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Presentación de la Red de Desarrollo
Territorial e Integración Regional
La Red de Desarrollo Territorial e Integración Regional (ReDeTIR) se
creó a inicios de este siglo con el objetivo de abordar la problemática general
del desarrollo territorial y la globalización en el marco de los procesos de integración, poniendo énfasis en los retos de la recomposición del territorio para
la reducción de las desigualdades, mejorar la gobernanza de los territorios y
la reformulación de las políticas públicas, desde una perspectiva comparada
que enriquezca la visión de dichos fenómenos en las regiones latinoamericanas
y europeas.
La ReDeTIR está actualmente integrada por diez universidades europeas
y latinoamericanas y un instituto superior de investigación: Universidad Nacional del Comahue (Argentina); Universidad Nacional del Litoral (Argentina);
Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Brasil); Universidad Nacional
de Pilar (Paraguay); Universidad de la República (Uruguay); Universidad de
Granada (España); Universidad de Murcia (España); Université de Toulouse
II Le Mirail (Francia); Université de Corse (Francia); Universidade Técnica de
Lisboa (Portugal); Institut National de la Recherche Agronomique (Francia).
En los años 2002-2005 y 2007-2010 obtuvo el apoyo para sus actividades del
Programa Alfa II de la Comunidad Europea, lo que permitió consolidar y
desarrollar las actividades de la Red hasta el presente.
En estos años de funcionamiento, la ReDeTIR buscó constituirse en un
referente académico en los temas vinculados al desarrollo territorial y a la integración regional, consolidando un espacio de intercambio y discusión entre
América Latina y la Comunidad Europea. En el marco de esta red se ha contribuido con la formación de profesionales en los temas de desarrollo territorial
e integración a través del otorgamiento de 35 becas a través del Programa Alfa
II para la realización de doctorados y el dictado de cursos de posgrado en las
diferentes universidades de la red. Se han hecho aportes para el debate sobre
el desarrollo territorial en organismos e instituciones de desarrollo a través
de la realización y auspicio de múltiples seminarios regionales e internacionales en ambos continentes. Se ha promovido la discusión en instituciones
y redes abocadas a actividades vinculadas a la docencia de posgrado y a la
investigación en temáticas similares a las de la ReDeTIR, destacándose entre
ellas la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y
la Cultura (Unesco), la Asociación Latinoamericana de Sociología (Alas), el
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Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (Clacso) y la Asociación de
Universidades Grupo Montevideo (AUGM).
El libro que aquí se presenta es la tercera publicación colectiva que se realiza en el marco de la Red. En el 2006 se editó en Uruguay el libro Globalización,
desarrollo y territorios menos favorecidos y en el 2010 se publicó en España el
libro Globalización y perspectivas de la integración regional. Además de estos
libros, se han producido y financiado múltiples publicaciones científicas que
recogen los resultados de las investigaciones de los equipos de la red y de los
eventos académicos por ella organizados.
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Introdução
Ivaldo Gehlen
Alberto Riella

O debate sobre território na interface da sociedade em sentido abrangente é permeado por um amálgama de percepções intercambiantes entre
uma configuração estática e outra complexa, representando uma dinâmica,
em permanente transformação, refletindo, mesmo que de forma ambivalente,
a complexidade das realidades que compõem os contextos locais. Por esta
perspectiva de capturar complexidades, o conceito de território se apresenta
controverso, propiciando a diversificação de possibilidades e de experiências
para modificar a realidade complexa.
Território, como referência conceitual, complementa e/ou se contrapõe a
enfoques de diferentes disciplinas, em construção concomitante com o conceito
de globalização, seja contrapondo-se pelas possibilidades que oferece de reconhecer e valorizar as especificidades das diferentes escalas locais e regionais,
seja valorizando as estratégias e arranjos no enfrentamento às uniformidades
criadas pela globalização. A captura ou o olhar da realidade sob a noção de
território possibilita perceber prerrogativas e chances de o particular se referenciar, encontrar sentido, no global, pelas oportunidades e pela percepção de
novos valores que geram e dão visibilidade a novos cenários sociais para a ação.
A noção de território possibilita potencializar as noções de patrimônio
social, cultural, ambiental, econômico que estimulam iniciativas de desenvolvimento, como por exemplo de turismo, de novas atividades agregadoras
de pessoas, de renda, de eventos. A multiplicidade de facetas, indicadores ou
componentes desse conceito, sempre reconstruído, constitui uma espécie de
sistema ou rede de interconexões mobilizadoras de recursos, de competências e atribuições de responsabilidades que tendem a reforçar os processos
participativos.
A perspectiva territorial coloca o desafio de integrar os conhecimentos
científicos e técnicos nos sistemas cognitivos e no agir. Para isto, a condição
sine qua non é desenvolver metodologias de estudo e de operacionalização do
conhecimento que permitam compreender as chances de desenvolvimento,
de mudanças de transformação da sociedade, tanto no sentido da convivência
coletiva, quanto nas normas e práticas de condutas. Essa aproximação requer
prestar especial atenção às relações de confiança mediante as quais essas normas
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e códigos de conduta são subjetivados no território, conformando os complexos
enredados de construção identitária entre atores e espaço.
O território é construção social que insere as múltiplas dimensões da
realidade, dando sentido à produção/reprodução, à apropriação e ao uso de
seus recursos, gerando estratificações sociais, paisagens, comunicação, imaginários, representações, sociabilidade.
A coletânea de 15 textos e 23 autores latino-americanos e europeus consignados neste livro Território e sociedade: perspectivas teórico-metodológicas e
evidências empíricas coleciona síntese parcial dos resultados das teses, eventos,
reuniões acadêmicas e intercâmbios no “território” da rede, expressando parte
dos resultados de mais de uma década de trabalho conjunto.
O livro compõe-se de três partes interconectadas e complementares. A
distribuição dos textos corresponde ao critério do mais geral ou abrangente
para o local ou menos abrangente, sem ordem de mérito.
A primeira parte, Globalização e alternativas para os territórios, compõe-se
de cinco textos, que analisam, numa perspectiva predominantemente socioeconômica, as dinâmicas contemporâneas, com implicações territoriais, que
apontam para mudanças em diversas dimensões da sociedade contemporânea.
Moreira mostra, na perspectiva da economia política, que a financeirização que
separa a economia financeira virtual da real, gera também efeitos perversos
para a economia e a sociedade em geral e em particular para o meio rural,
substituindo na teoria e na prática a crença na função regulatória do Estado
pelos supostos mérito da autorregulação capitalista.
A discussão do conceito de patrimônio e patrimonialização abre um
novo campo epistemológico, conforme Linck, Barragan e Navarro, para quem
o conceito de patrimonialização atribui ênfase naquilo que muda e resulta
mais visível e mensurável. Centra-se no estudo dos processos e dispositivos
da apropriação coletiva, possível de observação e entendimento cognitivo.
Na perspectiva da análise conceitual de patrimônio, Baños, Pedreño e Zúñiga
mostram que o patrimônio do trabalho é um conceito em disputa, sofre tendência à fetichização, esterilizando-o da memória do trabalho e convertendo-o
em objeto estético, de espetacularização.
Esta seção contempla também uma análise da economia solidária desenvolvida por Marques, que a conceitua como resultado de um movimento
antiglobalização que cria espaço para organização e mobilização de atores. A
criação de enclaves informacionais como translado do processamento de informação para países periféricos como enfrentamento ao capitalismo é objeto do
estudo de Falero, que investiga a reprodução do formato de inserção-adaptação
do país à economia-mundo capitalista.
A segunda parte, Aportes conceituais e metodológicos para os estudos de
territórios, composta por seis artigos, discute as diversidades conceituais e
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de abordagens metodológicas da temática do livro. O conceito de território
aplicado para análises do desenvolvimento rural é abordado por Maia, que
mostra as diversas abordagens e nuances que os estudos apresentam. O autor
considera território como categoria que sintetiza elementos que constituem
novas estratégias de desenvolvimento rural, referendando a importância das
instituições e do patrimônio histórico, político e cultural, para este conceito.
Na mesma perspectiva, Riella e Mascheroni fazem uma reflexão sobre o conceito de território e da metodologia para analisar o desenvolvimento rural,
tendo em conta o grau de territorialidade das ações empreendida no Uruguai.
Igualmente, Romero analisa o desenvolvimento rural a partir do conceito
de território como ferramenta analítica que possibilita superar a dicotomia
rural-urbano, percebendo o território como integrador de diferentes setores
produtivos, diferentes espaços urbanos como geradores de desenvolvimento
sistêmico. Vitelli, por sua vez, analisa o território rural a partir das organizações
e da participação social, com recorte de gênero. Capital social e cidadania,
expressas localmente pelas organizações e grupos, dinamizam os territórios
gerando desenvolvimento, porém permanecem estáveis os sistemas de valores
culturas e tradições que limitam as mudanças nas relações de gênero.
Na análise de Entrena e Lannoo, o território, produto e produtor de relações sociais, adquire um caráter de realidade construída socialmente, levando
à produção de capital social, que repercute na configuração e conformação
socioeconômica dos territórios. O estudo analisa como o fato de viver em território rural ou urbano afeta a maior ou menor acessibilidade ao capital social,
tendo como referência empírica a Bélgica e a Espanha. O turismo provoca
profundas alterações nas recomposições de territórios: é o que defende Filardo, em seu estudo comparado entre Andaluzia e Uruguai. O estudo valoriza
aspectos metodológicos que possibilitam comparar situações muito distintas
com impactos diferentes e dar relevância às especificidades de cada situação.
A terceira parte, Mobilidades territoriais em conflitos, mostra, a partir de
situações concretas, algumas dinâmicas territoriais que expressam mobilização
e mobilidade social, portanto tensões e conflitos, valorizando os resultados
identitários socioprofissionais resultantes. Novas identidades socioprofissionais, mutações nas identidades socioculturais e reconceituações de cidadania
são mostradas por Gehlen e Kocourek na análise dos processos de migração
sazonal para vendas de verão nas praias do sul do Brasil. No sudeste da Espanha, Entrena e Jiménez analisam os impactos e as contradições emergidos
do ingresso de imigrantes entre agricultores que aí vivem há muito tempo,
expressando assimetrias e até mesmo xenofobia. A maior ou menor capacidade
de mobilização é decisiva nesta (re)construção de território.
A permanência com mudanças num território implica construir estratégias adaptativas de resistência e também de expansão territoriais do capital,
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mostram Bendini e Steimbreger, exigindo estratégias familiares ocupacionais
e organizacionais que conduzem a repensar o território na perspectiva da
mobilidade profissional, estrutura social, modo de vida rural e organização
do espaço, no caso da Patagônia, Argentina. Uma radiografia dos principais
impactos da expansão da soja na estrutura agrária, no caso do Paraguai, é
feita por Esparza, mostrando que a concentração, estrangeirização da terra
e decomposição social são proporcionais ao aumento da minifundização e à
expulsão de agricultores de suas terras. A mudança de uso da terra produz
diferentes impactos e reterritorializações diversas.
Em síntese, este livro se propõe a uma contribuição aos estudos territoriais a partir da conceitualização do desenvolvimento territorial como uma
complexa construção social, que remete necessariamente à ação coletiva, à
organização produtiva, ao ordenamento territorial, de gestão participativa e
de reconhecimento de identidade e realização da cidadania. Neste sentido,
os diferentes artigos que compõem o livro constituem tentativa de capturar
as multidimensionalidades de olhares sobre a sociedade contemporânea na
perspectiva da territorialidade, mediante a qual se podem analisar e projetar
os processos de desenvolvimento, com suas particularidades e universalidades
complexas, demandantes de avanços e especificidades conceituais e metodológicos.
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