e a difusão de C&T na escala regional vão sendo construídas numa 

imbricada relação público/privado. 

Atualmente, as atividades de P&D destes Polos de Inovação vêm agregando 

investimentos oriundos do setor privado, de secretarias municipais e estaduais, bem 

como ministérios federais. Mas esse assunto será tratado posteriormente. 

Quanto à demanda dos projetos, partiu-se das variáveis demanda regional 

através de Consulta Popular ou Orçamento Participativo ou demanda induzida pela 

SCT – RS. 

 
Gráfico 8 - Demanda dos projetos no Polo de Inovação Vale do Taquari -1993 a 2008 

Fonte: Divisão Polos de Inovação SCT/RS (2009). 
Elaborado pela autora. 
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Gráfico 9 - Demanda dos projetos no Polo de Inovação Vale do Rio Pardo -1993 a 2008 
Fonte: Divisão Polos de Inovação SCT/RS (2009). 

Elaborado pela autora. 
 

Através dos gráficos 8 e 9, percebe-se que grande parte dos projetos partiu de 

demanda induzida pela SCT-RS Divisão Polos de Inovação. Funcionalmente é lançado 

anualmente Termo de Referência (Edital) a partir da Divisão de Polos de Inovação 

Tecnológica - Secretaria da Ciência e Tecnologia do RS, que prevê e fixa os recursos 

financeiros para custear a aquisição de materiais permanentes (equipamentos) e de 

consumo (material de expediente) destinados à execução de um ou mais projetos de 

pesquisa e desenvolvimento para cada Polo de Inovação que integra o programa 

(JUNG, 2007).  Conforme o autor, os projetos de pesquisa devem ser elaborados a 

partir de temas que tiveram origem em demandas regionais escolhidas em "processos 

de participação popular" (instituídos pelo Governo do Estado).  

Na sequência o gestor do polo divulga os temas e os recursos existentes para o 

desenvolvimento de um novo projeto na região e nas unidades executoras. Os 

pesquisadores interessados apresentarão seus projetos vinculados aos temas 

identificados com as necessidades do setor produtivo regional. Depois é feita a 

elaboração do projeto e apresentado ao gestor do polo regional. Se aprovado é 

encaminhado à Divisão dos Polos de Inovação SCT/RS juntamente com um ofício 

assinado pelo Presidente do COREDE da região e pelo Presidente ou Diretor da 

Unidade Executora do Polo, apresentando e ratificando o projeto (JUNG, 2007).  
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Após o recebimento do projeto é realizada uma avaliação pela equipe técnico-

científica da Secretaria da Ciência e Tecnologia. Se aprovado passa a ingressar no 

sistema de inovação para ser executado. A contratação e pagamento dos recursos 

humanos e fornecimento de infraestrutura, como salas e laboratórios, é de 

responsabilidade da unidade executora. Neste sentido constitui-se uma parceria 

público/privado para as atividades de C&T na escala regional. 

A SCT faz um acompanhamento sistemático no desenvolvimento dos projetos. 

Ao término do projeto é feita a difusão dos resultados da pesquisa, à comunidade 

empresarial da região e à comunidade acadêmica com o intuito de informar os 

benefícios do projeto desenvolvido. Esta difusão pode ser através de palestras, 

seminários etc. (SCT/RS, 2009). 
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5. O ESTADO DA ARTE DOS POLOS DE INOVAÇÃO TECNOLÓGICA - RS: 
DEFINIÇÃO E CARACTERÍSTICAS  

 

A intenção deste capítulo é versar sobre um pouco da história, da origem e das 

perspectivas dos Polos de Inovação Tecnológica RS. Pretende-se fazer um apanhado 

dos estudos já realizados no âmbito da pesquisa de pós-graduação, seja na forma de 

dissertação de mestrado, teses de doutorado ou artigos de publicações científicas, os 

quais tratem do assunto, seja no da abordagem de Polos de Inovação Tecnológica ou 

regionalização das políticas de C,T&I no RS. 

Neste sentido encontraram-se as teses de Doutorado de Lahorgue (1992), 

Rückert (2001) e Lima (2005) e as dissertações de Mestrado, de Scheneider (1997), 

Cesaro (2000), Hanefeld (2001). Em relação aos artigos científicos existe maior difusão 

e, para este trabalho, nos ateremos aos de Campis (1997), Rückert (2004) e Jung; 

Caten (2009). 

 

5.1 Breve contextualização dos polos tecnológicos quanto à origem e definição 

no mundo e no Brasil 

 

A origem dos polos tecnológicos remonta ao surgimento dos aglomerados 

tecnológicos no Oeste dos EUA, mais precisamente no Vale do Silício (Califórnia) e a 

Rota 128 (Massachussets), os quais transformaram-se em grandes centros industriais 

em eletrônica, informática e chips, aglomerado que gestou muitas das maiores 

empresas mundiais deste ramo. A emergência destes aglomerados em alta tecnologia 

se daria em função do aproveitamento dos centros de excelência existentes dentro das 

universidades e o fluxo de informações que se criaram das universidades em direção às 

empresas. 
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No Brasil, os polos tecnológicos surgem a partir dos anos 1990, expressos na 

elaboração e na implementação de projetos locais/regionais de desenvolvimento 

baseados nos conceitos de arranjos de produção e/ou de inovação, segundo Lahorgue 

(2006). Esses projetos procuram, além da consolidação e da capacitação da produção 

propriamente dita, desenvolver inovações organizacionais que favoreçam um maior 

capital social (Ibid).  

Segundo a autora, os polos tecnológicos brasileiros em seus princípios não 

diferem dos outros no mundo. Caracterizam-se pela criação de ambientes fortalecidos 

pelas relações entre governos, universidades ou centros de pesquisa e setor privado. 

Entretanto diferenciam-se em sua origem e na sua organização devido ao contexto 

histórico e espacial de cada um. Neste sentido analisa o surgimento dos polos em três 

contextos, quais sejam, os surgidos da crise, da visão e da vocação. 

Os polos tecnológicos estão hoje para o que estiveram as aglomerações 

industriais durante a segunda revolução industrial, as quais surgiram próximo às fontes 

de matéria-prima, de aglomerados urbanos, de locais de passagens de fluxos 

comerciais ou em torno de uma área agrícola dependente e, em muitos casos, 

transformaram-se em Polos industriais de crescimento. E, aqueles que em sua 

dinâmica provocaram mudanças estruturais e a expansão da produção e do emprego 

no meio em que estavam inseridos, nos termos de François Perroux, transformaram-se 

em polos de desenvolvimento.  

Conforme Lahorgue, o atual conceito de Polo Tecnológico retoma o sentido 

pleno de Polo de Desenvolvimento31 de Perroux, pois considera que os mesmos 

privilegiam a elaboração e a implementação de projetos locais/regionais de 

desenvolvimento baseados nos conceitos de arranjos de produção e/ou de inovação. 

Estes projetos, denominados polos tecnológicos buscam desenvolver inovações 

                                                             

31 “O polo de desenvolvimento é uma unidade econômica motriz ou um conjunto formado por várias 
dessas unidades. Uma unidade simples ou complexa, uma empresa, uma indústria, um complexo de 
indústrias dizem-se motrizes quando exercem efeitos de expansão (por intermédio de preços, fluxos, 
informações) sobre outras unidades que com elas estão em relação” (PERROUX, 1967 apud 
LAHORGUE, 2006, p.6). 
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organizacionais que favoreçam um maior capital social expresso na “criação de 

sinergias entre os diferentes atores, na criação de ambientes favorecedores da 

inovação tecnológica e organizacional e na implantação de infraestruturas multi-

institucionais de fomento à agregação de valor à produção local/regional” (LAHORGUE, 

2006, p. 3).  

No entanto, quando nos referimos ao Programa dos Polos de Inovação 

Tecnológica RS, eles também mantêm os mesmos princípios dos polos tecnológicos, 

mas se diferenciam na sua origem e organização. São resultantes das políticas de 

descentralização política do final da década de 1980, os quais têm como objetivo criar 

ambientes locais/regionais inovadores articulados com as políticas de Estado 

(LAHORGUE,1992; RÜCKERT, 2001). 

 

5.2 Contextualização do Programa de Polos de Inovação Tecnológica quanto à 

origem, definição e características no Rio Grande do Sul 

 

A origem dos Polos de Inovação Tecnológica, enquanto políticas de 

regionalização de C&T no Estado do RS, remontam ao final da década de 1980, 

quando diversos atores se envolveram na mobilização de esforços na região Noroeste 

do Estado do RS, mais precisamente na Universidade de Ijuí - UNIJUI.  

Cientes das transformações que se iniciaram na década de 1970 e se 

estenderam para as décadas seguintes, nas quais o conhecimento, a ciência e a 

tecnologia se apresentavam como principais fatores de competitividade, tanto para os 

setores produtivos como para os territórios, iniciam uma forte articulação regional e 

estadual, a qual de certa forma serviu de “reforço” para a implantação dos Polos de 

Modernização Tecnológica no Estado do RS. 

Esta mobilização de lideranças locais foi bastante significativa tendo em vista 

que o reitor da UNIJUI da época, Telmo Frantz, no governo de Antônio Britto (1995 – 
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1999), assumiu a Secretaria de Ciência e Tecnologia do Estado do RS, tendo como 

trunfo o Programa de Apoio aos Polos de Modernização Tecnológica.  

No início, ainda na UNIJUI, muitas discussões foram geradas em torno da 

denominação que se daria àquele ambiente, pois a intenção da criação daquele Polo se 

diferenciava da noção recorrente, a qual prevê a instalação de empresas e laboratórios 

em um ambiente próximo. Evitando usar esta idéia e marcar a intenção das discussões 

emergentes, surge a denominação Programa Regional de Cooperação Científica e 

Tecnológica – PRCT.   

A opção pela denominação do programa em si próprio já contém a essência do 

projeto. A intenção mais marcante era a de cooperação em ciência e tecnologia, que 

não enfatizasse uma área ou outra e que articulasse as forças contidas nos diversos 

municípios, porém mal articuladas na região. Por isso, a Unijuí evitou o termo “polo”, 

embora preferido pela SCT/RS (FRANTZ, 2001 apud VEIGA, 2006). 

Esta característica diferenciada na qual a pretensão era articular ações de 

diferentes atores com vistas a melhorar o desempenho competitivo do setor produtivo e 

das regiões vai ao encontro das análises de José A. Medeiros, quando infere que “cada 

realidade e as lideranças devem determinar o arranjo próprio. Caso contrário chega-se 

ao artificialismo” (MEDEIROS, 1990, p. 11). Nesta análise o autor não aborda a 

experiência gaúcha, porém este será um dos principais consultores para a implantação 

dos polos no Estado.  

Aliás, a noção de polo tecnológico desenvolvida pelo autor em 1990 é a mesma 

que foi instituída no RS. O autor infere que Polos são projetos que contam com a 

participação de pessoas pertencentes a três entidades, a saber: empresas, instituições 

de pesquisa e ensino e governo. Portanto, o Polo Tecnológico deve ser definido como 

uma iniciativa conjunta, planejada por estes três parceiros. Seu objetivo é agregar 

ações que permitam facilitar e acelerar o surgimento de produtos, processos e serviços 

em que a tecnologia adquire o status de insumo de produção fundamental (MEDEIROS, 

1990). 
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Para Medeiros (1990), no Brasil na década de 1980, os problemas conjunturais 

afetaram negativamente a interação entre o setor de pesquisas e as empresas devido à 

desarticulação do Estado e sua incapacidade de avançar para uma nova forma de 

organização e de regulação da economia a partir das políticas científica, tecnológica e 

industrial. Estas eram as maiores dificuldades para a efetivação de medidas que 

possibilitassem uma maior interação entre a pesquisa e a produção, objetivo primeiro 

dos polos e dos núcleos. 

Conforme se percebe, o autor já vinha desenvolvendo pesquisas e tratando dos 

dilemas das interações das aprendizagens e, provavelmente, no RS viu a possibilidade 

de materializar parte de suas ideias, participando ativamente da construção destes 

ambientes de inovação. Estas políticas territoriais foram construídas, pois, como o 

próprio autor menciona, a interação entre as instituições de ensino e pesquisa, 

empresas e governos não é um processo espontâneo.  

Neste contexto foram mobilizados esforços para a criação de “condições políticas 

e institucionais necessárias à instalação, na região, de uma infra-estrutura laboratorial 

capaz de atender às necessidades de modernização do setor produtivo regional e 

contribuir para fixar recursos humanos em áreas científicas e tecnológicas consideradas 

prioritárias para o desenvolvimento regional. Visava, ainda, criar as condições materiais 

necessárias a processos de inovação tecnológica na região” (FRANTZ, 2001, p.12 apud 

VEIGA, 2006). 

Concomitante à implantação do PRCT, foram criados Polos de Modernização 

Tecnológica – RS – PMT/RS, em 1989. Em parte inspirados na experiência do PRCT, 

os 16 PMT/RS também resultaram de esforços articulados entre universidades 

regionais, poder público (estadual e municipal), empresas e instâncias regionais 

(Coredes). Surgiu assim o “Programa de Apoio aos Polos de Modernização 

Tecnológica”, que se tornou a “espinha dorsal” da Secretaria de Ciência e Tecnologia 

do RS (SCT/RS), segundo Frantz (Ibid). 

Segundo Scheneider (1997), o Estado teve um papel significativo, enquanto 

agente ativo, facilitador dos mecanismos de planejamento e consolidação dos polos, 
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através da presença de consultores e de assessores no grupo de trabalho estimulando 

à cooperação da comunidade acadêmica com o setor empresarial. Isto “deve ter 

significado um aporte de conhecimento importante em consequência da falta de 

experiência da região [Noroeste] neste tipo de projeto”, conforme argumenta o autor. 

 

5.3 Estudos já realizados e suas lacunas 

 

 O Programa de Polos de Inovação Tecnológicos- RS ou a regionalização das 

políticas de C,T&I no Estado do RS já foram objeto de aprofundados e rigorosos 

estudos na área da Economia, da Geografia, da Administração e, mais recentemente, a 

área da Engenharia da Produção também vem adentrando para este campo. Estes 

estudos com maior rigor científico referem-se a teses e dissertações, mas no caso da 

Engenharia da Produção os estudos ainda estão em andamento. Ainda existem vários 

artigos científicos, dos quais abordaremos alguns nesta etapa do trabalho. 

 Por conta da emergência de uma economia baseada em conhecimento, na 

década de 1980, no Estado do Rio Grande do Sul iniciam-se tranformações políticas 

com vistas a criar infraestruturas técnicas e cietíficas nas diferentes regiões do Estado. 

 A tese de doutorado Lahorgue, defendida em 1992, foi um trabalho pioneiro 

enquanto análise da regionalização de C&T no Estado do Rio Grande do Sul. A autora 

analisa a passagem da policultura colonial à monocultura de trigo e soja no Planalto, 

bem como a emergência de uma economia baseada em conhecimento, na qual 

produtos e processos produtivos necessitavam de melhorias e incrementos 

tecnológicos e inovativos para poder se manter em um mercado cada vez mais 

competitivo. Neste sentido constata a necessidade de apoio tecnológico por parte do 

setor produtivo e como espelho desta necessidade analisa a emergência do novo papel 

atribuido às universidades naquele contexto, assim como das cooperativas e das 

organizações não governamentais. 
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Para Lahorgue, a partir da década de 1980, o ensino superior da região 

analisada, qual seja, a do Planalto, passou a adequar-se às necessidades do 

desenvolvimento sustentado. Infere que a partir de 1989, emerge um grupo de 

tomadores de decisão no âmbito dos estabelecimentos de ensino superior em torno de 

um projeto de criação de centros regionais de pesquisa e desenvolvimento. Esta (re) 

organização ocorre sob o auspício do governo do Estado do RS com a pretensão de 

regionalizar ‘esforços’ em pesquisa e desenvolvimento - P&D, estimulada pela nova 

constituição do RS. Este evento significou um marco na evolução das universidades. 

Por um lado a universidade passa a ser testada em um importante projeto de políticas 

regionalizadas e, de outro, seria uma oportunidade de se afirmar enquanto decisor 

político e trabalhar mais próximo do setor produtivo. Naquele contexto as universidades 

apareciam, portanto, dispostas para realizar mudanças na sua formação e orientação, 

que antes estavam mais voltadas à formação na área das ciências e das humanidades.  

O Governo do RS nomeou as universidades (públicas e privadas) do Estado para 

coordenar projetos regionais. Aparentemente, os outros atores (governo local, 

empresários urbanos e rurais) acordaram que as universidades estavam liderando o 

processo, pelo menos naquela fase inicial. O papel atribuído à universidade não foi 

contestado, especialmente porque ela deveria criar rapidamente um plano local de 

pesquisa e desenvolvimento. 

‘‘En effet, le plan du gouvernement prévoit la création de centres de R&D 
en accord avec les potentialités et les besoins locaux. Cela signifie qu’il 
faut que chaque région définisse ce qu’elle veut, qu’elle ait un plan32’’ 
(LAHORGUE, 1992, P. 248).  

Conforme a autora, o plano deveria expressar o que queriam os diferentes 

municípios. O debate prosseguiu tanto no que diz respeito a setores selecionados 

(biotecnologia, mecânica, eletrônica tecnologia alimentar etc), quanto à localização dos 

centros e de suas funções (pesquisa, desenvolvimento e/ou difusão). 

                                                             

32
 Na verdade, o plano do governo inclui a criação de centros regionais de pesquisa e desenvolvimento 
de acordo com as potencialidades e necessidades locais. Isso significa que cada região deveria definir 
o que ela quer e ter um plano (LAHORGUE, 1992, P. 248, tradução nossa).  
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Neste contexto analisa que cada região se define conforme a sua capacidade de 

organização e estruturação interna em uma relação constante com seu entorno. Analisa 

e sugere que se avance nos estudos de análise regional enquanto uma complexidade, 

espaço onde se cruzam e interagem lógicas locais, regionais e nacionais, onde espaço 

e tempo assumem toda a sua importância enquanto modeladores do futuro. 

 RÜCKERT (2001) sob o prisma da Geografia, em sua tese de doutorado, 

também analisa a complexidade das manifestações das políticas territoriais de C&T na 

escala regional. Examina-as enquanto repercussão territorial da Reforma do Estado, 

tendo como marco legal a Constituição de 1988. Constata que no Brasil, em especial no 

RS, a gestão do território passou a contar com novos poderes instituídos na sociedade 

civil, os quais passaram a contribuir para a criação de novos usos do território, na 

medida em que novos atores locais/regionais passaram a pensar e a participar da 

gestão pública de C,T&I. 

 Neste sentido considera que muitos fenômenos que se manifestam na escala 
local podem ser determinados por outras escalas, ou seja, os novos conteúdos nos 
territórios locais, por sua vez, não são unicamente resultado das ações de iniciativa 
local, mas de um conjunto de ações que perpassa as diversas escalas de poder de 
Estado.  

O desenvolvimento local relacionado com as políticas de ciência e 
tecnologia e políticas de inovação, direcionadas à construção da 
competitividade dos lugares e regiões, traz, assim, para o cenário das 
tendências de reestruturação territorial um desafio e um novo papel para 
o poder local como um todo - e para os governos locais, especificamente 
-, qual seja, o de incorporar-se a projetos inovadores de 
desenvolvimento. A ciência e a tecnologia - um dos componentes da 
construção da competitividade sistêmica -, enquanto política pública de 
caráter nacional e estadual, têm no Estado do Rio Grande do Sul, com a 
intermediação da escala regional-local, a interiorização, através da 
gestão dos Conselhos Regionais de Desenvolvimento, a alocação dos 
Polos Tecnológicos nas universidades regionais, públicas e 
comunitárias, a partir de 1991’ (RÜCKERT, 2001, p. 536).  

Em um artigo especifica que um "Polo de Modernização Tecnológica pode ser 

conceituado como uma forma com estrutura técnica com funções estratégicas para a 

economia e o território, no sentido de que os resultados de suas ações de inovação 

sejam perceptíveis em determinados raios de alcance local e regional (difusão) no 

âmbito do sistema produtivo” (RÜCKERT, 2004, p. 150). 
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Reconhece que os Polos Tecnológicos no RS encontram - se em fase 

embrionária, não contemplando a produção industrial de alta tecnologia. No entanto são 

de significativa importância enquanto difusão territorial nas diferentes regiões do 

Estado, no âmbito da ciência e tecnologia, de forma dispersa pelo território e de forma 

diversa da clássica concentração na Região Metropolitana. Tal dispersão pelo território 

emerge através de um processo de geração endógena em escala local, de construção 

das infraestruturas através das próprias organizações locais, com apoio financeiro 

parcial por parte do Estado (RÜCKERT, 2004). 

 Para Scheneider (1997), a construção de infraestruturas científicas e 

tecnológicas na escala regional apresentava-se enquanto estratégia de revitalização 

para as regiões estagnadas e os polos apontavam para tal tendência. Ou seja, 

despontavam enquanto modelos de reestruturação destas áreas. O autor analisa as 

condições de emergência, desenvolvimento e difusão do Programa Regional de 

Cooperação Científica e Tecnológica - PRCT -, da região Noroeste do Rio Grande do 

Sul, no período de 1989 a 1996, destacando a participação do setor público, privado e 

universidade. Neste sentido enfatiza que a materialização de infraestruturas, científicas 

e tecnológicas depende das condições institucionais, políticas, gerenciais e inovativas. 

Para além da construção de infraestruturas, os polos tecnológicos deveriam contribuir 

com o desenvolvimento regional. Neste sentido o papel da universidade, mais do que 

geradora do conhecimento, deveria agir como difusora do conhecimento gerado na 

região ou não (Ibid.p. 99). Valendo-se desta premissa, o Programa Regional de 

Cooperação Científica e Tecnológica passou a ser definido como arranjo cooperativo de 

agentes e atores orientados para desenvolver uma infraestrutura científica e tecnológica 

que contribuísse para a geração e transferência de conhecimentos para o setor 

produtivo, notadamente tradicionais. Mais tarde, o conceito ampliado de polo de 

modernização implicou conceitos e incorporou o processo de inovação tecnológica e 

aspectos, como tecnologia, papel dos agentes e inovação, entre outros, sob a 

orientação das empresas ditas tradicionais (Ibid. p.102). 

 Passados mais de 20 anos da implantação do Programa de Apoio aos Polos de 

Inovação Tecnológica/RS, esta política territorial de C&T se mantém contínua 
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perpassando por diversos governos. Quais sejam: Pedro Simon - 1987-1990 - PMDB, 

Alceu Collares, 1991-1995 – PDT, Antônio Britto – 1995-1999 – PMDB, Olívio Dutra – 

1999 – 2003 – PT, Germano Rigotto – 2003 -2007 – PMDB, Yeda Crusius – 2007 – 

2010 - PSDB. Esta característica não é muito comum dentro do contexto da criação de 

programas de políticas públicas no Brasil. Neste sentido pode-se dizer que os Polos 

Tecnológicos constituem-se em programa de Estado e não apenas de governo. 

 Durante o governo Simon, período marcado pela descentralização política, na 

qual os municípios ganharam mais força e projeção, criaram-se as bases para a 

regionalização das políticas de C&T. No final de 1989, o então governador Pedro 

Simon, tendo como secretário da SCT/RS André Foster, em Santa Rosa, assina o 

Protocolo de Cooperação entre a UNIJUI, o governo do Estado e as Associações 

Comerciais e Industriais dos municípios que fariam parte da cooperação. No ano de 

1990 foram feitos os primeiros convênios entre a UNIJUI e a SCT/RS. Este foi um 

marco importante, pois até esta época as regiões se utilizavam dos recursos de C&T no 

Estado através da Fapergs e a partir daquele evento houve uma mobilização para que 

a Assembléia Legislativa aprovasse esta nova forma de destinação de recursos de C&T 

para as regiões. 

 Valendo-se das novas possibilidades de usos do território, tendo como marco 

legal a Constituição de 1988, no Estado do Rio grande do Sul tudo indica que o recado 

“foi bem entendido”. Muitas forças locais, até então desarticuladas, passaram a se unir 

em torno de objetivos comuns viabilizadas pela Reforma do Estado. Com isso iniciam 

movimentos para a interiorização do desenvolvimento a partir de parcerias entre 

Estado, universidades e setor produtivo. Tanto os Polos Tecnológicos como os 

COREDEs expressam esta lógica. 

No tocante a criação do criação do Polo de Modernização Tecnológica do Vale 

do Rio Pardo, Campis (1997, p. 6) assinala que 

a implantação do Polo de Modernização Tecnológica pode ser apontada 
como um dos fatores que muito têm contribuído para fortalecer a 
integração com a comunidade regional. O Polo tornou-se um elo com a 
região, atuando em diversos projetos e prestando serviços nas áreas de 
alimentos, meio ambiente e materiais.  
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A maior aproximação da Universidade com o setor produtivo regional gerou 

demandas por parte do setor produtivo, as quais muitas vezes se transformaram em 

projetos financiados em parte pelo Estado, municípios e outras instituições. Os projetos 

estavam voltados a propiciar a capacitação tecnológica e a consequente modernização 

e elevação da competitividade dos diversos agentes econômicos (Ibid. 1997).  

Buscando fazer uma análise destas políticas estratégicas de desenvolvimento, 

tendo o Polo de Modernização Tecnológica do Vale do Rio Pardo como objeto de 

estudo, Hanefeld (2001) analisou o número de contatos realizados pela comunidade 

com o PMT/VRP, projetos de pesquisa executados e instrumentos jurídicos firmados 

(convênios e contratos) até o ano 2000. Partindo dos dados levantados, aponta que a 

criação de uma estrutura baseada em princípios inerentes à ciência e tecnologia é de 

fundamental importância caracterizando-se como elemento pró-ativo para o processo 

de desenvolvimento regional. Ainda constata que o PMT/VRP tem um papel 

fundamental na definição das estratégias e prioridades locais, em sintonia com uma 

política estadual de ciência e tecnologia inserindo-se perfeitamente na estratégia de 

descentralização do desenvolvimento do Estado. 

Outro trabalho científico que analisa as repercussões dos Polos Tecnológicos no 

RS, mais precisamente o Polo de Modernização Tecnológica do Médio Alto Uruguai – 

PMTec, implantado junto à Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e das 

Missões - URI, Campus de Frederico Westphalen, é o de Nestor Henrique De Cesaro. 

Em seu estudo aborda a questão da transferência de conhecimento para o setor 

produtivo, sob a perspectiva do projeto de piscicultura. O trabalho teve como objetivos 

verificar a estrutura de projetos implantados; avaliar o processo de difusão de 

tecnologia; avaliar impactos econômicos resultantes, bem como oferecer subsídios para 

outras avaliações. As principais conclusões da pesquisa foram que a implantação do 

Polo e seu projeto de piscicultura são responsáveis pelo desenvolvimento de uma nova 

fonte de renda para as propriedades da região; entretanto, o impacto econômico da 

nova atividade poderia ser melhor, se aumentadas as ações de difusão da tecnologia, 

como assistência técnica nas propriedades para a produção e comercialização dos 

peixes (CESARO, 2000). 
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Os impactos econômicos, sociais, ambientais e institucionais, observados nas 

dimensões do desenvolvimento sustentável também foram objeto de análise da tese de 

doutorado de Aparecida Barbosa Lima. Seu estudo de campo foi realizado no Polo de 

Modernização Tecnológica da Serra, no qual analisou três projetos, quais sejam: 

Agroindústria-escola para o desenvolvimento de pesquisa e profissionalização do 

pequeno produtor rural, Polo oleoquímico de plantas aromáticas e medicinais e Rede 

de cooperação da indústria de matrizes. 

A proposta era de analisar os impactos de projetos públicos de desenvolvimento 

científico-tecnológico realizados sob o arcabouço de programas de desenvolvimento 

regional. 

O estudo demonstrou que os impactos econômicos dos projetos foram mais 

evidentes, principalmente porque o alvo explícito do Programa era a reconversão dos 

setores econômicos tradicionais. Os impactos sociais foram vistos em indicadores de 

melhor qualidade de vida e de condições de trabalho e de oportunidades de formação 

educacional. Os impactos ambientais mostraram ampliação da consciência ambiental 

entre agricultores dos projetos de agroindústria, embora isso se deva também à 

regulamentação legal para implantação das empresas. A questão ambiental poderia ser 

melhorada por meio de instrução e de novos incentivos. Os impactos institucionais 

foram visíveis na melhoria do potencial da universidade e de instituições similares para 

contribuir com o desenvolvimento regional e na confiança nos investimentos em C&T 

para melhorar a competitividade local (LIMA, 2005). 

Identificar os fatores facilitadores e limitadores do desenvolvimento do Polo de 

Modernização da Região Norte do RS a partir da análise da evolução do Polo de 

Modernização da Região Norte do RS foi o objetivo da análise de Marcantonio (2008). 

Em seu artigo constata que naquele polo os principais aspectos facilitadores foram, a 

constituição de uma política na região; visão explícita e clara da atuação; 

estabelecimento de uma lógica de governança; autonomia dos pesquisadores para o 

desenvolvimento de projetos; transferência de conhecimento entre os atores. Já os 

aspectos limitadores do Polo foram, a dificuldade de estabelecer confiança entre os 
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atores; a dificuldade de acesso a fontes de financiamento e as dificuldades na gestão 

da oferta de tecnologia. 

O professor Carlos Fernando Jung, atual coordenador do Polo de Inovação 

Tecnológica do Vale do Paranhana / Encosta da Serra, POLO-VP/ES, dentre outros 

trabalhos, apresentou a experiência dos Polos Tecnológicos RS em um evento na 

Flórida-EUA, inferindo que o programa tem promovido a integração das universidades e 

centros de pesquisa com o setor privado e o setor produtivo. Infere que o modelo 

utilizado pelo Programa apresenta um importante diferencial, qual seja, a seleção das 

demandas para projetos são feitas pelas próprias comunidades regionais. A partir das 

características estudadas, infere que o modelo pode ser considerado uma variação do 

modelo Triple Helix, que inclui um valor agregado pela participação das comunidades 

regionais no processo de pesquisa e desenvolvimento (JUNG; CATEN, 2009). 

Pelas constatações feitas até o momento nas análises científicas referentes à 

implantação e afirmação dos Polos Tecnológicos/RS, na escala regional os pontos 

positivos sempre prevaleceram sobre os negativos. No entanto existem casos de 

insucesso. Entre o período de 1989 a 1999, de um total de 260 projetos, 21 resultaram 

em casos de insucesso, perfazendo um total de 8% dos projetos apoiados pela 

SCT/Divisão Polos de Inovação que não cumpriram as metas técnicas. Entre o período 

de 2000 a 2005, cerca de 2% dos projetos não foram exitosos (SOUZA33 apud JUNG et 

al, 2008).  

 Os casos de insucesso foram estudados pelos autores supracitados. No estudo 

foram analisados problemas relacionados à deficiência na competência dos 

pesquisadores, os quais foram relatados pela Divisão Polos da SCT/RS enquanto 

motivo do insucesso, e também foram analisadas as relações e inter-relações entre os 

subsistemas social, técnico, organização e ambiente externo que podem estar afetando 

                                                             

33 SOUZA, P. R. S. Apresentação: polos de inovação tecnológica do RS. Porto Alegre: SCT/RS, 2006. 
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as competências dos pesquisadores e o desempenho do Programa de Polos (JUNG et 

al, 2008)34.  

 Em grande medida os trabalhos já realizados analisaram a descentralização de 

C&T bem como a sua viabilidade e seus impactos na escala local/regional e estadual. 

Outro fator importante nas análises foi a constatação de que  o setor privado passou a 

interagir e contribuir com investimento financeiro em C&T na escala regional (JUNG; 

CATEN, 2007; EICK, et al 2007), e, diga-se de passagem, recursos mobilizados pelos 

atores locais envolvidos de alguma forma com o Polo Tecnológico.  

Como a experiência da regionalização das ações em C&T é bastante recente, 

ainda existem muitas lacunas em sua análise. Um importante dilema a ser analisado diz 

respeito às formas de gestão dos Polos. Ficou muito claro nas entrevistas realizadas 

nas duas universidades, quais sejam UNISC e UNIVATES, que por terem 

características de universidade comunitária existe um grande envolvimento das 

universidades com a comunidade regional e vice-versa. Ou seja, a universidade não 

fica apenas na espera do Edital (Termo de Referência Anual), pois ela vai à busca de 

parceiros, seja na escala municipal/regional, estadual, nacional, internacional no âmbito 

dos setores público e privado, para o desenvolvimento de projetos de interesse 

regional. Nas duas universidades a argumentação foi a mesma, complementando que 

existem regiões no Estado que ficam apenas na espera dos editais. Neste sentido a 

análise de regiões com contextos diferenciados, como regiões dinâmicas ou 

emergentes e regiões em dificuldades, parece importante. 

Outra lacuna diz respeito à elaboração de indicadores de difusão do 

conhecimento aplicado a uma metodologia que analise a capilarização destes projetos 

na escala regional. Neste contexto há necessidade da construção de indicadores de 

difusão e inovação nos contextos territoriais.  

                                                             

34 Para maior aprofundamento sugere-se consultar o artigo. 
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Após a análise do estado da arte dos Polos de Inovação Tecnológica/RS, no 

próximo capítulo, observar-se-á como o conhecimento, ciência, tecnologia e inovação 

se manifestam e se difundem na escala regional. 
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6. ALGUNS INDICADORES PARA ANÁLISE DA DINÂMICA DE PRODUÇÃO E 
DIFUSÃO DO CONHECIMENTO: A RELEVÂNCIA TERRITORIAL DOS SPILLOVER 
DE PESQUISA  

 

Neste capítulo analisar-se-á a dinâmica de produção e difusão do conhecimento 

bem como a relevância territorial dos spillover de pesquisa da universidade para o 

território. Apresentar-se-ão instrumentos e métodos para a análise da inovação 

territorial na perspectiva das dinâmicas de aprendizagem sociais e institucionais 

multiescalares, considerando a natureza do conhecimento tácito e codificado e a 

modalidade de difusão, direta e indireta. Depois, seguindo as orientações teóricas e o 

marco metodológico, selecionar-se-ão alguns indicadores que representem a difusão do 

conhecimento na escala regional. Enquanto ferramenta de trabalho para análise dos 

indicadores, far-se-á uma amostra intencional da pesquisa empírica considerando como 

critérios os projetos mais representativos quanto à evidência da criação de novos usos 

econômicos, políticos, sociais e ambientais do território.  

Na contemporaneidade, aumenta significativamente a importância dos spillover 

de pesquisa, ou seja, dos transbordamentos de pesquisa da universidade ou dos 

centros de pesquisa para o território.  Os novos usos atribuídos aos resultados da 

pesquisa tendem a valorizar a aplicação prática dos mesmos, contemplando melhorias 

econômicas, sociais, ambientais e territoriais. A relevância territorial dos spillover de 

pesquisa emerge por conta das transformações políticas e econômicas decorridas nas 

últimas décadas, conformadas pela Reforma do Estado e pelo uso intenso de 

conhecimento, respectivamente. 

Tais transformações alcançaram a universidade redefinindo, em partes, o seu 

papel frente aos desafios do desenvolvimento.  A universidade passa a fazer parte de 

um contexto articulado entre múltiplos atores e múltiplas escalas geográficas voltadas à 

construção e consolidação de políticas regionais de inovação com ênfase no 
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desenvolvimento econômico e social na escala regional. Destarte, a universidade, a 

partir dos anos 1990, passa a interagir de forma mais ativa e articulada nas ações com 

vistas à melhoria do desenvolvimento regional/local. Seguindo esta perspectiva, 

intensificaram-se processos inovativos calcados no modelo teórico da Hélice Tríplice - 

Triple Helix, fenômeno caracterizado pelo “modelo de interação coordenada e ações 

integradas entre três agentes sociais (das instituições governamentais, do setor 

empresarial e de pesquisa) com a finalidade de promover o desenvolvimento 

socioeconômico” (ANPROTEC, 2002 p.94). Ou seja, o modelo Triple Helix, criado pelo 

britânico Henry Etzkowitz, busca acentuar as interações entre o governo, as empresas 

e a academia. Este fenômeno vem emergindo em diferentes contextos territoriais, 

‘forçando’ a universidade a uma aplicação mais prática dos resultados de pesquisa.  

No Rio Grande do Sul mudanças no método de difusão do conhecimento ciência 

e tecnologia e inovação estão em curso. No entanto ainda são escassas as pesquisas e 

os referenciais metodológicos para analisar as repercussões dos transbordamentos - 

spillover de pesquisa da universidade para o território. Para Cassiolato e Lastres (2006, 

p. 7), “as tentativas de mapear e mensurar as fontes e os fluxos de conhecimentos são 

ainda muito recentes no mundo inteiro”. Segundo os autores, até pouco tempo, devido 

à dificuldade de mensurar as atividades intangíveis, como conhecimento, inovação, 

habilidades e competências, estas eram consideradas improdutivas. Nos dias atuais 

devido a relevância destas atividades seja para os setores produtivos como para os 

contextos territoriais a busca pela construção de indicadores de difusão do 

conhecimento nos contextos territoriais é uma necessidade.  

Neste sentido, e buscando um aporte metodológico fundamentado na Geografia, 

utilizar-se-á uma orientação a partir de pesquisas e produções de geógrafos europeus, 

João Ferrão (2002) e Michela Lazzeroni (2004a), os quais possuem larga pesquisa e 

produção acerca da inovação territorial expressa nas aprendizagens de base territorial, 

em Portugal e Itália, respectivamente. Os dois autores também trazem como 

contribuição para a análise territorial o uso de indicadores de difusão do conhecimento 

na escala regional. 
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 Este trabalho não tem a pretensão de apresentar indicadores com a finalidade de 

mensurar quantitativamente a difusão do conhecimento, mas sim qualitativamente 

procurando entender o processo de mudança nos usos sociais e econômicos do 

território a partir da inovação organizacional em C,T&,I. 

Apenas para ilustrar menciona-se que a difusão do uso de indicadores sociais 

partiu dos EUA, na década de 1960, após a constatação do descompasso entre o 

crescimento econômico e as melhorias das condições sociais da população. Sob 

orientação do Keynesianismo, o governo americano encomendou vários estudos sobre 

os indicadores sociais. A intenção era que, através destes documentos, “os governos 

nacionais pudessem orientar melhor suas ações, proporcionando níveis crescentes de 

bem-estar social, redistribuindo melhor as riquezas geradas” (JANNUZZI, 2009, p.14). 

Partindo do entendimento de que o contexto do presente trabalho produz uma 

avaliação das políticas públicas de C&T oriundas da descentralização da gestão 

administrativa, considera-se que tais indicadores aproximam-se do conceito de 

indicador social ao inferir que 

É uma medida em geral quantitativa dotada de significado social 
substantivo, usado para substituir, quantificar ou operacionalizar um 
conceito social abstrato, de interesse teórico (para pesquisa acadêmica) 
ou programático (para formulação de políticas públicas). É um recurso 
metodológico empiricamente referido, que informa algo sobre um 
aspecto da realidade ou sobre mudanças que estão se processando na 
mesma (JANNUZZI, 2009, p.15). 

Conforme o autor, os indicadores sociais possibilitam um aprofundamento na 

investigação acadêmica sobre a mudança social e sobre os determinantes dos 

diferentes fenômenos sociais. Ainda considera que o indicador social é um instrumento 

operacional para o monitoramento da realidade social. 

Enfatiza-se que para este trabalho interessa desenvolver alguns indicadores que 

possibilitem a análise qualitativa empiricamente referida da criação de novos usos 

econômicos e sociais do território a partir da difusão da pesquisa da universidade para 

o território. Este processo de criação de novos usos do território resulta de um processo 
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complexo de interações entre diferentes atores, públicos e privados, que agem a partir 

de múltiplas escalas geográficas com finalidades e interesses em comum. 

 

6.1 Instrumentos e métodos para analisar a inovação territorial na perspectiva das 

dinâmicas de aprendizagem sociais e institucionais multiescalares 

  

 Reportar o conceito de inovação para o território e fundamentar o conceito de 

inovação territorial requer que se parta da noção de território usado, e também requer 

que se entenda que, com o passar do tempo e das transformações advindas das 

mudanças promovidas pela ação do homem com suas técnicas e tecnologias e, 

principalmente, pela ação política, este também sofre alterações, às quais podem criar 

e atribuir novos usos ao território. Ao focalizar os aspectos cognitivos que dinamizam a 

produção e a vivência do território remete-se à análise das dinâmicas de aprendizagem. 

Neste contexto analisa-se a inovação a partir de uma dinâmica sistêmica e não 

simplesmente de uma dinâmica linear tradicional, a qual pressupõe 1) invento – 

descoberta científica, 2) difusão – experimentos e, 3) aplicação – consolidação. Na 

abordagem sistêmica compreende-se a inovação como um processo de construção 

societária de novos conhecimentos (FERRÃO, 2002; GALVÃO, 2008). 

O processo de criação de novos conhecimentos não ocorre de forma isolada, 

mas a partir de interações com múltiplos tipos ou fontes de conhecimento procedentes 

de uma complexa interação entre os diferentes atores (sintagmáticos) que pensam e 

mobilizam recursos para materializar ações. Conforme Ferrão, (2002) e Lazzeroni 

(2004a), os processos de inovação territorial envolvem tipos de conhecimento de 

origem e natureza diversificada, quais sejam, tácitos e codificados. 

O conhecimento tácito de natureza espontânea e informal é produzido e 

difundido na rotina de trabalho através da mobilidade geográfica de pesquisadores, 

coordenadores de projetos “conduzindo” criação ou melhorias em organizações. A 

rotina acumula conhecimentos e proporciona melhorias que com o tempo vão sendo 
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incrementadas no processo de produção de uma organização. Neste sentido 

conhecimento tácito é aquele que historicamente vai se acumulando em uma base 

territorial local e difundindo-se através de contatos face a face (LAZZERONI, 2004a). A 

interação social e institucional multiescalar viabilizada pela proximidade geográfica 

proporciona o desenvolvimento de aprendizagens, matéria-prima para a construção de 

conhecimento de base territorial.  

A dimensão tácita do conhecimento de base territorial é um processo complexo e 

heterogêneo nas suas formas e funções, devido ao processo de desenvolvimento 

histórico e cultural de cada região ou aglomerado produtivo. Por isso seu 

desenvolvimento e transmissão ocorrem através de interações locais, sendo 

extremamente difícil sua transferência para outros contextos territoriais (CASSIOLATO, 

LASTRES, 2006). 

Neste sentido os ambientes propícios a interações, à troca de conhecimento e ao 

aprendizado são as aglomerações produtivas, científicas, tecnológicas e/ou inovativas – 

tais como distritos industriais, clusters, milieux inovadores, arranjos produtivos locais, 

entre outros (ALBAGLI, 2006).  

Para Galvão (2008), a dimensão tácita dos conhecimentos científicos e 

tecnológicos abre possibilidades para uma reorganização territorial da sociedade, 

conferindo uma relação promissora entre inovação e desenvolvimento regional. 

O conhecimento codificado é de natureza intencional oriundo de fortes 

investimentos em recursos físicos, humanos e organizacionais diretamente envolvidos 

em pesquisa e desenvolvimento. Este tipo de conhecimento remete ao tipo científico e 

tecnológico, o qual permite ser organizado, armazenado, transferido e comercializado. 

A codificação do conhecimento normalmente se dá através da estruturação e registro 

do conhecimento tácito, o qual é transformado em informação escrita e se transfere por 

vias formais de comunicação. 
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6.1.1 Tipos de conhecimento e modalidades de difusão 

 

 A construção do conhecimento parte de processos interativos de aprendizagem, 

e este trabalho ater-se-á à análise do compartilhamento do conhecimento de base 

territorial. 

Os indicadores selecionados para a análise referente a modalidades de difusão 

do conhecimento podem ser sintetizados em um esquema quadro 1 diferenciando 4 

tipos, tácito direto, tácito indireto, codificado direto, e codificado indireto. 

 

6.1.2 Tácito direto 

 

  O conhecimento tácito decorre da acumulação incremental de conhecimentos 

produzidos pelas rotinas de trabalho, as quais podem ir incorporando melhorias no 

funcionamento diário de uma organização. 

Para analisar a modalidade de difusão direta do conhecimento tácito trabalhar-se-á com 

os seguintes indicadores: a) realização de projetos conduzidos por pesquisadores junto 

a empresas ou setor produtivo, b) mobilidade de pesquisadores junto ao setor 

produtivo, c) formação de redes de organizações junto a centros de pesquisa pública. 

 

6.1.3 Tácito indireto 

 

A modalidade de difusão indireta de natureza tácita pode ser analisada a partir 

da mobilidade geográfica e social dos pesquisadores universitários e da formação de 

redes de natureza profissional. 
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Para esta análise pode-se trabalhar com os indicadores que seguem: a) contatos 

formais e informais entre os pesquisadores que operam em diferentes contextos, b) 

contatos ou cooperação com outras organizações, c) criação de empresas sppin-off, d) 

criação de novos empreendimentos. 

 

6.1.4 Codificado direto 

 

A difusão direta do conhecimento codificado expressa-se através de fortes 

investimentos em recursos físicos, humanos e organizacionais diretamente envolvidos 

em pesquisa e desenvolvimento e,no financiamento de projetos. Para tal análise tem-se 

como indicadores: a) investimento em recursos físicos, humanos ou organizacionais, b) 

organizações financiadoras de projetos. 

 

6.1.5 Codificado indireto 

 

Publicações, comunicações em conferências, patentes, consultoria, cooperações 

ou contatos com outras organizações (universidades, laboratórios, empresas etc), 

caracterizam a modalidade de difusão indireta do conhecimento codificado. Para isso 

os principais indicadores são: a) publicações, b) comunicações em eventos, c) patentes, 

d) cooperação com outras organizações (universidades, laboratórios, empresas etc). 
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Quadro 1 - Tipos de conhecimento e modalidade de difusão 
 
Difusão do Conhecimento                              Modalidade de Difusão 
 

 
Natureza do 
Conhecimento 

        
           Direta 

          
           Indireta 
 

 
     Tácito 

 
Indicadores: 

1. Realização de projetos 
conduzidos por 
pesquisadores junto a 
empresas ou setor 
produtivo. 

2. Mobilidade de 
pesquisadores junto ao 
setor produtivo. 

3. Redes de organizações 
junto a centros de pesquisa 
pública 

 

 
Indicadores: 

1. Contatos formais e 
informais entre os 
pesquisadores que operam 
em diferentes contextos 

2. Contatos ou cooperação 
com outras organizações. 

3. Criação de empresas 
sppin-off. 

4. Criação de novos 
empreendimentos. 

 
     Codificado 
 
 

 
Indicadores: 

1. Organizações financiadoras 
dos projetos 

2. Investimento em recursos: 
físicos, humanos ou 
organizacionais. 

 

 
Indicadores: 

1. Publicações 
2. Comunicações em 

eventos. 
3. Patentes 
4. Cooperação com outras 

organizações 
(universidades, 
laboratórios, empresas etc) 

Fonte: Adaptação. Lazzeroni, Michela, (2004a, tradução nossa). 
 

Deve-se atentar que as diferentes fontes e modalidades de difusão do 

conhecimento podem se diferenciar, porém estão intrinsecamente relacionadas uma a 

outra, podendo muitas vezes até se confundir, pois uma decorre em função da outra, 

elas se complementam. Por exemplo, os projetos passíveis de financiamento na maioria 

das vezes são produzidos e disseminados na rotina de trabalho dos pesquisadores. 

Nesta confluência e nesta troca das duas diferentes naturezas de conhecimento surge 

e se propaga a inovação.  

Segundo Ferrão (2002), quanto maior for a capacidade de articular ações e de 

recombinar as múltiplas fontes de conhecimento de organizações funcionalmente 
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próximas e de distintas escalas, potencialmente mais inovador será o ambiente 

local/regional e com isso mais promissor será o desenvolvimento territorial. Este 

processo interativo de aprendizagens coletivas se dá a partir da construção de redes de 

organizações funcionalmente próximas, nas quais circulam recursos de elevado valor 

estratégico, como o conhecimento, por exemplo. 

A geografia da inovação busca analisar as “relações que se estabelecem, num 

determinado ambiente local/regional, entre as formas de organização espacial, os 

comportamentos dinâmicos dos atores considerados individual ou coletivamente, as 

políticas seguidas e o processo de inovação tecnológica” (GAMA, 2004, p. 69). 

Neste sentido, e seguindo a orientação de Ferrão (2002), analisar-se-á em que 

medida o desempenho individual de cada organização, funcionalmente voltada à 

produção e difusão de conhecimento e C&T, repercute no meio que integra. Assim a 

esfera de ação deste estudo remete à análise do sistema de relações entre: a) Estado – 

SCT- Divisão Polos de Inovação Tecnológica b) Região – Universidades – Coredes, c) 

Locais – setor produtivo onde projetos foram aplicados. 

Através da figura 3 pretende-se ilustrar a relação entre os múltiplos atores e as 

múltiplas escalas na efetivação da gestão e difusão de C,T&,I na escala regional/local. 
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Figura 3 - Modelo de escalas interativas 

 
   Org. CAZAROTTO, R.   

 

As universidades, enquanto unidades executoras dos Polos, os Coredes, 

prefeituras, alguns produtores e empreendedores rurais e urbanos representantes do 

setor produtivo local, a SCT e os ministérios de C&T e da Integração Nacional 

conformam a rede de múltiplos atores envolvidos na mobilização de recursos, na 

sugestão de orientações voltados à construção de C&T na escala regional. 

Percebe-se que os diferentes atores representam um enquadramento de poder 

expresso numa escala de gestão, seja local/regional, estadual, nacional ou 

internacional. 

No entanto observa-se que cada prática de poder sobre este recorte não 

acontece isoladamente, nem as escalas se sobrepõem umas as outras. Antes de mais 

nada, elas interagem através de seus atores públicos e privados e de suas orientações 
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políticas. As escalas, enquanto enquadramentos de poder, são porosas, pois muitos 

fenômenos que ocorrem em uma delas ou mais podem ser definidos em outras.   Na 

verdade, quanto maior a porosidade na confluência entre diferentes escalas, expressas 

em interações conjuntas na busca de desenvolver objetivos em comum, mais promissor 

será o desenvolvimento. 

Para dar visibilidade ao processo analisado, adotaremos a noção de meios 

inovadores ou ambientes locais inovadores, os quais valorizam a história dos lugares, 

pois a capacidade de inovar depende também da organização social e produtiva do 

meio onde os atores desenvolvem suas ações, assim como dos processos interativos 

de aprendizagens. 

 

6.2 Geração e difusão do conhecimento nas regiões do Vale do Taquari e Rio 

Pardo a partir dos Polos de Inovação Tecnológica - RS 

 

        Para a análise da geração e difusão do conhecimento nas regiões do Vale do 

Taquari e do Vale do Rio Pardo, partir-se-á dos referenciais teóricos acerca da difusão 

da inovação (LAZZERONI, 2004a, 2004b, 2003, 2006, 2008; FERRÃO, 2002), da 

conjuntura política e dos dados empíricos coletados a campo.  

 Os indicadores de difusão do conhecimento na escala regional desenvolvidos 

neste trabalho foram elaborados a partir da participação no Programa de Pós-

Graduação em Geografia da UFRGS, grupo de pesquisa Reforma do Estado e suas 

repercussões territoriais e de alguns contatos, via e-mail, feitos com a professora 

Michela Lazzeroni da Universidade de Pisa – Itália. A referida professora/pesquisadora, 

dentre seus trabalhos, apresenta metodologia para análise da difusão do conhecimento 

na escala local considerando as universidades, os governos e o setor produtivo 

importantes atores deste processo. 

 Para este trabalho, enfatiza-se que se optou pela análise da difusão a partir dos 

Polos de Modernização Tecnológica implantados nas universidades. Portanto, não será 
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objeto de estudo deste trabalho o nº de alunos, de cursos ou investimentos da 

universidade e seus impactos regionais, e, sim, os transbordamentos de pesquisa da 

universidade para o território. Ainda menciona-se que a metodologia desenvolvida por 

Lazzeroni (2004a), apresentada no quadro 1, refere-se a contextos tecnológicos de um 

país mais avançado tecnologicamente. Neste sentido, fez-se um esforço metodológico, 

apresentado no quadro 2, para adaptar a metodologia para o contexto dos setores 

produtivos locais, tendo em vista a escassez metodológica para estes âmbitos. 

Para uma análise mais específica referente à modalidade de difusão do 

conhecimento, abordar-se-ão as duas principais fontes de conhecimento, quais sejam, 

tácito e codificado, assim como a sua modalidade de difusão, direta e indireta 

(FERRÃO, 2002; LAZZERONI, 2004a) conforme o quadro que segue. 
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Quadro 2 - Difusão do conhecimento e modalidade de difusão na escala regional 
 

Difusão do Conhecimento                              Modalidade de Difusão 

 

Natureza do 
Conhecimento 

        

           Direta 

          

           Indireta 

 

 

     Tácito 

 

 

 

Indicadores: 

1. Realização de projetos 
conduzidos por pesquisadores 
junto ao setor produtivo 

2. Mobilidade geográfica dos 
pesquisadores na escala 
regional/local. 

3. Formação de redes de 
instituições públicas e privadas 
conformando a política estadual 
de C,T&I 

 

Indicadores: 

1. Contatos ou cooperação 
entre os pesquisadores com 
outras instituições 

2. Geração de empreendimento 
ou produto. 

3. Geração de melhorias no 
funcionamento da organização 
local 

 

 

     Codificado 

 

 

 

Indicadores: 

1. Instituições financiadoras 
do projeto 

2. Investimento em 
recursos: físicos, 
humanos ou 
organizacionais 

 

Indicadores: 

1. Publicações 
relacionadas ao projeto 

2. Comunicações em 
eventos 

3. Cooperação com outras 
instituições 

4. Patentes 
Fonte: Lazzeroni, Michela (2004a). Adaptada pela autora. 

 

Para fundamentar este trabalho utilizou-se como instrumento de pesquisa, a 

aplicação de uma planilha (anexo B) com questões relacionadas aos projetos 

desenvolvidos por pesquisadores da Univates e da Unisc  e financiados, em parte, pela 

SCT – Divisão Polos de Inovação Tecnológica- RS.  

Numa primeira etapa buscaram-se os dados junto às fontes documentais da SCT 

– Divisão Polos de Inovação Tecnológica – RS. Dentre os principais estava o nome dos 
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projetos, ano da execução, conforme planilha (anexo A). Partindo destes dados 

consultaram-se os gestores dos Polos de Inovação Tecnológica nas respectivas 

universidades, os quais contribuíram para o levantamento e fornecimento de dados 

referentes aos projetos desenvolvidos. A partir das informações coletadas construíram-

se as tabelas (anexo E e anexo G), nas quais se pode visualizar uma síntese dos 

dados coletados. 

Cabe mencionar que para este trabalho pesquisou-se apenas um “bloco” de 

projetos, tendo como critérios em comum os financiados, em parte pela SCT – Divisão 

Polos de Inovação Tecnológica – RS, pois as universidades possuem muitos outros 

projetos e formas de interagir com o sistema produtivo local. 

Para conhecer um pouco melhor a relação da universidade com as questões 

pertinentes ao desenvolvimento regional, e mais especificamente no que diz respeito 

aos transbordamentos de pesquisa da universidade para o território, analisar-se-ão os 

indicadores de difusão do conhecimento descritos no quadro 2. 

 

 

6.2.1 Difusão Direta do Conhecimento Tácito 

 

Para a análise da modalidade de difusão direta do conhecimento tácito 

utilizaram-se três indicadores: 1) Realização de projetos conduzidos por pesquisadores 

junto ao setor produtivo, 2) A mobilidade geográfica dos pesquisadores na escala 

regional/local, 3) Formação de redes de instituições públicas e privadas conformando a 

política estadual de C,T&,I. 

 

1 - A Realização de projetos conduzidos por pesquisadores junto ao setor 

produtivo, seja em contextos rurais ou urbanos, compreende o primeiro indicador da 

modalidade de difusão direta do conhecimento tácito. Este indicador representa 
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indicativos da nova missão da universidade, qual seja, a construção de projetos 

científicos a partir do envolvimento da rotina de trabalho da universidade na formulação 

e busca de solução para os problemas locais/regionais. Desta forma a pesquisa 

contempla os problemas regionais e a busca pela incorporação de C,T&I nas 

especificidades do contexto produtivo local contribuindo para o desenvolvimento 

regional.  

Na pesquisa realizada constatou-se que, durante o período em estudo, os 

projetos de interesse para este trabalho tiveram desde o início uma preocupação com o 

desenvolvimento regional. Numa primeira fase, de 1993 a 1999, foram realizados 

projetos para implantação de infraestrutura laboratorial, mais especificamente aquisição 

de equipamentos, com a finalidade de construir, ampliar, melhorar a capacidade para 

análise científica de produtos e processos que visassem a melhoria do setor produtivo 

local. Esta implantação ou ampliação da infraestrutura laboratorial atendia a um plano 

de ação para o desenvolvimento estratégico das regiões, no qual o Estado do RS, 

interagindo com novos atores locais - universidades, Coredes, etc. - buscaria unir 

esforços em torno de interesses comuns, no caso, a dotação de infraestrutura científica 

e tecnológica na escala regional. A partir de 1999, inicia-se uma nova fase, na qual se 

constata a realização de projetos conduzidos por pesquisadores em consonância com 

as políticas para o desenvolvimento regional. Após esta etapa verifica-se um 

espalhamento da pesquisa da universidade para o território. 

Através do mapa 6, pode-se dimensionar o número de projetos realizados por 

pesquisadores junto com o setor produtivo local/regional a partir dos Polos de 

Modernização Tecnológica – RS, no Vale do Taquari e Vale do Rio Pardo. Eles 

difundiram-se, mesmo que de forma branda, para praticamente todos os municípios das 

respectivas regiões. Alguns projetos envolveram vários municípios, conforme tabela 

(anexos E e G), sendo que três ultrapassaram a área de abrangência dos Vales. Um foi 

desenvolvido no município de Cerro Branco (Jacuí-Centro) pelo PMT/VRP e os outros 

em Bom Princípio (Vale do Caí) e Mato Leitão (Vale do Rio Pardo) desenvolvidos pelo 

PMT/VT. Ainda, no Vale do Taquari, os municípios de Poço das Antas e Imigrante não 

contam com nenhum projeto.  
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Mapa 6 - Difusão da pesquisa a partir dos Polos de Modernização Tecnológica Vale do 
Rio Pardo e Vale do Taquari – 1993 - 2008 

 

No mapa que segue destaca-se a localização da sede dos Polos, UNIVATES e 

UNISC em Lajeado e Santa Cruz do Sul, respectivamente, e a difusão do número de 

projetos pelos municípios das regiões. 
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Mapa 7 – Polos de Modernização Tecnológica Vale do Rio Pardo e Vale do Taquari e 
difusão de projetos – 1993 – 2008 
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2 - A mobilidade geográfica dos pesquisadores na escala regional/local caracteriza 

o segundo indicador de difusão direta do conhecimento tácito. Este indicador é 

significativo, pois contempla na rotina de trabalho dos pesquisadores o contato face a 

face com os produtores locais, a troca de idéias e experiências e a visualização e 

acompanhamento in loco do desenvolvimento prático do projeto. O acompanhamento é 

de grande relevância para o produtor, o qual se sente motivado na busca da inovação. 

Na pesquisa constatou-se que os pesquisadores, na medida dos recursos e 

projetos aprovados, passaram a ter um contato face a face com as prefeituras e os 

produtores rurais e urbanos interessados nos projetos apresentados. Muitos cursos 

foram ministrados nos laboratórios, sendo que o interesse maior dos participantes 

relacionava-se à busca de melhorias na qualidade de seus produtos e processos de 

produção. Essa era a intenção inicial dos atores envolvidos na instituição dos PMT/RS, 

melhorar a competitividade regional frente a uma economia baseada no uso intenso do 

conhecimento. A partir de 1999, conforme a tabela (anexo E), percebe-se que os 

projetos produzidos nas dependências das universidades começaram a sair da “ilha 

científica”. As questões relacionadas ao desenvolvimento regional, mesmo que 

devagar, passam a ter sentido. Neste contexto, alguns pesquisadores passaram a se 

deslocar da universidade para os locais onde os projetos foram desenvolvidos, seja na 

forma de pesquisa, levantamento de dados, assessoria, visitas técnicas, laudos e 

auditorias. Partindo dos dados consultados nos PMT, construiu-se um mapa temático 

da mobilidade geográfica dos pesquisadores.  

No mapa 8 constam os Polos localizados nos municípios de Lajeado e Santa 

Cruz do Sul, sediados na Univates e Unisc, respectivamente, local de trabalho dos 

pesquisadores, os quais na sua maioria trabalham com ensino e pesquisa. Da rotina de 

trabalho destes professores/pesquisadores partem os projetos, a partir de demandas 

regionais. 
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Mapa 8 – Mobilidade geográfica dos pesquisadores a partir dos PMT/VRP e PMT/VT- 
1999 - 2008 

 
Os municípios marcados com círculos azuis tiveram locais visitados e 

trabalhados pelos pesquisadores em parceria com os respectivos municípios. No mapa 

constam apenas os municípios e os números de projetos, pois não foi feito um 

levantamento de quantas vezes os pesquisadores se deslocaram até o local, apenas 
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responderam que houve a mobilidade geográfica para os locais. Em depoimento, nos 

locais visitados, os produtores confirmaram que os pesquisadores estiveram no local 

acompanhando o desenvolvimento do projeto. Nas entrevistas foi unânime a 

consideração da grande importância da presença dos pesquisadores nos locais 

trabalhados, sentindo falta da continuidade das visitas após o término do 

desenvolvimento do projeto. Alguns, no caso do PMT/VT, continuam com visitas 

técnicas e assessoria, mas agora é pago pelo produtor. Este exemplo será visto logo 

adiante, quando serão apresentados os resultados específicos de alguns locais 

visitados. Também constatou-se que houve mobilidade geográfica dos pesquisadores 

para municípios fora das regiões em estudo. Produtores rurais dos municípios de Bom 

Princípio e Cerro Branco foram contemplados com projetos e visitas dos pesquisadores 

dos PMT/VT e PMT/VRP, respecivamente. 

 

3 – A formação de redes de instituições públicas e privadas conformando a 

política estadual de C,T&I é o terceiro indicador de difusão direta do conhecimento 

tácito.  

Para Lastres (2006), “a propagação de redes de todos os tipos é considerada 

como a mais marcante inovação organizacional (...). Esses novos formatos 

organizacionais assumem importância por favorecerem os processos de aprendizagem 

coletiva, cooperação e a dinâmica inovativa”. São consideradas as formas mais 

adequadas para promover a geração, aquisição e difusão de conhecimento e 

inovações.  

Este indicador remete à densidade organizacional, ou seja, ao volume de 

instituições públicas e privadas com objetivos comuns interagindo de forma articulada 

num determinado território. Conforme Rückert (2004), a densidade organizacional 

corresponde às articulações entre as instituições e as organizações: as secretarias de 

governo estadual e local, as universidades e centros científicos, os serviços públicos, as 

empresas públicas, as organizações de caráter associativo. 
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Este formato organizacional tem sido bastante destacado na literatura que versa 

sobre os Sistemas Locais de Inovação, Ambientes Locais Inovadores, Arranjos 

Produtivos Locais etc. (CASSIOLATO, LASTRES, 2005, 2006; COOKE, 2001). As 

intenções e ações pensadas e desenvolvidas na interação entre instituições públicas e 

privadas tem se mostrado mais promissoras para a inovação territorial. Com a 

descentralização da gestão territorial expressa na reforma do Estado, de 1988, 

ampliaram-se as possibilidades para a construção destas interações, no entanto elas 

não se formam através de um processo espontâneo (MEDEIROS, 1990). Na maioria 

das experiências o Estado tem se mostrado como promotor ou indutor da criação 

destas interações.  

Neste sentido, a partir de 1989, a Secretaria de Ciência e Tecnologia passou a 

orientar a difusão das políticas de C,T&I de forma descentralizada. Neste contexto as 

regiões passaram a agregar alguns novos elementos funcionais reconformando a 

dinâmica regional.  

A gestão e a condução das políticas de C,T&I passaram a ser pensadas também 

na escala regional. Surgem novos atores regionais, como universidades, Conselhos 

Regionais de Desenvolvimento, de forma mais intensa, e prefeituras, produtores rurais 

e urbanos, de forma mais amena, os quais de forma articulada passaram a interagir 

conjuntamente na condução e difusão das políticas de C,T&I no Estado do RS. 

 

Figura 4 - Formato organizacional inicial da regionalização das políticas de C,T&I 
 
   

 

 

          

 

    

Org. CAZAROTTO, R. 
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 A figura 4 representa a formação da rede de instituições públicas e privadas, um 

novo formato organizacional que emerge com a reforma do Estado planejado por três 

parceiros, a saber: o Estado, instituições de pesquisa e ensino e empresas. Para 

Lahorgue (2006), desde o início a formatação dos Polos de Modernização Tecnológica - 

RS já previa o desenvolvimento de inovações organizacionais através da criação de 

uma rede multi-institucional a qual fortaleceria o capital social e a sinergia entre os 

diferentes atores na melhoria do setor produtivo local. 

Atualmente o Programa dos Polos de Inovação Tecnológica formam a maior rede 

integrada de pesquisa e desenvolvimento do estado do RS (JUNG, 2007). As regiões 

do Vale do Taquari e Vale do Rio Pardo, através de parcerias com muitas prefeituras, 

pesquisadores das universidades, alguns produtores locais, governo do Estado e outras 

instituições participam desta rede. Parte desta rede de interações está ilustrada na 

figura 5 elaborada a partir da pesquisa de campo feita junto à SCT/RS, aos PMT/VRP e 

PMT/VT e à alguns produtores locais. 
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Figura 5 - Redes de interações na geração e difusão de conhecimento e inovação na escala local/regional – PMT/VRP e PMT/VT -
1993-2008 
                                                                                  Secretaria de Ciência e Tecnologia – RS 

                                                                                     Divisão Polos de Inovação Tecnológica                                                                                                        

                                                                                                           MAPA                                                Universidade 
                                                                                                                          Rede Metrológica              De MLF Wangen 
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                     SHUSTER                                                                                      Escolas municipais          cogumelo           
                                                                      Funasa                                                                                    Agaricus blazei murill                     
                  SHENA - Casa de                                                                                 Ervateira                         
                  carnes e fábrica             Filtro p/ desfluoretação                                    Putinguense                   Anvisa        
                   e embutidos                    da água                                                                                        Bromélias     
                                                                                                                                                                Grandi        
                       Sebrae (prêmio)             Finep (prêmio)                 Embrapa                   AFLOVAT            
                                                                                                                                                                Sebrae 
                                                        Prêmio Expressão  
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Através da figura 5 percebe-se a construção de uma densa rede de 

instituições35 públicas e privadas interagindo na dinâmica da manifestação e difusão 

do conhecimento na escala regional. A dinamização possibilitou a construção e 

melhoria da infraestrutura laboratorial, hoje credenciadas por diversas instituições 

federais e estaduais que regulam e autorizam serviços laboratoriais, legitimando a 

capacidade científica em regiões afastadas dos grandes centros. Ainda possibilitou a 

socialização do conhecimento, a criação de novos empreendimentos e melhoria de 

outros, além da criação de novos produtos. 

Também constatou-se que alguns produtores locais conseguiram estabelecer novas 

ligações, ou seja, foram além das relações estabelecidas até a realização dos 

projetos. É o caso da Ervateira Putinguense, Bromélias Grandi, Schena Casa de 

Carnes e Fábrica de Embutidos, Produtores de Frutas Ecológicas etc. Estes casos 

serão trabalhados mais adiante com mais detalhes. 

Percebe-se que no Vale do Taquari o fortalecimento da densidade organizacional 

por parte dos pequenos produtores é bastante significativa. Em conversa com os 

proprietários percebe-se que a participação nos projetos dos PMT foi o pontapé 

inicial, mas depois, através da participação em eventos, começaram a estabelecer 
                                                             

35
 Siglas:  

AFLOVAT- Associação dos Produtores e Comerciantes de Flores e Plantas Ornamentais do Vale do 
Taquari 
EMBRAPA - Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária 
FEPAGRO - Fundação Estadual de Pesquisa Agropecuária 
MAPA - Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento 
CISPOA - Coordenadoria de Inspeção Sanitária de Produtos de Origem Animal 
FEPAM - Fundação Estadual de Proteção Ambiental Henrique Luiz Roessler 
IBAMA - Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis  
CRQ - Conselho Regional de Química 
CRB - Conselho Regional de Biologia 
CREA - Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura 
ROLAS - Rede oficial de Laboratórios de Análise de Solo e tecido vegetal do Rio Grande do Sul e 
Santa Catarina 
ANDA - Associação Nacional para Difusão de Adubos   
ANVISA - Agência Nacional de Vigilância Sanitária  
CRQ-V - Conselho Regional de Química - 5ª Região 
CRBio-3 - Conselho Regional de Biologia - 3ª Região 
FSC - Forest Stewardship Council 
SEBRAE - Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas 
FINEP - Financiadora de Estudos e Projetos 
FUNASA - Fundação Nacional de Saúde 
UNESP - Universidade Estadual Paulista 
EMATER – Associação Rio-Grandense de Empreendimentos de Assistência Técnica e Extensão 
Rural 
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novos contatos e alguns resultaram em novas parcerias na dinamização do 

conhecimento. 

Para complementar a fundamentação de que os projetos desenvolvidos junto 

aos PMT se consolidam a partir da construção de uma rede de instituições públicas 

e privadas conformando a política estadual de C,T&I, buscou-se no Termo de 

Referência, edital, 2010, para apresentação de projetos, a argumentação que diz: 

abre-se oportunidade para as Unidades Executoras dos Polos 
encaminharem projetos com a finalidade de integrar o 
desenvolvimento científico e tecnológico com a política de 
Desenvolvimento Econômico e Social do Estado, que tem a inovação 
como um elemento estruturante de suas ações, na busca do 
desenvolvimento economicamente viável e regionalmente equilibrado 
(Estado do Rio Grande do Sul, 2010). 

 

6.2.2 Difusão indireta do conhecimento tácito 

 

Para a análise da modalidade de difusão indireta do conhecimento tácito 

utilizaram-se três indicadores: 1) Construção de contatos ou cooperação entre os 

pesquisadores com outras instituições, 2) Geração de empreendimento ou produto, 

3) Geração de melhorias no funcionamento da organização local. 

 

1 - Contatos ou cooperação entre os pesquisadores com outras instituições é 

o primeiro indicador da modalidade de difusão indireta do conhecimento tácito. 

Segundo Lazzeroni (2004a), os contatos podem ser formais ou informais gerados a 

partir da mobilidade geográfica e social dos pesquisadores. 

Os dados empíricos dos projetos pesquisados demonstram, através das 

tabelas dos anexos E, F, G e H e das figura 5, 6 e 7, que a formação de redes de 

contatos ou cooperação de natureza profissional com pesquisadores de outras 

universidades, laboratórios, empresas etc, é bastante densa. Nas duas regiões 

pesquisadas, constatou-se que houve contatos e cooperação entre os 

pesquisadores de outras instituições, quais sejam: Empresa Brasileira de Pesquisa 

Agropecuária (Embrapa), Fundação Estadual de Pesquisa Agropecuária (Fepagro), 
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Universidade de MLF Wangen – Alemanha, Tecniagro - Certificações e Sistemas 

Agropecuários e Prefeituras. Estes contatos foram gerados na própria elaboração e 

execução dos projetos a partir da segunda reestruturação dos Polos (1995-1999) os 

quais passaram a contar com a contrapartida da unidade executora ou busca de 

parcerias. Nesta fase a SCT passou a avaliar os projetos individualmente em relação 

à efetiva viabilização de difusão do conhecimento e sua importância para o 

desenvolvimento econômico. 

Outros contatos foram gerados, no decorrer dos anos, pelos pesquisadores a 

partir dos laboratórios implantados ainda na primeira fase. Estes contatos são de 

significativa importância, pois através deles são regulamentados, testados, avaliados 

e autorizados serviços analíticos referentes à qualidade da água, dos alimentos, dos 

solos etc no sentido de qualificar os produtos e processos de produção da região. 

Do conjunto de laboratórios implantados na fase inicial emergiram a Central Analítica 

na Unisc e o Unianálises na Univates. 

A Central Analítica da Unisc está credenciada em diversas instituições 

federais, estaduais, conselhos regionais, associações que atuam de forma conjunta 

no sentido de regulamentar e autorizar a prestação de serviço laboratorial junto ao 

setor produtivo regional. São elas: Ministério da Agricultura, Pecuária e 

Abastecimento (MAPA), Fundação Estadual de Proteção Ambiental Henrique Luiz 

Roessler (FEPAM), Coordenadoria de Inspeção Sanitária de Produtos de Origem 

Animal (CISPOA), Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais 

Renováveis (IBAMA), Conselho Regional de Química (CRQ), Conselho Regional de 

Biologia (CRB), Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura (CREA), Rede 

Metrológica – RS, Rede Oficial de Laboratórios de Análise de Solo e Tecido Vegetal do Rio 

Grande do Sul e Santa Catarina (ROLAS), Associação Nacional para Difusão de Adubos – 

(ANDA) (www.unisc.br).  

O Unianálises – Univates também segue a mesma tendência. Está 

credenciado junto ao Ministério da Agricultura, Pecuária e do Abastecimento  

(MAPA), Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), Fundação Estadual de 

Proteção Ambiental Henrique Luiz Roessler - RS (FEPAM), Coordenadoria de 

Inspeção de Produtos de Origem Animal (CISPOA), Conselho Regional de Química - 
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5ª Região (CRQ-V), Conselho Regional de Biologia - 3ª RegiãoCRBio-3), Rede 

Metrológica – RS (www.univates.br). 

Figura 6 - Modelo de escalas interativas em C,T&I a partir do Polo de Modernização 
Tecnológica - Vale do Taquari – RS 
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Figura 7 - Modelo de escalas interativas em C,T&I a partir do Polo de Modernização 
Tecnológica - Vale do Rio Pardo – RS 
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A observação empírica revela que os contatos institucionais fortalecendo a 

cooperação para o desenvolvimento dos projetos ocorreram na interação entre 

instituições das escalas local/regional, estadual, nacional e internacional. Essa 

modalidade de difusão do conhecimento reforça a ideia de que as aprendizagens 

são construídas coletivamente. 

  Conforme Galvão (2008), a capacidade de inovar não é mero atributo de 

indivíduos ou empresas, mas uma construção societária. Parte da articulação de 

conhecimentos, construídos, acumulados por pesquisadores e instituições 

funcionalmente próximas, mas que geograficamente podem estar distantes 

(FERRÃO, 2002). Na produção científica mais recente (FERRÃO, 2002, 

LAZZERONI, 2004a, HANEFELD, 2002), tem-se constatado que quanto maior a 

densidade institucional, através de ações articuladas, maiores são as possibilidades 

para um desenvolvimento regional promissor. 

As atividades estabelecidas na troca e na interação de conhecimentos são 

complexas, elas vão além da disputa competitiva, difundem-se no capital social, na 

construção de arranjos colaborativos materializadas no território (DOWBOR, 2007). 

O autor ainda infere que “o conhecimento compartilhado não tira conhecimento de 

ninguém, pelo contrário tende a multiplicar-se, a evolução natural não é a de nos 

trancarmos numa floresta de patentes e proibições, mas sim de criar ambientes 

colaborativos abertos” (Ibid, p.3).  

 

2 - Geração de empreendimento ou produto 

Enquanto segundo indicador da modalidade de difusão indireta do 

conhecimento tácito, procurou-se verificar se através do desenvolvimento dos 

projetos houve geração de empreendimento ou produto. Nas duas regiões 

constatou-se a geração de novos empreendimentos. O principal deles diz respeito 

aos novos usos do território a partir da implantação do Programa de Polos de 

Inovação Tecnológica, o qual passou a consolidar um ambiente regional inovador, 

articulando as políticas de C,T&I do Estado do RS com as universidades e o setor 

produtivo local. Não se pretende aqui caracterizar o Pólo enquanto empreendimento, 

mas como um ativo territorial, gerado a partir da descentralização das políticas de 
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C,T&I, o qual, depois de instalado e cristalizado nas regiões, passou a mobilizar 

recursos voltados à C,T&I para a melhoria social e econômica das regiões. A gestão 

da inovação passou a contar com uma nova dinâmica multiescalar e de múltiplos 

atores. 

No que diz respeito à aplicação de resultados práticos dos projetos, 

constatou-se que ainda não existem resultados de grande relevância no recorte de 

projetos estudados.  

É importante mencionar que os resultados dos projetos desenvolvidos estão 

registrados e arquivados nos PMT e na SCT, a parte burocrática. No entanto quando 

se busca encontrar os participantes dos projetos, sejam pessoas ou empresas, não 

é tarefa fácil. Com a ajuda dos gestores dos Polos de Inovação Tecnológica das 

regiões estudadas e de alguns coordenadores de projetos, pôde-se contatar 

algumas empresas e pessoas que participaram dos mesmos. Uma das dificuldades 

refere-se ao tempo em que esses projetos foram desenvolvidos. Para alguns, já se 

passou mais de uma década, e a universidade possui uma dinâmica muito ativa, na 

qual novos projetos vão sendo desenvolvidos.  

No Vale do Taquari constatou-se, enquanto geração de novo 

empreendimento: 1) Produção, beneficiamento e comercialização do cogumelo do 

tipo Agaricus blazei murill, 2) Floricultura Bromélias Grandi. 

No Vale do Rio Pardo, como exemplos de geração de novos 

empreendimentos ou produtos comprovou-se: 1) Produção ecológica de frutas - 

substituição parcial da produção de fumo por frutas (pêssego, figo e laranja), 

pepinos e hortaliças ecológicas. Produção de conservas de pepino ecológico. 2) 

SCHENA Casa de Carnes e Fábrica de Embutidos. 4) Casa de Carnes e Fábrica de 

Embutidos SHUSTER, e na forma de novos produtos: 1)Filtro para desfluoretação 

de águas naturais. 2) Produtos a partir da reciclagem de resíduos plásticos: perfis 

para revestimento de residências, organizadores de mesa e tensores manuais para 

exercícios fisioterápicos. 

Uma descrição e análise mais detalhada destes novos empreendimentos e 

produtos serão apresentadas na seção 6.3 deste capítulo. 
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3 - A geração de melhorias no funcionamento da organização local foi 

determinada enquanto terceiro indicador da modalidade de difusão indireta do 

conhecimento tácito. O spillover de pesquisa da universidade para o território teve 

um melhor desempenho do que diz respeito à geração de melhoria no 

funcionamento da organização local.  

Através de entrevista a alguns participantes dos projetos (produtores locais), 

constatou-se, conforme as tabelas nos anexos F e H que, mais do que geração de 

novos empreendimentos ou produtos, houve melhorias nos processos de produção, 

as quais, segundo entrevistas, contribuíram para: 

a) a “abertura de portas devido ao selo de qualidade, que transmite segurança e 

credibilidade aos estabelecimentos” (Sítio Soll Cogumello Ltda). 

b) “melhoras realizadas na fábrica com as boas práticas de fabricação, nos registros, 

nas documentações e também nas auditorias realizadas periodicamente” (Ervateira 

Putinguense). 

c) “melhor identificação de espécies de ácaros e colêmbolos que estavam presentes 

na produção e no ambiente” (FOLHITO Ind. e Com de Adubos Orgânicos Ltda). 

d) “motivação inicial” (Bromélias Grandi) 

e) “introdução do cultivo de frutas na forma de produção ecológica, substituindo, 

parcialmente, a produção de fumo na propriedade (Ildor Becker). 

f) “incentivo inicial” (Oldemar Schindler). 

g) “legalização das empresas e à ampliação dos processos de fabricação e 

diversificação de produtos fabricados” (SCHENA Casa de Carnes e Fábrica de 

Embutidos Casa de Carnes e Fábrica de Embutidos SHUSTER). 

Como pontos fracos, algumas empresas apontaram: 

a) “adaptações muitas vezes onerosas para a empresa e custos regulares com 

laudos e visitas técnicas” (Sítio Soll Cogumello Ltda). 
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b) “do lado prático empresarial, quanto ao manejo da produção visando à prevenção 

de pragas, nada foi feito” (FOLHITO Ind e Com de Adubos Orgânicos Ltda). 

c) “falta de continuidade” (Bromélias Grandi) 

d) “falta de continuidade de incentivos municipais a agroecologia” (Ildor Becker). 

e) “falta de mão de obra no campo” (Oldemar Schindler). 

No próximo capítulo estes dados da pesquisa ficarão mais evidentes. 

 

6.2.3 Difusão direta do conhecimento codificado 

 

Enquanto indicadores para a análise da difusão direta do conhecimento 

codificado desenvolveram-se dois indicadores. 1) Instituições financiadoras dos 

projetos. 2) Investimento em recursos físicos, humanos ou organizacionais. 

 

1- Instituições financiadoras dos projetos são o primeiro indicador da modalidade 

de difusão direta do conhecimento codificado. A produção e difusão da pesquisa 

envolve custos. Neste sentido, os recursos financeiros são indispensáveis para a 

realização dos projetos, pois a pesquisa requer investimentos em recursos 

humanos, físicos e organizacionais. Os dados empíricos apontam que o 

desenvolvimento da pesquisa na escala regional, em especial partindo dos Polos de 

Inovação Tecnológica, contam com múltiplas instituições financiadoras. Nos projetos 

analisados verificaram - se investimentos financeiros por parte da SCT – Divisão 

Polos de Inovação Tecnológica - RS, universidades, Cnpq, Fepagro, Prefeituras, 

empresas locais. Constata-se que, de 1993 a 2008, volume de recursos públicos e 

privados investidos em C,T&I a partir dos projetos desenvolvidos de forma articulada 

entre a SCT/RS - Divisão de Polos de Inovação Tecnológica e as unidades 

executoras, UNIVATES e UNISC, somou um total de R$ 5.818.645,60, perfazendo 

2.379.836,93 e 3.438.808,70, respectivamente. No PMT/VT o volume de recursos 

investidos pela SCT/DPIT foi de R$ 1.270.354,69 e a contrapartida da Unidade 

Executora foi de R$ 1.109.482,24. No PMT/VRP o volume de recursos despendidos 
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pela SCT/DPIT foi de R$ 1.394.950,00 e a contrapartida da Unidade Executora foi 

de R$ 2.043.858,00 (RIO GRANDE DO SUL, 2009).  

Percebe-se ainda que os recursos públicos são limitados na medida em que 

se estipulam um mínimo de recursos a serem aprovados por região, em projetos 

desenvolvidos a partir de temas escolhidos por demanda na consulta popular. Ainda, 

o pagamento dos pesquisadores fica a cargo da instituição, na qual se localiza o 

Polo de Inovação Tecnológica. Também se destaca que os recursos públicos estão 

sujeitos a alterações de acordo com as estratégias políticas dos diferentes governos. 

No entanto existem pontos positivos na medida em que, gradativamente, vem 

avançando a participação do setor privado na produção e difusão da pesquisa na 

escala regional. Situação que no Brasil, historicamente, fica mais a cargo do setor 

público. Segundo Cooke (2001), o avanço da combinação de elementos públicos e 

privados para a produção e difusão da C,T&I tem-se considerado como fundamental 

para a instituição de um sistema regional de inovação. Destaca-se que nas unidades 

executoras pesquisadas, os pesquisadores envolvidos com os polos, desde o início, 

trabalharam na busca de parcerias para obtenção de recursos financeiros. Isso quer 

dizer que os polos não ficam apenas aguardando os editais para a busca de 

recursos, existe uma constante mobilização local/regional para atrair recursos, seja 

da região, do Estado, do País ou de alguma parte do mundo, para a geração e 

difusão de C,T&I na escala regional.  

 

2 - Investimento em recursos físicos, humanos ou organizacionais é o segundo 

indicador da difusão direta do conhecimento codificado. Conforme os dados 

empíricos, constatou-se que partindo da SCT os investimentos dizem respeito à 

construção e melhorias da infraestrutura física das unidades executoras dos Polos, 

expressa na compra de materiais de consumo e materiais permanentes, como 

equipamentos laboratoriais e pequenas obras e instalações para adequações das 

instalações físicas, segundo consulta ao Termo de Referência, 2009. Esta 

infraestrutura física possibilitou o acesso à comunidade regional a serviços 

especializados através de análises qualitativas dos produtos desenvolvidos na 

escala local/regional. A implantação de laboratórios de Microbiologia, análise de 
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água, análise do solo, análise foliar de adubos e corretivos, bromatologia, micologia, 

ensaios físico-químicos em materiais poliméricos, cartografia, no PMT/VRP, e 

análises microbiológicas, análises químicas e bromatologia, no PMT/VT. A 

implantação desta infraestrutura laboratorial pode ser considerada o “pontapé” inicial 

para o desenvolvimento de novos projetos e melhorias posteriores dos mesmos.  

 

6.2.4 Difusão Indireta do Conhecimento Codificado 

Enquanto indicadores para a análise da difusão indireta do conhecimento 

Codificado apresentam-se três indicadores, a saber: 1) Publicações relacionadas ao 

projeto, 2) Comunicações em eventos, 3) Cooperação com outras instituições, 4) 

Patentes. 

 

1- Publicações relacionadas ao projeto são o primeiro indicador da modalidade de 

difusão indireta do conhecimento codificado. Nas entrevistas realizadas com os 

gestores dos Polos ou responsáveis, e alguns coordenadores de projetos verificou-

se que, em especial, a partir de 1997, todos os projetos geraram algum tipo de 

publicação.  

A codificação do conhecimento ou da própria aprendizagem interativa 

produzida, a qual gerou conhecimento a partir da prática cotidiana, jamais será 

transposta para o papel na sua íntegra. Na quase unanimidade dos projetos, 

verificou-se algum tipo de organização e armazenamento do conhecimento através 

da escrita para a posterior difusão, em forma de informação. 

Conforme os dados das tabelas nos anexos E e G observa-se que a difusão 

do conhecimento codificado indireto se deu através de publicações em Boletins 

Informativos e jornais das próprias universidades, produção e publicação de 

cartilha36 e livro37, jornais de circulação local e regional, e publicações em eventos 

                                                             

36 ETGES, V. E. ; HOPPE, Marcelino ; KARNOPP, E. ; DORNELLES, Mizael ; ETGES, Daniel Luis; 
DELEVATI, Dionei; GEWEHR, Leandro. Cartilha para produção orgânica de frutas. UNISC, 
2006. 
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científicos e revistas científicas. Muitas destas publicações a respeito dos projetos 

podem ser acessadas na internet. 

A publicação das atividades de C,T&I que estão sendo desenvolvidas na 

escala regional ou mesmo os resultados dos projetos são de grande relevância, pois 

trata-se de uma forma de socializar, democratizar ou popularizar a produção e a 

linguagem científica, tão necessária nos dias de hoje. Para isso os jornais locais são 

importantes canais de comunicação e informação para tornar públicos os assuntos 

estudados. As publicações em revistas científicas também são de grande 

importância, pois, além de tornar públicos os temas investigados, podem servir de 

material de apoio para outros estudos científicos. 

 

2. Comunicações em eventos são o segundo indicador da modalidade de difusão 

indireta do conhecimento codificado. Nas duas unidades executoras verificou-se a 

organização e sistematização do conhecimento produzido a partir do 

desenvolvimento dos projetos e a posterior divulgação, de caráter informativo, em 

eventos científicos formais. 

 As comunicações em eventos possibilitam a interação de saberes de 

interesse comuns aos participantes e o aperfeiçoamento dos projetos na medida da 

troca de informações. A comunicação em eventos ainda se constitui em uma das 

formas mais rápidas de socialização do desenvolvimento e dos resultados da 

pesquisa à comunidade científica. 

 

3. Cooperação com outras instituições é o terceiro indicador de difusão indireta 

do conhecimento codificado. Cada organização institucional acumula, armazena ao 

longo de sua trajetória uma bagagem de conhecimentos que lhes são peculiares, 

apesar de construídos coletivamente. A formalização de cooperação com outras 

instituições, sejam públicas ou privadas, caracteriza a modalidade de difusão indireta 

do conhecimento codificado. A priori parte-se da idéia de que a formalização de 

                                                                                                                                                                                              

37
 FREITAS, Elisete Maria de; HERRMANN, M. H. . Cultivo de Bromélias, Cactos e Orquídeas. 1. ed. 

Lajeado/RS: Editora UNIVATES, 2007. v. 01. 64 p. 
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redes de cooperação institucional estabelece canais, a partir dos quais criam-se as 

possibilidades para a circulação do fluxo de informações. 

Nas duas unidades executoras estudadas, constatou-se a instituição formal 

de canais conformando uma rede pela qual circulam recursos estratégicos como 

conhecimento e recursos financeiros, caracterizando um ambiente local inovador, ou 

um sistema regional de inovação (COOKE, 2001). No horizonte destas ações 

articuladas, está a busca pela melhoria do sistema produtivo local/regional, a partir 

do incremento técnico e tecnológico e da organização e fortalecimento de um denso 

ambiente institucional público e privado cooperativo. 

A densidade institucional pode ser caracterizada pela coordenação de dois 

elementos fundamentais no território. Primeiro, pela sólida presença formal de 

instituições públicas e privadas representadas pela presença de institutos 

tecnológicos, universidades, centros de serviços, instituições financeiras, ONGs, 

agências de desenvolvimento, associações empresariais, firmas etc. Segundo, pelo 

desenvolvimento de formas de cooperação, a partir da consolidação, entre todo este 

complexo de atores, de uma consciência de pertença mútua a uma dinâmica 

territorial e ao desenvolvimento de um padrão de coalizão representativo dos 

interesses locais (DALLABRIDA, FERNÁNDEZ, 2007; FERNÁNDEZ, 2004; RAMBO, 

FILIPPI, RÜCKERT, 2007). 

As ações de cooperação resultantes da presença destas instituições 

contribuem para diversos objetivos na escala local/regional, tais como, por exemplo, 

a capacitação dos atores institucionais e empresariais, o compartilhamento de 

padrões de qualidade mínimos na produção local, o desenvolvimento ou aquisição 

de novas tecnologias, a difusão de novas formas de produção ou comercialização, 

ou o desenvolvimento de ações conjuntas para a comercialização de produtos, 

dentro ou fora do âmbito local (DALLABRIDA, FERNÁNDEZ, 2007).  

Neste sentido, a presença destas instituições, agindo de forma cooperada e 

voltadas para o bem comum de um dado território, constituem o corpo de 

aprendizagens e inovações coletivas (FERNÁNDEZ, 2004). As interações 

promovidas pelos atores institucionais constituem um elemento fundamental para o 

desenvolvimento de ambientes locais de inovação e para o desenvolvimento das 
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economias de aglomeração, como é o caso dos arranjos produtivos locais 

organizados no setor produtivo local. 

Os canais mais densos e constantes de cooperação foram estabelecidos 

entre a Secretaria de Ciência e Tecnologia, Unisc no Vale do Rio Pardo, Univates no 

Vale do Taquari e Coredes de cada região. Entre estas instituições, a densidade de 

cooperação é mais forte, pois perpassam todos os projetos. Entre as prefeituras, a 

densidade também é significativa, pois são importantes parceiras em grande parte 

dos projetos. Com menor densidade verificou-se o estabelecimento formal de 

cooperação de projetos entre a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária 

(Embrapa), a Fundação Estadual de Pesquisa Agropecuária (Fepagro), a 

Universidade de MLF Wangen – Alemanha, a Tecniagro - Certificações e Sistemas 

Agropecuários, a Associação dos Produtores e Comerciantes de Flores e Plantas 

Ornamentais do Vale do Taquari (Aflovat), Bromélias Grandi, Serviço Brasileiro de 

Apoio a Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), escolas municipais, Ervateira 

Putinguense, Sítio Soll Cogumello Ltda, Produtores de Frutas Ecológicas, Schena 

Casa de Carnes e Fábrica de Embutidos, SHULER Casa de Carnes e Fábrica de 

Embutidos etc. 

Outros canais de cooperação foram gerados, no decorrer dos anos, pelos 

pesquisadores a partir dos laboratórios implantados ainda na primeira fase, os quais 

deram origem à Central Analítica na Unisc e ao Unianálises na Univates, 

discriminados nas páginas 200 e 2001. A criação desta rede de cooperação 

institucional (figura 5) é de significativa importância, pois, através dela são 

regulamentados, testados, avaliados e autorizados serviços analíticos referentes à 

qualidade da água, dos alimentos, dos solos etc no sentido de qualificar os produtos 

e processos de produção de cada região.  

Neste sentido constata-se que a geração e a difusão do conhecimento, 

ciência, tecnologia e inovação conformam um processo de ações articuladas entre 

múltiplos atores de múltiplas escalas geográficas, os quais possuem estratégias em 

comum, visando ao desenvolvimento na escala regional. Este processo repercute a 

descentralização das políticas de C&T, iniciadas em 1989, no Estado do RS. 
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4. Patentes são o quarto indicador de difusão indireta do conhecimento codificado. 

As solicitações de patente ainda são escassas por parte dos pesquisadores. No 

recorte de projetos analisados, até o momento, nenhum depósito de patente foi 

constatado, o que caracterizaria a modalidade de difusão indireta do conhecimento 

codificado. 

Uma patente é um título de propriedade temporária conferido pelo Estado, 

que dá ao seu titular a exclusividade de "propriedade" sobre o invento, impedindo 

que terceiros fabriquem, importem ou vendam o produto patenteado. 

Segundo Lazzeroni, Piccaluga (2008), o uso de patentes como um indicador 

apresenta vantagens e desvantagens. Entre as vantagens está o fato de que a 

patente representa efetivamente o resultado direto de processos inovativos. Entre as 

desvantagens deste indicador está a escassa utilização deste recurso por parte dos 

pesquisadores (e das empresas), por preferir a difusão através de publicações ou 

ainda, pela recente formação de escritórios de transferência de tecnologia nas 

universidades. A autora fala do caso italiano, mas no Brasil não é diferente. Por se 

tratar de um contexto tecnológico bastante diverso do italiano, e também por estar 

analisando a difusão da inovação a partir dos Polos de Inovação Tecnológica/RS o 

qual tem como objetivo melhorar o setor produtivo local através da criação de ações 

articuladas entre atores multiescalares, num primeiro momento pensou-se em não 

usar este indicador. Entretanto, conforme a professora Michela Lazzeroni (2010)38, o 

uso deste indicador é importante, pois atualmente, embora em número reduzido 

comparado com as publicações, na Europa as patentes foram incluídas entre os 

indicadores de avaliação da universidade. 

Devido à avaliação do cientista pelo número de publicações, os mesmos têm 

preferido esta modalidade de difusão indireta do conhecimento codificado, no 

entanto cada vez mais deve-se atentar para a proteção da própria invenção, sob 

pena de ser copiada e de não poder fazer uso do seu invento. “Entre publicar ou 

depositar patente, o cientista deve procurar fazer as duas coisas” (FEDERMAN, 

2009). 

                                                             

38
 LAZZERONI, Michela. Publicação eletrônica [mensagem pessoal]. Mensagem recebida por 
<rosmari@pannet.com.br> em: 29.03.2010. 
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Conforme a autora, na Europa, até então a consulta a papers em língua 

inglesa prevalecem sobre os de língua portuguesa, considerados de difícil 

compreensão. No entanto brasileiros residentes no exterior estão sendo contratados 

para lerem artigos na língua portuguesa. 

Isso vem ao encontro do relato feito pelos professores pesquisadores 

franceses durante o 3º Ateliê ARCUS – 2010, cujo tema tratava da universidade, 

inovação e território. Não se trata de ser a favor ou contra as patentes, mas a 

realidade é de que hoje existem escritórios americanos instalados em vários locais 

da Europa observando atentamente os inventos e inovações que possam patentear 

(informação verbal)39.  Ou seja, se o inventor ou inovador não o fizer, corre o risco 

de que alguém o faça. 

Conforme entrevista a José Maria (2009), 

Nós, pesquisadores brasileiros, estamos sendo prejudicados 
atualmente por divulgar artigos, teses e documentos sobre projetos 
inovadores, em revistas e congressos, sem nos preocupar com a 
proteção por patentes. O conteúdo científico do titular do direito de 
propriedade acaba indo parar em empresas de países desenvolvidos. 
Elas produzem novas tecnologias e exportam para o Brasil, que se vê 
obrigado a pagar royalties pela utilização. A patente garante a 
exclusividade, o retorno do investimento, a qualidade dos produtos 
que vão ser comercializados e o aumento da competitividade do país, 
no contexto global (BARBOSA FILHO, J, M, 2009). 

Conforme mencionado anteriormente, a partir do recorte de projetos 

analisados não foi solicitada nenhuma patente até o momento. No projeto 

“Diversificação da produção agrícola” (PMT/VRP), os pesquisadores desenvolveram 

uma haste para pulverizar as árvores frutíferas para o controle ecológico de pragas e 

doenças, no entanto não solicitaram patente devido aos custos. 

Considera-se importante mencionar que nas duas universidades analisadas a 

formação de escritórios de transferência tecnológica é bastante recente e que as 

duas possuem depósitos de patente. 

                                                             

39 ARCUS 3º ATELIÊ. Universidade, inovação e território. Porto Alegre 23 e 24 jun. de 2010. 
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A Unisc, através do Núcleo de Inovação e Transferência de Tecnologia – 

NITT40, possui quatro pedidos de patente, dois estão ligados a atividades 

institucionais, entre professores e alunos, sendo uma do Programa de pós - 

graduação Stritu Sensu – Biologia, e outra, ao curso de Fisioterapia, pelo 

desenvolvimento de uma prótese. Os outros dois estão ligados ao Polo de 

Modernização Tecnológica – VRP, um refere-se ao tratamento de efluentes, e outro, 

à rastreabilidade bovina.  Conforme o pesquisador e coordenador do projeto 

Rastreabilidade Bovina – 2008 (um dos projetos de interesse desta pesquisa), o 

produto com depósito de patente refere-se a outro projeto de pesquisa desenvolvido. 

O atual projeto está um pouco atrasado em função da liberação dos recursos e da 

compra de equipamentos. O projeto está sendo desenvolvido em uma Incubadora 

Tecnológica da UNISC - unidade de Vera Cruz. Segundo o coordenador, irá gerar 

um novo produto (um sistema portátil, com Software e Hardware), que a princípio 

será usado pelas empresas certificadoras SISBOV (Rastreabilidade da Cadeia 

Produtiva de Bovinos e Bubalinos) e os pelos agentes fiscalizadores do Ministério da 

Agricultura dos Estados. 

A UNIVATES que possui o Escritório de Relações com o Mercado – EMR, 

adotou este nome, mas a função é a de ser um Escritório de Transferência 

Tecnológica do centro universitário. A meta deste escritório é intermediar a 

negociação e transferência de conhecimento produzido na instituição com a 

comunidade regional. Atualmente está iniciando a estruturação do Núcleo  

de Inovação e Transferência de Tecnologia NITT/UNIVATES, com recursos 

aprovados em Edital da FAPERGS, prevendo início das atividades em 

novembro/2010. 

“Quanto a patentes”, relata a coordenadora do ERM, ‘infelizmente 

continuamos somente com uma (máquina de facetar), mas com certeza , após a 

estruturação do NITT, vamos conseguir conscientizar nossos pesquisadores sobre a 

inovação e a cultura da Propriedade’ (REIMERS, 2010). 

                                                             

40 O “Núcleo de Inovação e Transferência de Tecnologia – NITT, ligado à Pró-Reitoria de Pesquisa e 
Pós-Graduação - PROPPG, é responsável pela gestão da propriedade intelectual da UNISC e pela 
transferência de tecnologias advindas de atividades institucionais, entre outras atividades afins” 
(www.unisc.br). 
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 O depósito de patente refere-se ao desenvolvimento de uma máquina de 

lapidação facetada de gemas, a qual possui tecnologia que automatiza o complexo 

processo de lapidação, a máquina está ligada ao curso de Engenharia de Controle e 

Automação. 

 

6.3 Capilarização da C,T&I no território a partir dos Polos de Inovação 

Tecnológica Vale do Rio Pardo e Vale do Taquari - 1993 - 2008 

 

Para analisar a capilarização da C,T&I no território, enquanto ferramenta de 

trabalho para análise dos indicadores desenvolvidos neste capítulo, far-se-á uma 

amostra intencional da pesquisa empírica considerando como critérios os projetos 

mais representativos quanto à evidência da criação de novos usos econômicos, 

políticos, sociais e ambientais do território. Importante mencionar que se trata dos 

projetos mais representativos dentro do recorte feito para esta pesquisa (financiados 

em parte pela SCT – Divisão Polos de Inovação Tecnológica – RS). Isso não 

significa que as universidades não possuam outros projetos relevantes. Outra 

questão importante diz respeito ao tempo que a C,T&I leva para se difundir no 

território. Neste sentido os projetos com maior relevância são os mais ‘antigos’. 

Em primeiro lugar os projetos de implantação dos laboratórios desenvolvidos 

na primeira fase dos Polos, quando o objetivo era criar infra-estrutura regional para a 

produção e difusão da C,T&I, foram de fundamental importância. Nas duas regiões 

estudadas, os laboratórios evoluíram para a Central Analítica na UNISC e 

Unianálises na UNIVATES. Criou-se neste sentido um ativo territorial na medida em 

que estes recursos passaram a ser incorporados ao sistema produtivo regional. 

Em segundo lugar destacar-se-ão as repercussões territoriais de alguns 

projetos desenvolvidos, quais sejam: Diversificação da produção agrícola (1998); 

Implantação de uma planta-piloto para o desenvolvimento da agroindústria de 

embutidos (1998); Desfluoretação parcial de águas naturais (2001) no Vale do Rio 

Pardo; Metodologia alternativa para produção de orquídeas bromélias e cactos 
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(2003); Capacitação e Viabilização das pequenas Agroindústrias do Vale do Taquari 

(1999), no Vale do Taquari. 

 
Figura 8 - Capilarização da C,T&I a partir dos Polos de Inovação Tecnológica Vale 

do Rio Pardo e Vale do Taquari - 1993 - 2008: Alguns projetos representativos. 
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Vale do Rio Pardo 

 

1- Diversificação da Produção Agrícola 

 

O projeto intitulado Diversificação da Produção Agrícola iniciado em 1998 

envolveu 46 produtores rurais do Vale do Rio Pardo. As atividades possibilitaram o 

plantio de 13.540 mudas frutíferas em 50 pomares, totalizando 26,5 hectares, nos 

municípios de Cerro Branco, Rio Pardo, Santa Cruz do Sul, Vale do Sol e Vera Cruz 

em parceria com os pesquisadores da Unisc e o PMT/VRP. Considerando que 

houve o contato face a face entre pesquisadores e produtores e mais a mobilidade 

geográfica de ambas as partes, conformou-se a modalidade de difusão direta do 

conhecimento tácito. O objetivo foi implantar e testar nas propriedades técnicas 

inovadoras no cultivo de frutas, com controle ecológico de pragas e doenças 

(Gazeta do Sul). As frutas mais cultivadas foram as cítricas (laranjas e bergamotas), 

figo, pêssego, uva e amora. O projeto obteve financiamento da Prefeitura de Cerro 

Branco, Prefeitura de Pantano Grande, Prefeitura de Vale do Sol, UNISC, CNPq e 

SCT caracterizando a difusão direta do conhecimento codificado. Tratava-se de 

viabilizar a diversificação da produção agrícola através da fruticultura frente à 

histórica monocultura do fumo naquela região. 

Visitaram-se duas propriedades rurais com melhorias e inovações no uso do 

solo caracterizando a difusão indireta do conhecimento tácito. As duas situam-se no 

interior de Vera Cruz. Nesta visita constatou-se, que após mais de 10 anos nestas 

propriedades os pomares ainda resistem. Nas fotos abaixo estão retratados parte 

dos pomares de pêssego e figo numa propriedade localizada na Linha Henrique 

D’Avila, no município de Vera Cruz. Conforme entrevista com os proprietários, antes 

da implantação dos pomares, no mesmo solo se plantava fumo, por muitos anos. 

Neste sentido os pomares atribuíram um novo uso para aquele solo e para o 

trabalho da família. Hoje os frutos são comercializados na própria cidade, muitos 

sabem que eles produzem, então na época da safra encomendam as frutas ou vão 

até a propriedade comprar. Atualmente estão produzindo também pepinos, repolho, 

couve-flor e hortaliças orgânicas. No total da propriedade, a substituição da 
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plantação do fumo foi parcial, pois ainda existe a produção, mas no espaço onde se 

produz fumo a terra foi arrendada. O produtor não trabalha mais na produção do 

fumo. Relatou que uma das grandes dificuldades nos dias atuais é encontrar mão de 

obra para trabalhar na lavora de fumo. E, se encontram não sabem fazer o serviço 

de forma adequada (não sabem que folhas devem tirar etc). Durante a conversa, 

pôde-se observar que a família de agricultores possui um grande conhecimento a 

respeito da produção e comercialização do fumo, isto significa dizer, que é um 

conhecimento que está impregnado naquele contexto territorial, mais falaram sobre 

fumo do que produtos orgânicos. O agricultor destaca como ponto positivo do projeto 

o acompanhamento técnico através de visitas periódicas por parte de pesquisadores 

da Unisc. Também menciona os cursos ministrados na universidade, os quais 

tratavam da agroecologia e suas formas de produção. Como ponto fraco cita a falta 

de continuidade de incentivos municipais a agroecologia. 

            
Foto 1 - Produção de frutas ecológicas: pêssego           Foto 2 - Produção de frutas ecológicas: figo 
Fonte: Acervo de Cazarotto, R.T. Linha Henrique D’Avila - Vera Cruz. 

 

Na propriedade da Vila Progresso, município de Vera Cruz, também verificou-

se a continuidade do projeto. Trata-se de um pomar ecológico de laranjas. No local 

onde foi criado o pomar, a terra não era boa, segundo o produtor. A idéia inicial era 

de plantar eucalipto, mas com a proposta da fruticultura, ele mudou os planos. Já 

chegou a plantar 60 mil pés de fumo e trabalhar como caminhoneiro, embora 

atualmente se dedique à horta e o pouco tempo restante para o pomar. Com ajuda 

da família cultiva hortaliças semiecológicas, usa inseticida apenas quando a planta é 

pequena, além de produzir pepinos e fazer conservas com os mesmos. São 

feirantes. Destaca como pontos fortes o incentivo inicial, atendimento técnico através 

de visitas periódicas por parte de pesquisadores da Unisc e o recebimento gratuito 
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das mudas frutíferas. Como ponto fraco, menciona a falta de mão de obra no campo. 

Em 2005, a propriedade do agricultor foi contemplada com o projeto irrigação, da 

Emater, sendo que o critério de seleção era ser um produtor que estivesse 

produzindo de forma diversificada. Em conversa com ele, constatou-se que a 

motivação inicial foi o produção de frutas ecológicas, posteriormente agregaram as 

hortaliças. 

 Ainda destaca-se que, no desenvolvimento do projeto, os pesquisadores da 

universidade envolvidos no projeto desenvolveram uma haste para pulverizar as 

árvores frutíferas para o controle ecológico de pragas e doenças. Pensaram em 

patentear o produto, porém devido ao alto custo não o fizeram. Os resultados do 

projeto foram apresentados em eventos científicos e publicados, incluindo uma 

Cartilha para a Produção Orgânica de Frutas, caracterizando a difusão indireta do 

conhecimento codificado. O patenteamento da haste poderia ser considerado um 

importante elemento desta modalidade de difusão, que devido ao custo não foi 

encaminhado. 

 

2 - Implantação de Uma Planta Piloto p/ o Desenvolvimento da Agroindústria 

de Embutidos (1998) 

O projeto foi conduzido por pesquisadores da Unisc em parceria com os 

municípios de Santa Cruz do Sul, Venâncio Aires e Sinimbu, no período de 1998 a 

2000, marcando a difusão direta do conhecimento tácito, pois os contatos diretos 

entre pesquisadores e produtores foi uma constante. O projeto teve como objetivo 

apoiar o desenvolvimento do setor agroindustrial do Vale do Rio Pardo em produtos 

embutidos. Foi construído por pesquisadores da Unisc e aprovado pelo 

COREDE/VRP e posteriormente obteve financiamento da SCT, da Unisc e das 

prefeituras suprarreferidas, o que caracteriza a difusão direta do conhecimento 

codificado. 

 Participaram do projeto empresas de embutidos, as quais assinaram uma 

declaração que, em parceria com a Universidade de Santa Cruz do Sul, dentro do 

projeto “Implantação de Uma Planta Piloto para o Desenvolvimento da Agroindústria 
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de Embutidos”, tinham a intenção de legalizar sua agroindústria ao término de 

execução do projeto. 

Com a intenção de analisar a capilarização da pesquisa no território, 

identificaram-se duas fábricas, cujos proprietários participaram do projeto. Somente 

duas, devido ao tempo para realização da pesquisa e aos pontos distantes no 

espaço. 

As duas agroindústrias identificadas com suas revelações de que houve 

melhorias no processo de produção e geração de novos produtos caracterizam a 

modalidade de difusão indireta do conhecimento tácito. Elas se encontram em Santa 

Cruz do Sul, afastadas do centro da cidade, mais especificamente na Linha 

Pinheiral, nas margens da RST 287.  

Conforme o jornal Gazeta do Sul (2006, p.2341), a empresa Shena nasceu de 

um pequeno empreendimento familiar em 1990 e, em 2005, pelo segundo ano 

consecutivo, esteve entre as finalistas do Prêmio Talentos Empreendedores, uma 

iniciativa do Sebrae, a qual premia as empresas que se inscreveram e destacaram-

se enquanto referência no segmento de micro e pequenas empresas. Conforme 

entrevista realizada no referido estabelecimento, alegou-se que o projeto 

desenvolvido em parceria com a Unisc contribuiu para a melhoria da organização 

local do empreendimento, através da legalização da fábrica e da fabricação de 

novos produtos embutidos. 

Nas fotos que seguem verifica-se que uma etapa do projeto foi desenvolvida 

em um dos laboratórios da Unisc. Dentre a socialização de aprendizagens por parte 

dos pesquisadores da universidade, destacou-se a busca por um processo de 

melhor conservação dos produtos cárneos fermentados, para uma maior vida de 

prateleira e desenvolvimento de embalagens adequadas aos produtos. 

                                                             

41
 Sem autor 
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Foto 3 - Curso sobre embutidos e embalagens                                       Foto 4 -  Produtos embalados          
Fonte: www.ufrgs.br/propesq/forum/publicacoes/plenarias/pleIVct.ppt    Fonte: F. Shena.  Acervo Cazarotto, R. 

 

Através das fotografias abaixo visualiza-se a fachada frontal do empreendimento, no 

primeiro ambiente, conforme foto 5 onde se realiza a comercialização dos produtos e 

carnes e nos ambientes aos fundos funciona a fábrica de embutidos contemplando 

congelados, temperados e processados. Os principais produtos curados são: copa, 

lingüiça e salamito Italiano; cozidos e defumados: costela suína defumada, lingüiça 

Bock, linguiça calabresa defumada, Linguiça defumada lanche, linguiça mignon, 

lombo de suíno defumado e salsicha branca. Na tipologia linguiças frescas 

produzem: linguiça calabresa, linguiça com queijo, salsichão misto, salsichão misto 

toscano e salsichão II. 

           
Foto 5 - SCHENA Casa de Carnes e Fábrica de Embutidos             Foto 6 - SCHENA Casa de Carnes e  Fábrica de Embutidos 
Fonte: Acervo de Cazarotto, R.T. Linha Pinheiral – Santa Cruz do Sul. 
 

A poucos metros do Frigorífico Schena, localiza-se a Casa de Carnes e 

Fábrica de Embutidos Shuster, também participante do projeto e com resultados 

positivos quanto à legalização da empresa e à ampliação dos processos de 
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fabricação e diversificação de produtos fabricados. Conforme conversa com o 

proprietário, a intenção de fabricar embutidos estava relacionada, dentre outros 

fatores, à procura por determinadas partes da carne de gado. Ou seja, quando 

tinham apenas açougue “era muito estressante”, pois os fregueses só queriam as 

partes nobres (filé, picanha, etc) e o gado abatido só possuía um, então tiveram a 

idéia de produzir embutidos. 

 Nas fotos 7 e 8, o frigorífico, na parte da frente realiza-se a comercialização e 

aos fundos o frigorífico com seus equipamentos como câmera fria e sala de 

defumação. 

    

Foto 7 -  Casa de Carnes e fábrica de embutidos Shuster         Foto 8 – Sala de defumação - Fábrica de embutidos Shuster 
Fonte: Acervo de Cazarotto, R.T. Linha Pinheiral – Santa Cruz do Sul. 
  

Através das breves referências bibliográficas citadas anteriormente, verifica-

se que houve difusão indireta do conhecimento codificado através de apresentações 

em eventos e publicações. 

 

3 - Desfluoretação Parcial de Águas Naturais (2001) 

 

O projeto Desfluoretação de Águas Naturais iniciou em 2001 em parceria com 

todas as Prefeituras do Vale do Rio Pardo, pesquisadores da Unisc e PMT/VRP, 

caracterizando a modalidade de difusão direta do conhecimento tácito e ainda 

reforçada pela constatação da mobilidade geográfica dos pesquisadores pela região. 
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Conforme Boletim Informativo da Unisc (2006), as origens do referido projeto 

remontam a 1996. “Entre 1997 e 1999, professores e alunos do Laboratório de 

Limnologia observaram que, em 10,6% de 500 poços artesianos pesquisados, a 

água apresentava concentrações excessivas de flúor”, as quais podem provocar 

consequências como a fluorose dental em crianças, e problemas nos ossos e 

articulações em adultos, relata o professor coordenador do projeto, Eduardo Lobo. 

Neste sentido, para deixar a água dentro dos padrões recomendados, foi criado um 

filtro para desfluoretação através de “um sistema eficiente e de baixo custo, que 

possibilita a adequação da qualidade da água dos poços artesianos da região ao 

consumo humano”. “O filtro foi confeccionado com tubos de PVC e carvão animal 

como meio absorvente, responsável por reduzir o índice de flúor na água”. O filtro 

tem baixo custo e pode ser instalado pelo próprio usuário. Explica que “o 

equipamento tem vida útil de seis meses para uma família de cinco pessoas que 

consomem, por dia, dois litros cada um”. Ainda foi produzido um manual técnico com 

linguagem acessível (Ibid).  

Em 2005 o projeto foi um dos vencedores do Prêmio Finep de Inovação 

Tecnológica, na categoria Inovação Social. E, em 2008 foi vencedor do 16º Prêmio 

Expressão de Ecologia Categoria Socioambiental. Mantido através de financiamento 

da Secretaria de Ciência e Tecnologia e da Unisc através do PMT/VRP e aprovação 

do COREDE/VRP, conforma a difusão direta do conhecimento codificado. Os 

trabalhos são desenvolvidos de forma multidisciplinar abrangendo junto ao 

PMT/VRP, os departamentos de Biologia e Farmácia, Química e Física e 

Engenharia, Arquitetura e Ciências Agrárias. 

Atualmente estão buscando parcerias junto aos órgãos oficiais como a 

FUNASA e a iniciativa privada com a intenção de atrair recursos para produzir o filtro 

em grande escala. A finalidade é a de distribuir o produto tecnológico feito pela 

Unisc, gratuitamente à comunidade atendendo a demanda da população e à 

melhora da qualidade de vida, afirma o professor Lobo. Conforme conversa com o 

referido professor, a FUNASA está interessada em levar o filtro para todo o país, 

pois normalmente as pessoas mais afetadas com o problema da fluorose são as de 

classes menos favorecidas. Para início, a FUNASA pretende fazer uso em uma ‘vila’ 
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que abranja de 1.000 a 2.000 pessoas. Este projeto-piloto será no município de 

Venâncio Aires-RS. 

Considerando a geração de um novo produto o qual possibilitará a melhoria 

da qualidade da água, que proporciona uma melhor da qualidade de vida da 

população, conforma-se a modalidade de difusão indireta do conhecimento tácito.  

 
                                                        Foto 11 - Filtro produzido 
                                                        Fonte: Acervo Prof. Eduardo Lobo - UNISC 
 

Pelas informações obtidas e descritas anteriormente e mais a conversa com o 

coordenador do projeto, constatou-se que houve a divulgação do projeto através de 

apresentações em eventos científicos nacionais e internacionais (Alemanha e 

Paraguai) e diversas publicações em jornais, boletins informativos, capítulos de livro 

etc, caracterizando a modalidade de difusão indireta do conhecimento codificado. 

Para complementar esta modalidade de difusão, ainda está sendo encaminhada a 

solicitação de patente e estão sendo feitos contatos com outras instituições, como a 

UFRGS e UFSM, para futuros estudos geológicos da região no sentido de 

esclarecer o motivo da grande quantidade de flúor no aquífero. 
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Vale do Taquari 

 

1- Metodologia Alternativa para Produção de Orquídeas Bromélias e Cactos 

(2002) 

 

No projeto intitulado Metodologia Alternativa para Produção de Orquídeas 

Bromélias e Cactos, iniciado no ano de 2003, participaram produtores dos 

municípios de Arvorezinha, Encantado, Mato Leitão, Colinas, Taquari e 

posteriormente Roca Sales, e pesquisadores da Univates com o projeto ligado ao 

PMT/VT, conformando a modalidade de difusão direta do conhecimento tácito, 

considerando que houve a mobilidade geográfica, o contato direto e a troca de 

experiências entre os pesquisadores e os produtores. O projeto de pesquisa foi 

financiado pela SCT e pela Univates, caracterizando a difusão direta do 

conhecimento codificado.  

Conforme parecer final da Univates o objetivo do projeto foi desenvolver, 

processos alternativos, simples e baratos de reprodução e cultivo de espécies 

nativas e exóticas de valor comercial, a partir de metodologias já existentes. A 

proposta também visava ampliar a produção das espécies em pequenas 

propriedades rurais, assim como contribuir para a preservação da biodiversidade na 

região, que sofre com práticas extrativistas ilegais pondo várias espécies em risco 

de extinção (FREITAS, 2007). 

Com a finalidade de analisar os transbordamentos da pesquisa da 

universidade para o território, visitou-se uma propriedade localizada na Linha 

Marechal Floriano/Arroio Augusta Baixo, no município de Roca Sales. O produtor 

consultado aderiu ao projeto posteriormente ao início dos trabalhos ao ouvir falar da 

proposta do projeto na mídia. Foi aceito devido à desistência de outro. 

Conforme relatou, o projeto gerou um novo empreendimento “Bromélias 

Grandi”. Constatou-se que houve mobilidade geográfica dos pesquisadores até a 

propriedade assim como do produtor até a Univates. Atualmente possui em torno de 

20.000 bromélias para a comercialização (foto 13), sendo que neste conjunto 
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existem de 450 a 500 variedades. Possui 2.000 matrizes (foto 12), das quais são 

retiradas as sementes. As bromélias são fornecidas aos mercados e paisagistas do 

Vale do Taquari. O produtor integrou-se à Associação dos Produtores e 

Comerciantes de Flores e Plantas Ornamentais do Vale do Taquari - AFLOVAT 

(produção e comércio) e atualmente é o vice-presidente. Também participa de 

reuniões promovidas pelo Programa SEBRAE/RS, núcleo Setorial das Flores do 

Vale do Taquari. Esta dinâmica caracteriza uma densa rede de interações 

institucionais conformando a modalidade de difusão indireta do conhecimento tácito, 

além do surgimento de um novo empreendimento, aliás, dois: bromélias e adubo 

orgânico caracterizando uma inovação territorial através de novos usos do solo. 

  
Foto 12 - Matriz - Bromélias Grandi                       Foto 13 - Parte da estufa Bromélias Grandi 
Fonte: Acervo de Cazarotto, R.T. Linha Marechal Floriano/Arroio Augusta Baixo-Roca Sales 
 

 

                                      
Foto 14 - Produção de adubo orgânico                   Foto 15 - Adubo orgânico embalado      
Fonte: Acervo de Cazarotto, R.T. Linha Marechal Floriano/Arroio Augusta Baixo-Roca Sales - RS 
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No decorrer do desenvolvimento do novo empreendimento o produtor 

percebeu uma alta demanda regional pelo adubo (compostagem), pois o substrato 

necessário para a produção das bromélias e jardins vem de São Paulo. Neste 

sentido iniciou a produção de adubo orgânico obtido a partir de cascas de plantas, 

serragem, cinzas, enfim, rejeitos de madeireiras e serrarias. A demanda regional 

pelo adubo é alta e, mesmo já tendo contratado um funcionário, o produtor não 

consegue atender a todos os pedidos, por isso não tem se dedicado muito às 

bromélias. Antes da produção de flores e adubos, na propriedade criavam-se suínos 

(matrizes de raça registrada). Hoje o “chiqueirão” está abandonado, os planos são 

de transformá-lo em um local para expor as bromélias para visitas tendo em vista a 

rota turística do trem no Vale do Taquari. Como ponto positivo destaca a motivação 

inicial por parte do projeto e como ponto negativo a falta de continuidade. 

Ainda, através do projeto, foi produzido um manual intitulado “Cultivo de 

Bromélias, cactos e orquídeas”, o qual reúne os resultados obtidos durante a 

pesquisa e proporciona uma orientação correta do cultivo dessas plantas. Os 

resultados da pesquisa foram apresentados em eventos científicos e publicados 

conformando a difusão indireta do conhecimento codificado. 

Os bons resultados deste projeto deram origem a outro “Cultivo in vitro de 

Plantas Ornamentais”, iniciado em 2008. 

 

2 - Capacitação e Viabilização das pequenas Agroindústrias do Vale do Taquari 
(1999) 

 

O projeto Capacitação e viabilização das pequenas agroindústrias do Vale do 

Taquari iniciou em 1999, atendendo à área de agroindústria e tecnologia de 

alimentos. Em consulta ao PMT/VT, verificou-se que participaram produtores dos 

municípios de Putinga, Teutônia, Estrela e Lajeado, pesquisadores da UNIVATES e 

PMT/VT, caracterizando a difusão direta do conhecimento tácito. O projeto foi 

construído por pesquisadores da UNIVATES a partir de demanda regional aprovada 

pelo CODEVAT e, posteriormente, financiado pela SCT e pela UNIVATES, 

caracterizando a modalidade de difusão direta do conhecimento codificado. 
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 Com a intenção de verificar a capilarização da pesquisa no território, 

buscaram-se junto ao PMT/VT os produtores que participaram do projeto, atuais 

proprietários das seguintes empresas: Sítio Soll Cogumello Ltda, Ervateira 

Putinguense, e Degaspari. As duas primeiras foram visitadas. 

 

Sítio Soll Cogumello Ltda 

 

O Sítio Soll Cogumello Ltda é uma propriedade rural localizada na RST 453, 

km 51,5, a 4 km do Centro Administrativo de Teutônia, a qual apresenta todo o 

processo de produção, cultivo, industrialização e comercialização do cogumelo 

Agaricus blazei murill, considerado um importante complemento alimentar natural. 

Suas propriedades medicinais vêm despertando a atenção de muitos estudiosos. 

Entre os principais benefícios estão a capacidade de melhorar o sistema 

imunológico.  

 
Foto 16 - Vista parcial do Sítio Soll Cogumello Ltda 

Fonte: Acervo de Cazarotto, R.T. RST 453, km 51,5, Teutônia RS 
 

Em entrevista à empresa, constatou-se que o projeto contribuiu para a 

produção, beneficiamento e comercialização do cogumelo do tipo Agaricus blazei 

murill, gerando neste sentido um novo produto bem como melhorias no 

empreendimento, caracterizando a difusão indireta do conhecimento tácito. 
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Foto 17 - Cogumelo Agaricus blazei murill                Foto 18 - Cogumelo industrializado 
Fonte: http://www.teutonia.com.br/web/turismo.html. Acesso em 06.09.2010. 

 

Durante o projeto, os produtores participaram de cursos nos laboratórios da 

UNIVATES e logo após implantaram no seu processo de produção as Boas Práticas 

de Fabricação de Alimentos que aprenderam e, graças à manutenção e 

cumprimento de todos os itens exigidos, conquistaram o Selo de Qualidade 

Univates. Neste sentido, alegam que o projeto contribuiu para “a abertura de portas 

por causa do Selo de Qualidade, que transmite segurança e credibilidade ao 

estabelecimento”. A produtora ainda mencionou que, “quando relata aos 

compradores que há uma universidade acompanhando o processo de qualidade, a 

credibilidade aumenta”. O produto gerado possui registro na Anvisa – Agência 

Nacional de Vigilância Sanitária. 

Constatou-se que houve e ainda há mobilidade geográfica e a troca de 

experiências entre os produtores e pesquisadores através de laudos técnicos 

conformando a difusão direta do conhecimento tácito. Enquanto ponto fraco do 

projeto, a produtora destaca as “adaptações muitas vezes onerosas para a empresa 

e custos regulares com laudos e visitas técnicas”. 

 Atualmente pesquisadores da UNESP contribuem com auxílio técnico no 

cultivo dos cogumelos o qual é muito delicado quanto ao ambiente de produção. O 

cultivo ocorre nas estufas e somente no verão, pois necessita de temperaturas mais 

elevadas. O composto orgânico para a produção do fungo é feito no local, o qual 

passa por um processo de fermentação para posterior semeadura. As sementes são 

provenientes de São Paulo, destacando-se que este tipo de cogumelo é uma 

espécie nativa do Brasil, mais especificamente da Mata Atlântica. 80% da produção 
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é comercializada nos Estados do RS e de SC. Os demais 20% são comercializados 

nos Estados do PR, SP, MT, GO, MG e RJ.       

A empresa está passando por um processo de ampliação, a partir do qual as 

estufas de cultivo ficarão do lado da agroindústria. Até o momento, o cultivo era 

realizado na Escola Agrícola de Teutônia. A propriedade rural também faz parte da 

Rota Germânica, uma das rotas turísticas do Vale do Taquari. 

 

Ervateira Putinguense 

 

Outro participante do projeto Capacitação e Viabilização das pequenas 

Agroindústrias do Vale do Taquari (1999) foi Eduardo Guadagnin, um dos atuais 

proprietários da empresa Ervateira Putinguense, localizada na Linha Santos Filhos, 

na área rural do município de Putinga. A ervateira localiza-se no meio da Mata 

Atlântica, sendo que a sua matéria-prima é originária desta floresta, a erva-mate.  

      
Foto 19 - Instalações da Ervateira Putinguense                          Foto 20 – Erva-mate certificada42         
Fonte: Folder de divulgação da Ervateira Putinguense.              Fonte: acervo Cazarotto, R. 
Linha Santos Filho - Putinga – RS 

                                                             

42 Na foto nº 20 constam os dois selos no produto. Um na parte superior onde lê-se: 100% 
proveniente de florestas bem manejadas WWW.fsc.org cert NO SW-FM/COC-000240 – 1996 
Forest Stewrdship Council e outro, na parte inferior onde consta: Selo de Qualidade Univates – 
Qualidade Higiênico-Sanitária 
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Na propriedade trabalham membros de quatro famílias, sócias, e mais oito 

funcionários. Entre os funcionários, a filha de um deles possui curso superior e está 

trabalhando na empresa rural. Em torno de 50 produtores entregam as folhas da 

erva-mate para a empresa. Uma propriedade conquistou a produção certificada, qual 

seja: a das terras onde se encontra a fábrica e no seu entorno são manejados 

ambientes florestais nativos, conforme a foto acima, sem a utilização de 

agroquímicos. Esta área perfaz 69 ha.  

As origens da ervateira remontam a década de 80, porém com práticas e 

equipamentos que não agradavam o atual produtor. Eram lentas e causavam 

destruição à natureza com o uso de agroquímicos, desmatamento da mata ciliar, 

erosão do solo etc. Em 1995 registrou a marca Ervateira Putinguense e iniciou uma 

produção isenta de agroquímicos através da implantação do manejo sustentável da 

erva-mate produzida no meio da floresta.  Em 1999 ingressou no projeto 

Capacitação e Viabilização das pequenas Agroindústrias do Vale do Taquari através 

do curso de boas práticas de fabricação e qualidade de alimentos, com duração de 

três anos. A partir do cumprimento dos itens sugeridos no Manual de Boas Práticas, 

produzido pelos pesquisadores da Univates, em 2002 a ervateira recebeu o Selo de 

Qualidade Univates.  

Conforme entrevista realizada junto à empresa, a participação no projeto 

gerou melhorias no empreendimento, caracterizando a difusão indireta do 

conhecimento tácito. Questionados sobre os pontos fortes e os pontos fracos do 

projeto responderam que “o Selo de Qualidade Univates, com certeza contribuiu 

para as melhoras realizadas na fábrica com as boas práticas de fabricação, nos 

registros, nas documentações e também nas auditorias realizadas periodicamente”. 

A Ervateira Putinguense continua com as auditorias técnicas periódicas da Univates 

e com o Selo de Qualidade. Constatou-se que houve, e ainda há, mobilidade 

geográfica e a troca de experiências entre os produtores e pesquisadores, 

conformando a difusão direta do conhecimento tácito.  

A partir do melhoramento no padrão de qualidade do processo de produção e 

extração do produto obedecendo às normas de conservação do ecossistema da 

Mata Atlântica sua erva-mate tornou-se o primeiro produto do gênero a receber a 

certificação internacional para produtos não madeiráveis da Mata Atlântica. Ou seja, 
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conquistou a Certificação do FSC Forest Stewardship Council – Conselho de Manejo 

Florestal, uma organização Internacional que estabelece os critérios e os princípios 

de manejo florestal nas dimensões ambiental, social e econômica, objetivando o 

manejo correto, benéfico e viável, respectivamente. Foi a primeira empresa não 

madeireira a receber esta certificação. A erva-mate certificada FSC é produto vindo 

de ervais protegidos por matas nativas, sem uso de fertilizantes e agroquímicos. É, 

também, fiscalizada anualmente pelo IMAFLORA (Instituto de Manejo e Certificação 

Florestal e Agrícola), desde o campo até a documentação. 

A empresa possui contrato de exclusividade para a entrega de matéria-prima 

(erva-mate) com a NATURA, empresa brasileira de cosméticos e produtos de 

higiene pessoal que utiliza como matéria-prima vegetais provenientes da 

biodiversidade brasileira a partir de sistemas que utilizam boas práticas de produção 

caracterizados enquanto sustentáveis na dimensão social, econômica e ecológica. 

Este fato não é divulgado, pois a NATURA não tem o Selo FSC. A empresa produz e 

distribui mensalmente em torno de 30 mil Kg de erva-mate tradicional com o selo de 

Qualidade UNIVATES e mais 2 mil Kg certificados pelo FSC e UNIVATES. 

Após a divulgação nos encontros com a NATURA, a empresa chamou a 

atenção da EMBRAPA – Brasília, a qual atualmente faz junto da propriedade um 

trabalho sobre genética de sementes de erva-mate de árvores nativas. Existem na 

propriedade 100 árvores nativas identificadas e certificadas pela Embrapa - Brasília. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

           Nesta tese procuramos argumentar que a manifestação e difusão da ciência, 

tecnologia e inovação não são provenientes de processos unicamente endógenos. A 

capacidade de articular ações dinamizadoras de processos de aprendizagens 

sociais e institucionais nas múltiplas escalas repercute numa melhor possibilidade 

para a criação de novos usos sociais, ambientais, econômicos e políticos do 

território.  

 Para pesquisar este fenômeno percorreu-se um longo caminho orientado pelo 

marco teórico metodológico, o qual possibilitou o levantamento de dados e sua 

interpretação qualitativa nas regiões dos Coredes Vale do Rio Pardo e Vale do 

Taquari. 

  Em primeiro lugar é importante dizer que a criação de vetores de 

manifestação e difusão de C,T&I na escala regional é bastante recente no caso 

brasileiro, e em muitas regiões do Brasil isso ainda não aconteceu. Em segundo 

lugar existem muitas críticas em relação à dinamização territorial da aprendizagem e 

da inovação por conta de suas estreitas interpretações economicistas e tecnológicas 

com vistas a melhorar a competitividade dos territórios diante da economia 

globalizada (MOULAERT, 2005). 

O estudo realizado indica que dentre os Estados brasileiros, o Rio Grande do 

Sul e muitas regiões dentro do referido Estado estão tirando proveito das políticas 

descentralizantes oriundas da Reforma do Estado, a qual teve como marco legal a 

Constituição de 1988.  

A Reforma do Estado no Brasil não foi um acontecimento isolado. Ela estava 

inserida dentro de um processo histórico e econômico mundial de profundas 

transformações iniciadas na década de 1970. A orientação política do Estado de 
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Bem-Estar Social e do Estado Desenvolvimentista começava a dar sinais de 

esvaziamento.  

Na década de 1980 profundas mudanças vão ocorrer nas diversas escalas 

geográficas de poder e gestão, pois em grande medida intensificou a abertura 

externa face à globalização econômica e financeira, e esta obrigou forçosamente a 

uma abertura interna de caráter político (BOISIER, 2004). 

Neste contexto vem a Reforma do Estado a qual vai provocar transformações 

territoriais a partir da descentralização político-administrativa, na qual os municípios 

ganharam mais força e projeção. Desde a década de 1980, as políticas territoriais de 

Estado ficaram relegadas à questão da descentralização. O Ministério de Ciência e 

Tecnologia, assim como a Secretaria Estadual de Ciência e Tecnologia também têm 

adotado uma política de desconcentração de investimentos em C,T&I.  

A partir da investigação realizada, pôde-se inferir que nas regiões do Vale do 

Rio Pardo e Vale do Taquari novos atores regionais emergiram do pós - reforma do 

Estado. Destacam-se os Coredes, as prefeituras, as universidades e representantes 

do setor privado.  

No contexto das transformações territoriais decorrentes da Reforma do 

Estado está a construção de infraestruturas regionais, como é o caso dos Polos de 

Modernização Tecnológica/VRP e Polo de Modernização Tecnológica/VT 

juntamente com os demais polos no estado do RS.  

A UNISC, a UNIVATES e a comunidade regional, em especial através do 

COREDE/VRP e CODEVAT estiveram abertos a esta inovação da gestão em C,T&I. 

Considerou-se inovação organizacional, pois a regionalização destas políticas 

atribuiu maiores poderes aos atores locais para decidirem quais estratégias seriam 

melhores para o desenvolvimento das regiões de abrangência. Neste sentido os 

atores locais passaram a pensar, a criar e a articular ações locais e multiescalares 

através das quais as universidades passariam a se envolver mais com a 

comunidade regional. Aliás, as universidades passaram a ser atores fundamentais 

deste processo. Assim os argumentos a seguir conferem este maior envolvimento 

com as estratégias locais de desenvolvimento:  
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Para Campis: 

- “a implantação do Polo de Modernização Tecnológica [Vale do Rio Pardo] 

pode ser apontada como um dos fatores que muito têm contribuído para fortalecer a 

integração com a comunidade regional” (CAMPIS, 1997, P. 6). 

- “buscar a aproximação com o Programa Estadual de C&T e na medida do 

possível gerar tecnologias específicas para atender as demandas da região” 

(PED/VT, 1997) foi o Plano Estratégico de Desenvolvimento do Vale do Taquari. 

Seguindo esta orientação, pode-se afirmar que as universidades 

supramencionadas, mesmo que em contextos muito diversos dos países 

desenvolvidos do Norte, também vêm agregando novas funções ao seu papel. Num 

primeiro momento estavam mais voltadas ao ensino, posteriormente agregaram a 

pesquisa e hoje agregam também o desenvolvimento econômico e social dos 

contextos territoriais em sua pauta. As duas têm história que remonta a década de 

1950, mas é no início da década de 1990 que a nova missão emerge.  

Deste contexto emergem processos interativos de aprendizagem nas duas 

regiões analisadas, quais sejam, Vale do Rio Pardo e Vale do Taquari. Porém 

observou-se que o processo de inovação e sua capilarização no território depende 

também da história dos lugares da organização social e produtiva do meio onde os 

atores desenvolvem suas ações.  

Hoje a ênfase na literatura científica sobre o papel da universidade nos 

sistemas locais de inovação e sua contribuição nos processos de desenvolvimento 

territorial é vasta. Os territórios servidos pelos meios de conhecimento distinguem-se 

dos desprovidas desta vantagem considerada uma nova dinâmica de diferenciação 

territorial (SANTOS,1988). A maior ou menor utilização do conhecimento nos 

produtos e processos do setor produtivo em geral distinguirão os territórios. 

A partir da constatação da relevância territorial dos spillover de pesquisa da 

universidade para o território apresentaram-se alguns ‘possíveis’ instrumentos e 

métodos para a análise da inovação territorial na perspectiva das dinâmicas de 

aprendizagem sociais e institucionais multiescalares, considerando o tipo de 

conhecimento, tácito e codificado, e a modalidade de difusão, direta e indireta. 
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Depois, seguindo as orientações teóricas e o marco metodológico, apresentaram-se 

alguns indicadores que representam a difusão do conhecimento. Alguns mais 

recorrentes na literatura científica e nos programas de avaliação científica, e outros 

ainda pouco usados.  

Para a análise da modalidade de difusão direta do conhecimento tácito 

utilizaram-se três indicadores: 1) Realização de projetos conduzidos por 

pesquisadores junto ao setor produtivo, 2) A mobilidade geográfica dos 

pesquisadores na escala regional/local, 3) Formação de redes de instituições 

públicas e privadas conformando a política estadual de C&T. Para a modalidade de 

difusão indireta do conhecimento tácito utilizaram-se três indicadores: 1) Construção 

de contatos ou cooperação entre os pesquisadores com outras instituições, 2) 

Geração de empreendimento ou produto, 3) Geração de melhorias no 

funcionamento da organização local. 

Enquanto indicadores para a análise da difusão direta do conhecimento 

codificado desenvolveram-se dois indicadores. 1) Instituições financiadoras dos 

projetos. 2) Investimento em recursos físicos, humanos ou organizacionais. Para a 

difusão indireta do conhecimento Codificado apresentam-se três indicadores, a 

saber: 1) Publicações relacionadas ao projeto, 2) Comunicações em eventos, 3) 

Cooperação com outras instituições, 4) Patentes. 

Nas duas unidades executoras dos Polos de Inovação Tecnológica – RS 

verificou-se a relevância de sua criação em 1993. Primeiro, os projetos de 

implantação dos laboratórios desenvolvidos na primeira fase dos Polos, quando o 

objetivo era criar infra-estrutura regional para a produção e difusão da C,T&I foram 

de fundamental importância. Nas duas regiões estudadas os laboratórios evoluíram 

para Central Analítica na UNISC e Unianálises na UNIVATES. Criou-se neste 

sentido um ativo territorial na medida em que estes recursos passaram a ser 

incorporados ao sistema produtivo regional. Geraram redes de cooperação 

institucional de significativa importância, pois através dela são regulamentados, 

testados, avaliados e autorizados serviços analíticos referentes à qualidade da água, 

dos alimentos, dos solos, etc no sentido de qualificar os produtos e processos de 

produção de cada região. Segundo, pela capilarização territorial de alguns projetos 

desenvolvidos. Para analisar as repercussões da C,T&I no território a partir dos 
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Polos de Inovação Tecnológica Vale do Rio Pardo e Vale do Taquari (1993 – 2008) 

fez-se uma amostra intencional da pesquisa empírica, considerando como critérios 

os projetos mais representativos quanto à evidência da criação de novos usos 

econômicos, políticos, sociais e ambientais do território.  

Neste sentido foram constatados os seguintes projetos: Diversificação da 

produção agrícola (1998), Implantação de uma planta piloto para o desenvolvimento 

da agroindústria de embutidos (1998), Desfluoretação parcial de águas naturais 

(2001) no Vale do Rio Pardo; Metodologia alternativa para produção de orquídeas 

bromélias e cactos (2003), Capacitação e Viabilização das pequenas Agroindústrias 

do Vale do Taquari (1999) no Vale do Taquari. 

Através dos projetos acima mencionados, houve o contato face a face entre 

pesquisadores e produtores e mais a mobilidade geográfica de ambas as partes.  

Foram implantadas e testadas nas propriedades agrícolas técnicas inovadoras no 

cultivo de frutas, com controle ecológico, nas quais se constataram melhorias e 

inovações no uso do solo, antes usadas para o cultivo do fumo. Nas duas 

agroindústrias identificadas, verificou-se que houve melhorias no processo de 

produção e geração de novos produtos. A criação de um filtro contribuiu para a 

geração de um novo produto e a melhoria da qualidade da água proporcionando 

uma melhoria da qualidade de vida da população. Um novo empreendimento surgiu 

através de “Bromélias Grandi" e da produção de adubo orgânico. No Sítio Soll 

Cogumelo surgiu um novo produto bem como melhorias no empreendimento. Na 

Ervateira Putinguense o projeto gerou melhorias no produto e no empreendimento. 

Dentre os indicadores analisados apenas não se verificou o pedido de 

patente. Os Escritórios de Transferência Tecnológica das universidades analisadas 

ainda são recentes e a cultura da Propriedade Intelectual entre os pesquisadores 

está se propagando, lentamente. 

Neste sentido constata-se que a geração e difusão do conhecimento, ciência, 

tecnologia e inovação conformam um processo de ações articuladas entre múltiplos 

atores de múltiplas escalas geográficas, os quais possuem estratégias em comum 

visando ao desenvolvimento na escala regional. Este processo repercute a 

descentralização das políticas de C,T&I, iniciadas em 1989, no Estado do RS. 
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Em suma, os resultados obtidos através da pesquisa confirmam a hipótese 

central da tese de que a regionalização das políticas territoriais em C,T&I criou 

arranjos institucionais e ambientais facilitadores da inovação, nos quais as 

Universidades passaram a ter um papel central neste processo. Neste contexto 

emergiu um novo sistema de governança territorial através da interação entre os 

atores públicos e privados de diferentes escalas, também compreendida como uma 

inovação territorial. 

Para finalizar, é preciso dizer que este processo é ainda muito recente e as 

universidades ainda encontram dificuldades político-institucionais para promover a 

inserção de novos processos sociais. O outro lado também é recíproco, ou seja, 

grande parte dos produtores locais sejam rurais ou urbanos têm dificuldades para se 

inserir nesta emergente dinâmica dos contextos sociais e institucionais de 

aprendizagem. Isso comprova que a criação de ambientes favorecedores da 

inovação não ocorre de forma espontânea, mas sim a partir da indução e articulação 

de políticas territoriais.  

Nos dias atuais os governos e as universidades vêm trabalhando de forma 

intensa para a implantação de Parques Tecnológicos e de Incubadoras de 

Empresas. Porém considera-se que estas são novas e relevantes ferramentas para 

alavancar o desenvolvimento das regiões, embora as mesmas não substituam o 

papel dos Polos de Inovação Tecnológica/RS enquanto indutores, articuladores e 

coordenadores das políticas territoriais de C,T&I. 
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ANEXOS 
 
 

Anexo A - Planilha de consulta a Secretaria de Ciência e Tecnologia Divisão Polos de Inovação Tecnológica - RS- 1993 – 2008 
 

Ano 
 

Unidade 
Executora 
 

Região 
 

  Projeto 
 

Valor Total 
 

Objeto Principal 
 

Área  
 

Demanda 
1. Regional 
2. Induzida 

Contrapartida 
 

         
 

 
Anexo B - Planilha de consulta ao PMT/VRP e PMT/VT - 1993 – 2008 

Ano 
 
 
 
 
 
 
 

                              
 
 
PROJETO 

Organização 
financiadora 
SCT e 
contrapartida? 

Investimento 
em recursos: 
1. físicos 
2. humanos 
3. 
organizacionais 

Mobilidade geográfica de 
pesquisadores 
1. interna (universidade) 
2.local/regional 

Local de 
execução 
do projeto 
 
 

Gerou algum tipo 
de publicação? 
1.Boletim 
Informativo 
2.Jornal 
3.Revista 
4.Eventos 
5.científicos 
Outro (especificar) 
 

Gerou contatos 
ou cooperação 
com outras 
organizações: 
Quais? 
(universidades, 
empresas, 
laboratórios 
etc.) 

Gerou algum 
novo empre- 
endimento? 
 

Gerou 
Patente? 

 
 

         

 

Anexo C - Planilha de consulta aos locais onde foram executados os projetos/ ou pessoas que participaram do projeto PMT/VRP e 
PMT/VT -  1993 – 2008 
 
 
Titulo do Projeto 
 
 
 
 

 
Local da execução 
do projeto 
 

Organização ou 
instituição 
executora 
 

Mobilidade 
geográfica dos 
pesquisadores 
(1)interna 
(2)local regional 
 

Mobilidade 
geográfica dos 
“beneficiados” pelo 
projeto 
(1)interna 
(2)regional 

Gerou novo 
empreendimento 
(1) Sim 
(2) Não 

Gerou melhorias 
no funcionamento 
da organização 
local 
(1) Sim 
(2) Não 
 

Pontos fortes e 
pontos fracos do 
projeto 
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Anexo D - Lista de Parques Tecnológicos no Brasil - 2008 
 
Em operação: 
1-Parque Tecnológico do Nutec – PARTEC (Fortaleza-CE) 
2-Parque Tecnológico de Bodocongó – PaqTcPB  (Campina Grande – PB) 
3-Núcleo de Gestão do Porto Digital (Recife – PE) 
4-Parque Tecnológico de Eletro-Eletrônica de Pernambuco - ParqTel (Recife-PE) 
5-Programa Curitiba Tecnoparque (Curitiba-PR) 
6- Parque Tecnológico Itaipu – PTI (Foz do Iguaçu-PR) 
7-Parque Tecnológico de Pato Branco (Pato Branco – PR) 
8-Movimento Petrópolis Tecnópolis - PET-TEC (Petrópolis-RJ) 
9-Pólo de Biotecnologia Bio-Rio Pólo Bio-Rio (Rio de Janeiro – RJ) 
10-Parque Tecnológico do Rio/UFRJ-Parque do Rio (Rio de Janeiro – RJ) 
11-Parque Tecnológico do Vale do Sinos – Valetec (Campo Bom – RS) 
12-Pólo Tecnológico do Noroeste Gaúcho (Ijuí – RS) 
13-Parque Científico e Tecnológico da PUC-RS- TECNOPUC (Porto Alegre-RS) 
14-Parque Tecnológico de Blumenau- ParqueBLU (Blumenau-SC) 
15-Parque Tecnológico Alfa- PARTEC ALFA (Florianópolis-SC) 
16-Sapiens Parque S/A (Florianópolis-SC) 
17-Sergipe Parque Tecnológico- SergipeTec (Aracajú - SE) 
18-Parque Tecnológico da Ciatec Campinas/SP (Campinas-SP) 
19-Parque Tecnológico de São Carlos Science Park (São Carlos-SP) 
20-Parque Tecnológico UNIVAP (São José dos Campos - SP) 
21-Parque Tecnológico de São José dos Campos (São José dos Campos - SP) 
22-Parque Tecnológico de Uberaba - PTU (Uberaba - MG) 
23-Parque Tecnológico Agroindustrial do Oeste – PTAO (Cascavel - PR) 
24-Parque Tecnológico do Pólo de Informática em São Leopoldo (São Leopoldo – RS) 
25-Techno Park (Campinas - SP) 
 
Em Implantação 
26-Parque Tecnológico de Salvador – TECNOVIA (Salvador – Bahia) 
27-Parque Científico e Tecnológico da UnB – PCTec (Brasília – DF) 
28-Parque Tecnológico Capital Digital (Brasília – DF) 
29-Parque Tecnológico Belo Horizonte – BH-Tec (Belo Horizonte – MG) 
30-Parque Científico e Tecnológico de Itajubá – ParCTec (Itajubá – MG) 
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31-Parque Tecnológico Regional de Montes Claros – ParqtecMoc (Montes Claros – MG) 
32-Parque Tecnológico de Viçosa – PqTV (Viçosa – MG) 
33-Parque de Ciência e Tecnologia Guamá – PCT guamá (Belém – PA) 
34-Parque Tecnológico de Londrina Francisco Sciarra (Londrina – PR) 
35-Parque Tecnológico da ULBRA – PTU (Canoas-RS) 
36-Parque Científico e Tecnológico da UPF (Passo Fundo – RS) 
37-Parque de Conhecimento e Inovação Tecnológica da UFRGS (Porto Alegre – RS) 
38-Parque Tecnológico de Piracicaba (Piracicaba – SP) 
39-Parque Tecnológico de São José do Rio Preto (São José do Rio Preto – SP) 
40-Parque Tecnológico de Itabira – ITEC (Itabira – MG) 
41-Parque Tecnológico do Inmetro – PTI (Duque de Caxias – RJ) 
42-Parque Tecnológico de Canoas – CECan (Canoas-RS) 
 
Em Projeto 
43-Parque Tecnológico de Alagoas – PTAL (Maceió – AL) 
44-Parque Tecnológico de Manaus (Manaus – AM) 
45-Parque Tecnológico Sucupira de Biotecnologia e Agronegócios (Brasília – DF) 
46-Parque Tecnológico Metropolitano de Vitória (Vitória – ES) 
47-Parque Tecnológico Samambaia – PCT Samambaia (Goiânia – GO) 
48-Parque Tenológico de Lavras – LAVRASTEC (Lavras – MG) 
49-Parque Tecnológico e Científico de Campo Grande – PTCC (Campo Grande – MS) 
50-Parque de Ciência e Tecnologia Tocantins (Marabá – PA) 
51-Parque Tecnológico do Tapajós (Santarém – PA) 
52-Parque Tecno-Científico da Unicentro – TECNICENTRO (Guarapuava – PR) 
53-Parque Tecnológico de Maringá – TECNOPARQ (Maringá – PR) 
54-Parque de Inovação Tecnológica e Cultural da Gávea – PITG/GÁVEA (Rio de Janeiro – RJ) 
55-Parque Tecnológico Socioambiental e Cultural da Gávea (Rio de Janeiro – RJ) 
56-Parque Tecnológico do Agronegócio – AGRORIO (Seropédica – RJ) 
57-Parque Tecnológico do CIENTEC (Cachoeirinha – RS) 
58-Parque Tecnológico do Pólo de Informática de Caxias do Sul – TRINOPOLO (Caxias do Sul – RS) 
59-Parque Científico e Tecnológico Regional – UNISC (Santa Cruz do Sul – RS) 
60-Parque de Inovação Tecnológica de Joinville (Joinville – SC) 
61-Parque de Inovação da Região de Joinville - TECVILLE (Joinville – SC) 
62-Parque Tecnológico voltado ao Desenvolvimento Sustentável Social e Econômico (Botucatu – SP) 
63-Pólo de Pesquisa e Inovação da Unicamp (Campinas-SP) 
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64-Parque Tecnológico de Guarulhos (Guarulhos – SP) 
65-Parque Tecnológico de Limeira – ParqTel  (Limeira – SP) 
66-Parque Tecnológico de Ribeirão Preto – PTRP (Ribeirão Preto – SP) 
67-Parque Tecnológico de Rio Claro – setor UNESP – RC Parque (Rio Claro – SP) 
68-Parque Tecnológico de Santos (Santos – SP) 
69-Parque Eco-Tecnológio Damha São Carlos (São Carlos - SP) 
70-Parque Tecnológico de São Paulo (São Paulo – SP) 
71-Parque Tecnológico de Sorocaba – PTS (Sorocaba – SP) 
72-Parque Tecnológico de Betim – Inovapark (Betim – MG) 
73-Parque Científico e Tecnológico de Juiz de Fora (Juiz de Fora – MG) 
74-Parque Tecnológico de Xerém (Rio de Janeiro – RJ) 
 
Fonte – Anprotec, 2008 
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Anexo E - Tabela com resultados de consultas ao PMT/VRP – UNISC -1993 - 2008 

Ano 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
PROJETO 

Organização 
financiadora 
 
SCT e 
contrapartida? 

Investimento em 
recursos 
1. físicos 
2. humanos 
3. 
organizacionais 

Mobilidade 
geográfica de 
pesquisadores 
1. interna 
(universidade) 
2.local/regional 

Local de 
execução do 
projeto 
 
 

Gerou algum 
tipo de 
publicação? 
1.Boletim 
Informativo 
2.Jornal 
3.Revista 
4.Eventos 
5.científicos 
Outro 
(especificar) 
 

Gerou contatos 
ou cooperação 
com outras 
organizações: 
Quais? 
(universidades, 
empresas, 
laboratórios, 
etc) 
 

Gerou algum 
novo 
empreendimento? 
 
 

1993 
Implantação do 
Laboratório de 
Microbiologia 

SCT (1) 
 (1) 

Unisc – Sta 
Cruz do Sul 
  

Prefeituras da 
região 

 

1995 Laboratório de 
Análise de Água 

SCT (1) 
 (1) 

Unisc – Sta 
Cruz do Sul 
  

Prefeituras da 
região 

 
 

1995 
Laboratório de 
Análise do Solo SCT (1) 

 (1) 

Unisc – Sta 
Cruz do Sul 
 

 
 

Prefeituras da 
região 

 
 

1995 
Laboratório de 
Análise Foliar de 
Adubos e Corretivos 

SCT (1) 
 (1) 

Unisc – Sta 
Cruz do Sul 
  

Prefeituras da 
região 

 
 

1995 Laboratório de 
Bromatologia 

SCT (1) 
 (1) 

Unisc – Sta 
Cruz do Sul 
  

Prefeituras da 
região 

 
 

1995 Laboratório de 
Micologia 

SCT (1) 
 (1) 

Unisc – Sta 
Cruz do Sul 
  

Prefeituras da 
região 

 

1996 

Implantação 
Laboratório Ensaios 
Físicos-Químicos em 
Materiais Poliméricos 

SCT (1) 
 
 (1) 

Unisc – Sta 
Cruz do Sul 
  

Prefeituras da 
região 

 

1996 
Melhoria Laboratório 
Cartografia e Gestão 
Territorial 

SCT (1) 
 (1) 

Unisc – Sta 
Cruz do Sul 
  

Prefeituras da 
região 

 

16/97 
Centro Regional de 
Óleos Vegetais do 
Vale do Rio Pardo 

SCT 
Unisc (1) 

(2) (2) 

Sta Cruz do 
Sul 
 
 (2)  
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22/98 Diversificação da 
Produção Agrícola 

Prefeitura de 
Cerro Branco, 
Prefeitura de 
Pantano 
Grande, 
Prefeitura de 
Vale do Sol, 
UNISC, CNPq 
e SCT 

(1) 
(2) 
 
 
 
 
 
 

 
 
(2) 
 
 
 
 
 
 
 

Cerro Branco, 
Pantano 
Grande, Vale 
do Sol 
Sta Cruz do 
Sul, 
Rio Pardo, 
Vera Cruz 
 
 
 
 

(2) 
(4) 
Cartilha para 
Produção 
orgânica de 
frutas 
 
 
  

-Substituição 
(parcial) da prod. 
de fumo por frutas 
(pêssego e figo) e 
pepino e 
hortaliças 
ecológicas 
- Pomar ecológico 
(laranja) e 
hortaliças.  Prod. 
pepino e 
conservas 
(feirante) 

22/98 

Implantação de Uma 
Planta Piloto p/ o 
Desenvolvimento da 
Agroindústria de 
Embutidos 

SCT 
Unisc 

(1) 
(2) 
 
 

(2) 
 
 

Sta Cruz do 
Sul, Venâncio 
Aires e 
Sinimbu 
 
 

(2) 
(4) 
 
  

SCHENA 
Casa de Carnes 
e Fábrica de 
Embutidos 
 
Casa de Carnes 
e Fábrica de 
Embutidos 
SHUSTER 

60/98 Estudo Ambiental 
Resíduos Sólidos 

 
     

 

03/00 Embalagens e 
Produtos Alimentícios 

SCT 
Unisc 

(1) 
(2) 
 (1) 

Sta Cruz do 
Sul – Unisc - 
Laboratórios 
 

(2) 
(4) 
 
  

 

08/01 

Processos 
Fermentativos para a 
Produção Produtos 
Cárneos 

SCT 

 
(1) 
 

Sta Cruz do 
Sul – Unisc - 
Laboratórios 
 

(2) 
(4) 
  

 

08/01 Reciclagem de 
Resíduos Plásticos 
 
 
 
 

SCT 
Unisc 

 

(1) 
 
 
 
 

Sta Cruz do 
Sul – Unisc – 
Laboratórios 
 
 
 

(1) 
(2) 
(4) 
 
 
  

- Montagem da 
Planta-Piloto de 
Reciclagem de 
Plásticos da 
Unisc 
- Três novos 
produtos: perfis 
para revestimento 
de residências, 
organizadores de 
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mesa e tensores 
manuais para 
exercícios 
fisioterápicos.  
 

51/01 
Desfluoretação 
Parcial de Águas 
Naturais 
 
 
 
 
 

SCT 
Unisc 

 

(2) 
Santa Cruz do 
Sul e  
 Venâncio 
Aires 
 
 
 
 
 

Todo Vale do 
Rio Pardo 
 
 
 
 
 
 

(2) 
(4) 
Eventos 
internacionais 
Alemanha 
Paraguai 
 
 
 

FUNASA 
 
Contatos: 
UFRGS 
UFSM 
 
Prêmio: 
- Finep  e 
- Expressão 
Ecológica 
Categoria 
Socioambiental 
 

 
Criado filtro para 
desfluoretação 
 
 “O equipamento 
é confeccionado 
com tubos de 
PVC e carvão 
animal como meio 
adsorvente, 
responsável por 
reduzir o índice 
de flúor na água”. 

51/01 

Liofilização - Estudos 
de Processos, 
Produtos e 
Embalagens 

SCT 
Unisc 

 
(1) 
 

Sta Cruz do 
Sul – Unisc - 
Laboratórios 
 

(2) 
(4) 
  

 

31/03 
Estudo de 
Embalagens Plásticas 
para Leite e Lácteas 

Este não foi 
executado 

     

 

26/04 
Beneficiamento de 
Frutas Cultivadas 
Agroecologicamente 

SCT 
Unisc 

 

(1) 
 
 
 

Candelária, 
Vera Cruz, 
Vale do Sol, 
Encruzilhada 
do Sul – 
Sta Cruz do 
Sul – Unisc - 
Laboratórios 
 

(2) 
(4) 
 
 
  

 

43/05 
Fabricação de Novos 
Produtos a partir de 
Material Reciclado 

 
 
Unisc 
SCT 

     Objetiva avaliar a 
utilização e a 
reutilização de 
embalagens 
plásticas para 
acondicionamento 
de leite e bebidas 
lácteas, 
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comercializados 
no município de 
Santa Cruz do 
Sul/RS, por parte 
dos produtores 

07/06 Aproveitamento do 
Soro do Leite 

 
 
SCT 
Unisc 

     Tem como 
objetivo viabilizar 
a utilização desse 
subproduto  em 
diversos produtos 
alimentícios 

13/08 Rastreabilidade 
Bovina. 

 
 
 
 
Unisc 
SCT 

  
 
 
 
(2) 
Vera Cruz 

 
 
 
Incubadora 
Tecnológica 
da UNISC, 
unidade de 
Vera Cruz 

 
 
 
 
Ainda não 

 
 
 
Tecniagro - 
Certificações e 
Sistemas 
Agropecuários 

Gerará um novo 
produto. A 
princípio que irá 
usar são as 
empresas 
certificadoras 
SISBOV e os 
próprios agentes 
fiscalizadores do 
Ministério da 
Agricultura dos 
Estados 

27/08 

Produção de 
Biodiesel de Girassol 
e Aproveitamento de 
Subprodutos 

 
SCT 
Unisc 

      

 
 
Anexo F - Tabela com resultados de consulta aos locais onde foram executados os projetos/ ou pessoas que participaram do projeto 
PMT/Vale do Rio Pardo 1993 - 2008 
 
Titulo do Projeto 
 
 
 
 

Local da 
execução do 
projeto 
 

Organização ou 
instituição 
executora 
 

Mobilidade 
geográfica dos 
pesquisadores 
(1)interna 
(2)local regional 
 

Mobilidade 
geográfica dos 
“beneficiados” 
pelo projeto 
(1)interna 
(2)regional 

Gerou novo 
empreendimento 
(1) Sim 
(2) Não 

Gerou melhorias 
no 
funcionamento 
da organização 
local 
(1) Sim 
(2) Não 
 

Pontos fortes e 
pontos fracos do 
projeto 

 
 
Diversificação da 

 
 
Linha Henrique 

 
 
Unisc 

 
 
(2) 

 
 
(2) 

 
Substituição 
(parcial) da prod. 

 
 
 

Forte: 
Acompanhamento 
técnico através de 
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Produção Agrícola 
(1998) 

D’Avila - 
Vera Cruz 

de fumo por frutas 
(pêssego e figo) e 
pepino e 
hortaliças 
ecológicas 

(1) visitas periódicas 
por parte de 
pesquisadores da 
Unisc. Também 
menciona os cursos 
ministrados na 
universidade, os 
quais tratavam da 
agroecologia e 
suas formas de 
produção. 
Fraco:  
Falta de 
continuidade de 
incentivos 
municipais a 
agroecologia. 

 
 
 
Diversificação da 
Produção Agrícola 
(1998) 

 
 
 
Vila Progresso/ 
Vera Cruz 

 
 
 
Unisc 

 
 
 
 
 
(2) 

 
 
 
 
 
(2) 

 
 
(1) 
Pomar ecológico 
(laranja) 
e  hortaliças e 
prod. de pepino e  
conservas 
- Feirante 

 
 
(1)  
 

Fortes: 
O incentivo inicial, 
atendimento 
técnico através de 
visitas periódicas 
por parte de 
pesquisadores da 
Unisc e o 
recebimento 
gratuito das mudas 
frutíferas. 
Fraco: 
 A falta de mão de 
obra no campo 

Beneficiamento de 
Frutas Cultivadas 
Agroecologicamente 
(2004) 

 
Encruziliada do 
Sul 

 
Unisc 

  
(2) 

   

Implantação de 
Uma Planta Piloto p/ 
o Desenvolvimento 
da Agroindústria de 
Embutidos (1998) 
 
 

 
Linha Pinheiral 
RST 
 
Sta Cruz do Sul 
 

 
 
Unisc 

 
 
(2) 

 
 
(2) 

SCHENA 
Casa de Carnes 
e Fábrica de 
Embutidos 
 
Casa de Carnes 
e Fábrica de 
Embutidos 
Shuster 

  
 
 
(1) 

Forte: 
Legalização das 
empresas e à 
ampliação dos 
processos de 
fabricação e 
diversificação de 
produtos fabricados 

Reciclagem de 
Resíduos Plásticos 

    - Montagem da 
Planta-Piloto de 
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(2001) 
 

Reciclagem de 
Plásticos da Unisc 
- três novos 
produtos: perfis 
para revestimento 
de residências, 
organizadores de 
mesa e tensores 
manuais para 
exercícios 
fisioterápicos. 

 
 
 
Desfluoretação 
Parcial de Águas 
Naturais (2001) 
 
 
 
 

    Criado o filtro 
para 
desfluoretação 
 “O equipamento 
é confeccionado 
com tubos de 
PVC e carvão 
animal como meio 
absorvente, 
responsável por 
reduzir o índice 
de flúor na água”. 

  

 
 
Anexo G - Tabela com resultados de consultas ao PMT/VT - UNIVATES - 1993 - 2008 
 
 
 
 
ANO 
 
 

 
 
 
 
PROJETO 

 
 
Organização 
financiadora 
SCT e 
contrapartida? 

 
 
Investimento em 
recursos: 
1. físicos 
2. humanos 
3.organizacionais 

 
 
Mobilidade 
geográfica de 
pesquisadores 
1.interna 
(universidade) 
2. local/regional 

 
 
Local de 
execução do 
projeto 

 
Gerou algum 
tipo de 
publicação? 
1. Boletim 
Informativo 
2. Jornal 
3. Revista 
4. Evento 
científico 
5. Outro 
(especificar) 

Gerou contatos 
ou cooperação 
com outras 
organizações: 
Quais? 
(universidades, 
empresas, 
laboratórios, 
etc.) 

Gerou algum 
novo empreen- 
dimento? 
 
 

1993 

Implantação do 
Laboratório para 
Analises 
Microbiológicas 

   Lajeado -
Univates 
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1995 

Capacitação e 
Qualificação 
Laboratorial para 
Análises 
Químicas 

   Lajeado - 
Univates 

   

11/97 
Implantação do 
Laboratório de 
Bromatologia 

   Lajeado - 
Univates 

   

21/99 

Capacitação e 
Viabilização das 
pequenas 
Agroindústrias do 
Vale do Taquari 

 
SCT 
Univates 

 (1) 
(2) auditoria p/ 
Selo de 
qualidade 

Univates 
Putinga 
Teutônia 
Estrela 
Lajeado 

  (selo de 
qualidade) 
Cogumelo do 
Sol 
Erva-Mate 
Putinguense 
Degaspari 

06/00 
Centro Regional 
de Pesquisa da 
Erva Mate 

       

03/01 

Minimização e 
Tratamento de 
Efluentes 
Líquidos nas 
Micro e 
Pequenas 
Agroindústrias de 
Laticínios e 
Carnes do Vale 
do Taquari 

       

06/01 

Destinação de 
Resíduos da 
Suinocultura no 
Vale do Taquari: 
Métodos de 
Minimização e 
Disposição 

       

06/01 

Diagnóstico da 
Poluição 
Ambiental 
decorrente dos 
Resíduos da 
Suinocultura no 
Vale do Taquari 
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60/01 

Controle 
Biológico de 
Tetranychus 
Urticae Koch na 
Cultura do 
Morango 
 

 
 
SCT 
Univates 

 
 
(1) 
(2) 

 
 
(1) 
(2) 

 
Capitão, 
Lajeado, 
Bom 
Princípio 

 
 
(2) 
(3) Científica 

 
Embrapa 
Emater 

Controle 
natural de 
pragas e 
doenças 
(Ecomorango) 
Produção 
ecológica 

60/01 

Influência dos 
Ácaros e 
Colêmbolos na 
Cultura de 
Cogumelos 

 
SCT 
Univates 

 
(1) 
(2) 

 
(1) 
(2) 

 
Lajeado 

 
(2) 
(3) Científica 

 Identificar 
problemas, 
possibilidades 
de manejo 
(Folito S/A) 

60/01 

Influência dos 
Ácaros no Cultivo 
da Erva-mate 
 
 
 

 
 
SCT 
Univates 

 
(1) 
(2) 

 
(1) 
(2) 

 
Ilópolis, 
Putinga 

 
(2) 
(3) Científica 

 Formas de 
produzir com 
menos 
problemas na 
questão dos 
ácaros 
(Putinguense e 
Chimango) 

08/03 

Microfauna como 
Bioindicador em 
Tratamento de 
Efluentes 

       

08/03 

Metodologia 
Alternativa para 
Produção de 
Orquídeas 
Bromélias e 
Cactos (2003) 
 

 
 
SCT 
Univates 
Prefeitura 
(transporte) 

 
 
(1) 
(2) 

 
(1) 
(2) 

 
Arvorezinha, 
Encantado, 
Roca Sales, 
Mato Leitão, 
Colinas, 
Taquari. 
 
 

 
(2) 
(3) 
(5) TV 
Livro: Cultivo 
de 
Bromélias, 
Cactos e 
Orquídeas 

 
AFLOVAT 
Escolas 
municipais (2) 
Mato Leitão?) 

 

30/04 
Salame e Copa 
do Vale do 
Taquari 

 
 
 
 
SCT 
Univates 

  
 
 
(1) 
(2) 
Arroio do Meio 

Univates 
Progresso, 
Ilópolis, 
Encantado, 
Cruzeiro do 
Sul, Estrela, 
Lajeado, 
Fazenda Vila 
Nova, 

 
 
 
(1) 
(2) 
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Arroio do 
Meio, Roca 
Sales 
23 
participantes 

46/05 

Cultura da 
Mandioca no Vale 
do Taquari 
 

SCT 
Univates 
Fepagro 

 (1) 
(2) 

 
Taquari 

(4) 
(5) escola 

 
Fepagro 

 

11/08 

Avaliação da 
Biodigestão de 
Dejetos Suínos e 
Produção de 
Biogás com 
Incidência de 
Radiação uv e 
Solar. 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(1) 
(2) 
Colinas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anta Gorda, 
Arroio do 
Meio, 
Arvorezinha, 
Bom Retiro do 
Sul, Canudos 
do Vale, 
Colinas, 
Coqueiro 
Baixo, 
Cruzeiro do 
Sul, Dois 
Lajeados, 
Doutor 
Ricardo, 
Encantado, 
Estrela, 
Fazenda Vila 
Nova, 
Forquetinha, 
Ilópolis, 
Lajeado, 
Marques de 
Souza, 
Muçum, Nova 
Bréscia, 
Paverama, 
Pouso Novo, 
Progresso, 
Putinga, 
Relvado, 
Santa Clara 
do Sul, Sério, 
Tabaí, 
Taquari, 
Teutônia, 
Travesseiro, 
Vespasiano 

  
 
 
 
 
 
 
Prefeituras dos 
municípios 
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Correa, 
Westfália 
 

11/08 

Fabricação de 
Queijo Tipo 
Camembert no 
Vale do Taquari 

   Locais a 
definir 

(5) SIC Universidade de 
MLF Wangen - 
Alemanha 

 

11/08 
Cultivo in vitro de 
Plantas 
Ornamentais 

       

 
 
 
 
Anexo H – Tabela com resultados de consulta aos locais onde foram executados os projetos/ ou pessoas que participaram do projeto 
PMT/Vale do Taquari – 1993 -2008 
Titulo do Projeto 
 
 
 
 

Local da 
execução do 
projeto 
 

Organização ou 
instituição 
executora 
 

Mobilidade 
geográfica dos 
pesquisadores 
(1)interna 
(2)local regional 
 

Mobilidade 
geográfica dos 
“beneficiados” 
pelo projeto 
(1)interna 
(2)regional 

Gerou novo 
empreendimento 
(1) Sim 
(2) Não 

Gerou melhorias 
no 
funcionamento 
da organização 
local 
(1) Sim 
(2) Não 
 

Pontos fortes e 
pontos fracos do 
projeto 

Capacitação e 
Viabilização das 
pequenas 
Agroindústrias do 
Vale do Taquari 
(1999) 
 

Teutônia 
 
Sítio Soll 
Cogumello Ltda 
 

 
 
 
 
 
Univates 
 
 

 
 
(1) 

 
 
(2) 

 
 
(1) 
Produção, 
beneficiamento e 
comercialização 
do cogumelo do 
tipo Agaricus 
blazei murill. 
 

 
 
(1) 

- Fortes: 
abertura de 
portas por causa 
do selo de 
qualidade que 
transmite 
segurança e 
credibilidade aos 
estabelecimentos. 
- Fracos: 
adaptações 
muitas vezes 
onerosa para 
empresa e custos 
regulares com 
laudos e visitas 
técnicas. 
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Capacitação e 
Viabilização das 
pequenas 
Agroindústrias do 
Vale do Taquari 
(1999) 

Putinga 
 
 
Erva-Mate Putin-
guense 

 
 
 
 
 
 
Univates 

 
 
 
 
 
(2) 

 
 
 
 
 
(2) 

 
 
 
 
 
(2) 

 
 
 
 
 
(1) 

O Selo de 
Qualidade 
Univates com 
certeza contribuiu 
com as melhorias 
realizadas na 
Fábrica com as 
boas práticas de 
fabricação, nos 
registros, nas 
documentações e 
também nas 
auditorias 
realizadas 
periodicamente. 

Influência dos 
Ácaros e 
Colêmbolos na 
Cultura de 
Cogumelos 
(2001) 

Lajeado 
 
 
FOLHITO Ind e 
Com de Adubos 
Orgânicos Ltda 
 

 
 
 
 
 
Univates 
 
 

 
 
 
 
 
(2) 

 
 
 
 
 
(2) 

 
 
 
 
 
(2) 

 
 
 
 
 
(2) 

O projeto serviu 
para identificar 
melhor as 
espécies de 
ácaros e 
colêmbolos que 
estavam 
presentes na 
produção e no 
ambiente. Porém, 
do lado prático, 
empresarial, 
quanto ao manejo 
da produção 
visando à 
prevenção de 
pragas, nada foi 
feito. 

Controle 
Biológico de 
Tetranychus 
Urticae Koch na 
Cultura do 
Morango (2001) 
 

Ecomorango 
 
Bom Princípio 

 
 
 
Univates 

  
 
 
(2) 

 
 
 
(2) 

  
 
 
(1) 

A Embrapa deu 
continuidade com 
parcerias nos 
municípios e os 
resultados 
efetivos no 
controle das 
pragas estão 
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surgindo agora 
em 2009. 

 
Metodologia 
Alternativa para 
Produção de 
Orquídeas 
Bromélias e 
Cactos (2003) 
 

Linha Marechal 
Floriano/ 
Arroio Augusta 
Baixo 

 
 
Univates 

 
 
(2) 

 
 
(2) 
 

 
 
(1) 
Bromélia Grandi 

 
 
(1) 

 
 
Motivação inicial 
 
Falta de 
continuidade 
 

Salame e Copa 
do Vale do 
Taquari (2004) 

Encantado/bairro 
Jardim da Fonte 
(Giovani de 
Conto) 

 
 
 
 
Univates 

 
 
 
 
(2) Arroio do 
Meio 

 
 
 
 
(2) 

 
 
(2)  
Ainda não, mas 
produz copa e 
salame. A idéia é 
implantar uma 
agroindústria. 
 
(trabalho num 
açougue) 

 
 
(2) 
Aprendizagem 
etapas para 
manuseio 
legislação 
compra e venda 

Faltou um retorno 
da Univates, pois 
foi feito um 
resgate histórico 
dos “saberes da 
colônia” – 
registrar o 
conhecimento. 
 
Dificuldade em 
implantar a 
agroindústria, 
pois para receber 
os benefícios é 
preciso ser 
agricultor. 

 
 
 


