
1 
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METODOLÓGICA 

 

Douglas Henrique Novelli* 

 

Resumo 

 

O presente artigo se insere junto a um conjunto de estudos recentes sobre regionalismos, 

caracterizados pela negação da ideia de regiões serem compostos meramente naturais. 

Regiões são, antes de tudo, construções cognitivas atreladas a projetos políticos, as quais se 

manifestam por meio do discurso dos atores. O artigo apresenta uma proposta teórico-

metodológica para analisar o grau de convergência existente entre as concepções de múltiplos 

atores sobre determinado território no que diz respeito ao seu caráter regional e a 

configuração enquanto uma região. O artigo se divide em duas partes. Na primeira é 

apresentada uma revisão da principal bibliografia sobre o tema regiões, dando especial 

destaque aquela que explora os novos regionalismos, os processos de formação regional e o 

papel do discurso nesses processos. A segunda parte do artigo sugere o uso da análise de 

conteúdo como meio de verificar o nível de coesão entre o discurso de diferentes atores no 

tocante a determinada região, atentando-se para três dimensões de análise, sendo elas: (1) 

delimitação geográfica, que diz respeito ao território considerado parte de uma potencial 

região; (2) relações políticas internacionais ou transnacionais no território em questão que 

sejam entendidas por seus atores como dinâmicas regionais; e (3) fatores identitários, nos 

quais se baseia a ideia de uma comunidade. 

 

Palavras-chave: Regiões; Construção Regional. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

O estudo das regiões, de regionalismos e do fenômeno regional como um todo tem 

feito parte da agenda de estudos das Relações Internacionais por pelo menos cinco décadas, 

tendo seus variados aspectos sido abordados pelas mais diversas correntes teóricas, cada qual 

adotando uma profusão de termos e conceitos que, não raro, falham em dialogar entre si.  

Entretanto, independente de qual abordagem se adote, seja considerando as regiões como 

resultantes de interações culturais ou formadas por fatores sistêmicos, formuladas por Estados 

ou resultantes da ação de atores estatais e não-estatais, grande parte desta literatura parece se 

omitir em relação aos processos pelos quais uma região surge, sobretudo no que toca aos 

significados políticos desses processos.  

Em um artigo publicado originalmente em 1994, Iver B. Neumann procura inserir 

sua contribuição precisamente como uma tentativa de sanar essa lacuna apresentada pelas 
                                                           
* Mestrando em Ciência Política pela Universidade Federal do Paraná (UFPR). 
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demais teorias, as quais, segundo ele, não fornecem explicações adequadas sobre o processo 

de construção por trás da ideia de regiões. Desenvolvendo sua análise teórica a partir de 

pressupostos orginalmente apresentados por Benedict Anderson no livro Imagined 

Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism (ANDERSON, 1983), 

Neumann argumenta que regiões devem ser compreendidas como comunidades imaginadas, 

as quais são precedidas por atores que “como parte de algum projeto político, percebem como 

sendo de seu interesse imaginar uma certa identidade cronológica e espacial para uma área e 

disseminar tal ideia para o maior número de outras pessoas” (NEUMANN, 2003, p. 161; 

tradução nossa)1. Assim, regiões são, antes de tudo, construções cognitivas atreladas a 

projetos políticos e construídas por meio dos discursos de seus atores. 

O presente artigo consiste em uma proposta teórico-metodológica para aplicar a 

Abordagem de Construção Regional proposta por Neumann. Para tanto, foi adotada uma 

estrutura de três seções. Na primeira é apresentada, de modo resumido, a percepção de 

algumas das principais teorias das Relações Internacionais sobre o fenômeno regional. A 

segunda seção foca-se especificamente na revisão da abordagem proposta por Neumann e em 

como essa se relaciona com as demais teorias. Finalmente, na última seção será apresentada a 

proposta teórico-metodológica para analisar o grau de convergência existente entre as 

concepções de múltiplos atores sobre determinado território no que diz respeito ao seu caráter 

regional e à configuração enquanto uma região.  

 

2 O ESTUDO DE REGIÕES NAS PRINCIPAIS CORRENTES TEÓRICAS DAS 

RELAÇÕES INTERNACIONAIS 

 

Há décadas o estudo sobre regiões tem marcado presença como uma das pautas 

abordadas pelos campos da Ciência Política e das Relações Internacionais. Como aponta 

Tassinari (2004, p. 15), termos como regionalismo, regionalização, cooperação regional e 

integração regional tem sido amplamente utilizados em estudos teóricos e empíricos de várias 

formas, os quais se associam às mais diversas correntes teóricas. Contudo, notavelmente estes 

estudos carecem de uma coesão entre si, imbuindo os termos associados ao fenômeno 

regional com diferentes significados. Como apresenta o autor, 

 

                                                           
1 Texto original: “They are political actors who, as part of some political project, see it in their interest to 

imagine a certain spatial and chronological identity for a region, and to disseminate this imagination to a 

maximum number of other people”. 
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não há uma perfeita harmonia em relação ao modo como estes termos são 

empregados nas diferentes fontes. Como resultado, a tentativa de levar adiante uma 

revisão [de literatura] compreensiva pode facilmente se tornar um esforço bastante 

estéril focado em agrupar e desagrupar diferentes rótulos de diferentes conceitos 

(TASSINARI, 2004, p. 15; tradução nossa).2  

 

A carência de coesão entre as diferentes linhas teóricas que tratam de regiões 

também se manifesta na forma de distintas propostas para organizá-las e agrupá-las em 

categorias de análise. Talvez o critério de categorização que tem sido mais comumente 

utilizado seja a divisão entre trabalhos que abordam os “velhos” e os “novos” regionalismos 

(ver HETTNE, 1994, p. 1–2). Antes de apresentar as distinções entre as duas categorias, é 

necessário definir o próprio conceito de regionalismo. Embora não haja consenso3, será 

adotado em um primeiro momento a definição proposta por Fredrik Söderbaum (2003, p. 7), 

segundo a qual regionalismos são as “ideias, identidades e ideologias relacionadas a um 

projeto regional”4.  

Nesse sentido, os estudos dos “velhos regionalismos” se relacionam às abordagens 

cujas raízes remetem à década de 1960, dominando o debate sobre regiões até a década de 

1990. Contudo, isso não significa que se tratam de abordagens ultrapassadas ou inaplicáveis 

aos processos de regionalização vivenciados no século XXI. De modo geral, estas abordagens 

dividem a mesma epistemologia e pressupostos básicos, adotando uma postura racionalista, 

Estado-centrista e focado em uma abordagem de “solução de problemas”. As duas correntes 

teóricas principais das Relações Internacionais associadas aos velhos regionalismos são a 

Teoria Neorrealista, focada em variáveis estruturais e política do poder, estudando o 

fenômeno regional de modo semelhante aos estudos sobre formação de alianças (HURRELL, 

1995, p. 50–53; TASSINARI, 2004, p. 20; Ver também: WALT, 1987), e a Teoria Liberal 

Institucionalista, cuja ênfase está no papel das instituições a nível regional (Ver: NYE, 1988, 

p. 239). 

Já os estudos sobre novos regionalismos consistem em um conjunto de abordagens 

dedicadas especificamente a estudar a chamada “segunda onda dos regionalismos”, iniciada 

em meados da década de 1980 na Europa Ocidental e gradualmente se espalhando por outras 

partes do globo. Enquanto processo, a segunda onda de regionalismos se difere da primeira 

(iniciada após a Segunda Guerra Mundial e ativa até os primeiros anos da década de 1970) 

                                                           
2 Texto original: “there is not perfect harmony in terms of the manner in which these terms are employed in the 

different sources. As a result, the attempt to put forward a comprehensive review may easily fall short as a 

rather sterile struggle focusing on attaching and detaching different labels to different concepts”. 
3 Gamble e Payne (2003), por exemplo, definem regionalismos como um projeto liderado por um Estado, 

enquanto regionalização se referiria a um processo mais relacionado as esferas societárias.  
4 Texto original: “ideas, identities and ideologies related to a regional project”. 
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sobretudo por fugir dos modelos Europeus de integração e evoluir para algo global e pluralista 

em suas formas (SÖDERBAUM, 2003, p. 3–4). Nas palavras de Andrew Hurrell: 

 

Os novos regionalismos precisam ser entendidos como um processo 

multidimensional e multinível, que não se baseiam unicamente nos Estados ou ao 

redor dos Estados, mas refletem as atividades de Estados, empresas, redes e grupos 

sociais. O regionalismo precisa ser visto como presente em várias arenas, 

envolvendo um conjunto heterogêneo de atores, agindo tanto “de cima” como “de 

baixo” e unindo fatores materiais, ideias e identidades (HURRELL, 2005, p. 42)5. 

 

Movidos por esses novos processos, a partir da metade da década de 1990, surgem 

novas abordagens para o estudo de regionalismos. Os denominadores comuns destas 

abordagens são poucos: no geral compartilham apenas a quebra do paradigma com as 

perspectivas racionalistas que as antecederam e a crença na necessidade de uma abordagem 

teórica que considere outros atores além dos Estados. As principais correntes teóricas 

associadas aos novos regionalismos são a Teoria Globalista (KATZENSTEIN, 1996) e o 

conjunto das Teorias Críticas das Relações Internacionais (ADLER; BARNETT, 1998; 

PAASI, 1991). 

Por outro lado, Iver Neumann (1994, p. 53) propõe um segundo modelo para 

entender e organizar os estudos sobre regiões, defendendo que estes sejam ajustados dentro de 

um contínuo que em seus extremos reuniria “teóricos concentrados inteiramente em fatores 

internos ou externos”6 para explicar fenômenos relacionados às regiões. Nesse sentido, 

análises de natureza “inside-out” tipicamente justificam a existência de regiões tendo como 

base similaridades culturais e interações políticas e sociais entre os grupos pertencentes às 

regiões. Já as análises “outside-in” são focadas em aspectos sistêmicos, considerando fatores 

geopolíticos como principais definidores do espaço regional. 

Essencialmente, o contínuo proposto por Neumann foca exclusivamente nos níveis 

de análise abordados por cada teoria, isto é, estabelece sua categorização baseada em 

considerações sistêmicas (outside-in) ou internas aos Estados da região (inside-out). Apesar 

de fornecer um bom ponto de partida para diferenciar e organizar as diferentes abordagens 

teóricas no tocante ao estudo de regiões, seu modelo está longe de ser livre de críticas. 

Tassinari (2004, p. 17), por exemplo, aponta que, se for considerado apenas o modelo 

                                                           
5 Texto original: “the new regionalism needs to be understood as a multidimensional and multilevel process, 

which is not based solely on or around states, but reflects the activities of states, firms and social groups and 

networks. Regionalism needs to be viewed as taking place within a range of arenas, involving a heterogeneous 

set of actors, acting both ‘from above’ and ‘from below’ and tying together material factors and ideas and 

identities”. 
6 Texto original: “theorists concentrate wholly on either internal or external factors”. 
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unidimensional proposto por Neumann, a categorização de estudos associados às teorias 

Neorrealista e Globalista das Relações Internacionais ficarão agrupadas juntas no fim do 

contínuo outside-in pois, apesar das inúmeras diferenças e pontos de tensão entre ambas as 

teorias, estas compartilham a visão de regiões serem resultado de dinâmicas sistêmicas.  

Com base nessas considerações, Tassinari (2004, p. 19) sugere a adição de um 

segundo contínuo de análise que observe a natureza dos atores considerados em cada teoria. 

Em uma de suas pontas estão as abordagens “top-down”, posição clássica nas Relações 

Internacionais, que considera os Estados como únicos atores de análise relevantes. Na outra 

são posicionadas as abordagens “bottom-up”, as quais consideram uma ampla variedade de 

atores sub-nacionais e internacionais como relevantes para a análise. Essencialmente, a 

metodologia adotada por Tassinari funde, em um único modelo, as dimensões de análise dos 

dois modelos que foram apresentados anteriormente: por um lado considera a escolha dos 

atores centrais às análises um dos elementos principais que diferenciam os estudos sobre os 

“novos” e “velhos” regionalismos; por outro, mantém a validade do contínuo baseado no 

nível de análise observado por cada teoria defendido por Neumann.  

Combinados, os dois eixos formam a matriz de análise exposta na Imagem 1, a qual 

permite apresentar visualmente o posicionamento das principais correntes teóricas nos estudos 

sobre regiões de acordo com seu nível de análise (eixo horizontal) e atores considerados na 

análise (eixo vertical). 

 

IMAGEM 1: MATRIZ DE ABORDAGENS TEÓRICAS SOBRE REGIÕES, SEGUNDO NÍVEL DE 

ANÁLISE E ATORES RELEVANTES. 

 
Fonte: Elaboração própria, tendo como base a matriz apresentada por Tassinari (2004, p. 32). 

 

    Top-Down   

      

 Neorrealismo   Liberalismo  

       

      

       

            

Outside-in      Inside-out 

      

      

       

 Globalismo    Teoria Crítica  

       

    Bottom-up   
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Apresentados os principais postulados dos estudos regionais de acordo com as macro 

teorias das Relações Internacionais aos quais estes estão associados, será apresentada a seguir 

a Abordagem de Construção Regional proposta por Neumann (1994, 2003). Tal abordagem 

não entra em choque com nenhuma das teorias que foram observadas até aqui, as quais, em 

sua essência, postulam sobre quais elementos baseiam a existência de uma região, enquanto 

os questionamentos de Neumann são direcionados a indagar “como e porque a existência de 

uma dada região foi postulada em primeiro lugar, quem perpetua sua existência e com quais 

intenções”7 (NEUMANN, 2003, p. 162; tradução nossa). É com base nesta abordagem que a 

proposta teórico-metodológica apresentada na Seção 3 foi postulada. 

 

3 A ABORDAGEM DE CONSTRUÇÃO REGIONAL 

 

Em seu artigo “A Region-Building Approach to Northern Europe”, Iver B. Neumann 

argumenta que todos os principais conjuntos teóricos que analisam o fenômeno regional (os 

quais foram brevemente revisados no início do presente artigo) apresentam a mesma lacuna 

crucial: todos assumem a região como algo dado, a qual simplesmente existe e possui uma 

certa gama de características específicas, as quais variam de acordo com a tradição teórica à 

qual cada abordagem se associa. Em todas as abordagens, “a suposição de que a região existe 

é incontestável. A natureza e gênese das regiões são tratadas como dadas”8 (NEUMANN, 

1994, p. 57; tradução nossa, itálico do autor). 

Tendo isso em mente, Neumann insere a Abordagem de Construção Regional não 

como uma tentativa de refutar ou suplantar as distintas abordagens sobre regionalismos, mas 

sim como um esforço de lançar uma nova luz sob seus achados, ir além delas e, como aponta 

Tassinari (2004, p. 56), “beneath them”9. Em um artigo posterior, Neumann resume de modo 

preciso a relação que a Abordagem de Construção Regional estabelece com as demais 

abordagens vistas anteriormente: 

 

A abordagem de construção regional não é apresentada como uma tentativa de 

colocar o estudo das regiões em uma base inteiramente nova. Não pretende excluir 

                                                           
7 Texto original: “how and why the existence of a given region was postulated in the first place, who perpetuates 

its existence with what intentions” 
8 Texto original: “the assumption that the region exists is unchallenged. The nature and genesis of regions is 

treated as a given”. 
9 Optou-se por manter o idioma original para evitar uma provável distorção do texto. Sua tradução literal 

significa “abaixo delas”, mas nesse caso o autor se refere especificamente a adoção de uma postura que entenda 

tais teorias como meras análises das características de um produto final, sem questionar os fenômenos que 

provocam a origem de tal produto. Ir “abaixo delas” significa estudar estes fenômenos. 
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as que são possivelmente as duas abordagens dominantes na literatura existente: 

uma abordagem de dentro para fora centrada na integração cultural e uma 

abordagem de fora para dentro centrada na geopolítica. Em vez disso, é apresentada 

como uma perspectiva a partir da qual é possível pontuar a margem do debate em 

curso ao fazer perguntas sobre como e por que a existência de uma determinada 

região foi postulada em primeiro lugar, quem perpetua sua existência e com quais 

intenções e como os estudantes de Regiões, ao incluir e excluir certas áreas e povos 

de uma determinada região, estão colocando seus conhecimentos a serviço de sua 

perpetuação ou transformação (NEUMANN, 2003, p. 162; tradução nossa)10. 

 

Assim, o foco principal da Abordagem de Construção Regional está na genealogia 

das regiões, manifesta, sobretudo, pelo constante questionamento feito por Neumann, “região 

de quem?”. De modo geral, questiona a epistemologia das abordagens dominantes no campo 

enquanto mantém seu foco principal na origem ontológica das regiões. Busca assim 

compreender a gênese e a natureza basilar de uma região, enquanto as demais teorias utilizam 

de diferentes lentes para analisar os elementos manifestos dessa região. 

Como seu nome sugere, a Abordagem de Construção Regional é, em grande medida, 

derivada da literatura sobre construção de nações, sobretudo no entendimento de sua 

genealogia a partir da ideia de nações enquanto “comunidades imaginadas”, conceito proposto 

por Benedict Anderson no livro Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread 

of Nationalism (ANDERSON, 1983). Segundo o autor, nações devem ser compreendidas 

como comunidades imaginadas pois: 

 

[Nações] São imaginadas porque mesmo os membros da mais pequena nação nunca 

conhecerão a maioria de seus companheiros, verá os demais pessoalmente ou 

mesmo ouvirá falar deles, mas na mente de cada um vive a imagem de sua 

comunhão [...], são imaginadas como comunidades, porque, independentemente da 

real desigualdade e exploração que pode prevalecer em cada um, a nação é sempre 

concebida como uma camaradagem profunda e horizontal. Em última análise, é esta 

fraternidade que torna possível, ao longo dos últimos dois séculos, para tantas 

milhões de pessoas, não apenas matar, como morrer voluntariamente por essas 

construções imaginadas (ANDERSON, 1983, p. 6–7; tradução nossa)11. 

 

                                                           
10 Texto original: “a region-building approach is not offered as an attempt to place the study of regions on an 

entirely new footing. It does not aim to crowd out what are arguably the two dominant approaches in the 

existing literature: an inside-out approach focusing on cultural integration and an out- side-in approach 

focusing on geopolitics. Rather, it is offered as a perspective from which to dot the margin of the ongoing debate 

by asking questions about how and why the existence of a given region was postulated in the first place, who 

perpetuates its existence with what intentions, and how students of regions, by including and excluding certain 

areas and peoples from a given region, are putting their knowledge at the service of its perpetuation or 

transformation”. 
11 Texto original: “It is imagined because the members of even the smallest nation will never know most of their 

fellow-members, meet them, or even hear of them, yet in the minds of each lives the image of their communion 

[…] it is imagined as a community, because, regardless of the actual inequality and exploitation that may 

prevail in each, the nation is always conceived as a deep, horizontal comradeship. Ultimately it is this fraternity 

that makes it possible, over the past two centuries, for so many millions of people, not so much to kill, as 

willingly to die for such limited imaginings”. 
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Nesse sentido, Anderson adota uma postura semelhante a de Gellner, vendo os 

nacionalismos não como processos de autodescobrimento de uma comunidade enquanto uma 

nação, mas sim os responsáveis por “inventar nações onde antes elas não existiam”12 

(GELLNER, 1964, p. 168). Neumann (2003, p. 160) ainda relembra que, no processo de 

formulação de uma agenda política, criada por parte de uma elite cujos fins é o 

estabelecimento de uma unidade nacional (entendida como uma comunidade imaginada), 

ainda sempre é possível construir uma “pré-história” para essa nação, incorporando-a no 

tempo e no espaço. Esse processo é feito ao identificar e, mais do que isso, ao conferir 

relevância e significados a laços políticos, similaridades culturais e vínculos econômicos. 

Em termos simplistas, a Abordagem de Construção Regional essencialmente propõe 

que estas ideias sejam aplicadas não somente às nações, mas também às estruturas regionais. 

Como expõe o autor: 

 

É um fato largamente negligenciado na literatura que as regiões também são 

comunidades imaginadas. A existência de regiões é precedida pela existência de 

construtores de regiões. São atores políticos que, como parte de algum projeto 

político, percebem como de seu interesse imaginar uma certa identidade espacial e 

cronológica para uma região e disseminar essa imaginação para o máximo de outras 

pessoas (NEUMANN, 2003, p. 161; tradução nossa)13. 

 

Contudo, Neumann admite que nações e regiões possuem diferenças óbvias, em 

grande parcela derivadas das particularidades que cada uma apresenta em seu processo 

constitutivo, sobretudo no tocante às intenções dos atores que agem como nation builders ou 

region builders. Por exemplo, atores que agem como region builders raramente parecem 

objetivar que o espaço regional evolua para uma entidade política nos termos tradicionais, 

enquanto este parece ser o objetivo básico de atores na posição de nation builders (isto é, criar 

um Estado-nação). Adicionalmente, por focar em dinâmicas que, por definição, transcendem 

as fronteiras estatais, os processos de regionalismos e, por conseguinte, os region builders, se 

engajam na questão da soberania estatal de um modo diferenciado (NEUMANN, 1994, p. 58–

59. Ver também: TASSINARI, 2004, p. 56). 

Assim, o que a Abordagem de Construção Regional propõe é a aplicação específica 

da abordagem genealógica das teses de construção nacional no caso de regiões. Nestes 

termos, o processo de construção regional pode ser entendido como “uma prática, uma 

                                                           
12 Texto original: “it invents nations where they do not exist”. 
13 Texto original: “It is a largely neglected fact in the literature that regions are also imagined communities. The 

existence of regions is preceded by the existence of region-builders. They are political actors who, as part of 

some political project, see it in their interest to imagine a certain spatial and chronological identity for a region, 

and to disseminate this imagination to a maximum number of other people”. 
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plataforma e um local de encontro”. Logo, regiões devem ser entendidas como “um produto 

de atores políticos criadas pelos discursos destes na região” (TASSINARI, 2004, p. 56; 

tradução nossa) 14. Nas palavras de Neumann: 

 

Regiões são, portanto, definidas em termos de atos de discursos [...]. Mas ao invés 

de postular um determinado conjunto de interesses que os atores deveriam abrigar 

em suas interações sociais com outros coletivos, a abordagem de construção regional 

investiga os interesses onde eles são formulados, nomeadamente nos discursos 

(NEUMANN, 2003, p. 162; tradução nossa)15. 

 

Assim, a Abordagem de Construção Regional não se estabelece como uma crítica 

direta as demais teorias revisadas neste artigo, mas sim propõe uma nova visão ontológica 

sobre a natureza das regiões, visão essa intimamente associada às correntes construtivistas das 

Relações Internacionais (Ver: ONUF, 1994; WENDT, 1992, 1999). Se as demais teorias se 

debruçam sobre os elementos que caracterizam uma região, a Abordagem de Construção 

Regional procura observar como esses elementos são socialmente construídos através da 

análise do discurso de seus atores. A Imagem 2 situa a Abordagem de Construção Regional 

em relação às demais teorias, a posicionando fora da matriz proposta por Tassinari. 

 

IMAGEM 2: POSICIONAMENTO DA ABORDAGEM DE CONSTRUÇÃO REGIONAL NO MAPA DA 

LITERATURA.  

 
Fonte: Elaboração própria. 

                                                           
14 Texto original: “region building is a practice, a platform, a meeting place […] regions are essentially a 

product of political actors and are created by actor-generated discourses on the region”. 
15 Texto original: “Regions, then, are defined in terms of speech acts, and of other acts (Shapiro, 1981). But 

instead of postulating a given set of interests that actors are supposed to harbour before their social interaction 

with other collectives, the region-building approach investigates interests where they are formulated, namely in 

discourse”. 

 

    Top-Down   

      

 Neorrealismo   Liberalismo  

       

      

       

            

Outside-in      Inside-out 

      

      

       

 Globalismo    Teoria Crítica  

       

    Bottom-up   

 

Abordagem de Construção Regional 
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Sua relação com as demais teorias não é horizontal, mas sim vertical: sendo regiões 

entendidas como comunidades imaginadas construídas por meio de discursos, quaisquer 

elementos presentes nestes discursos são válidos, destarte, todas as teorias que analisam estes 

elementos são válidas dentro da Abordagem de Construção Regional. 

 

4 PROPOSTA TEÓRICO-METODOLÓGICA 

 

Concluída a revisão bibliográfica, será apresentada nesta seção uma proposta teórico-

metodológica que vise a aplicação sistemática da Abordagem de Construção Regional 

proposta por Neumann. De modo específico, espera-se que essa metodologia, uma vez 

aplicada, permita traçar a genealogia de uma região enquanto uma comunidade imaginada, 

analisar o grau de convergência existente entre as concepções de múltiplos atores sobre 

determinado território no que diz respeito ao seu caráter regional e observar a configuração 

que essa região assume. 

Antes de prosseguir, três pontos críticos devem ser novamente considerados acerca 

do objeto de estudo desta pesquisa, isto é, as regiões. Em primeiro lugar, é necessário 

relembrar o axioma básico da Abordagem de Construção Regional: regiões são comunidades 

imaginadas construídas por meio de atos de fala. Nesses termos, a metodologia proposta deve 

necessariamente se debruçar sobre os discursos produzidos pelos atores relevantes para a 

região estudada. 

Segundo, como relembra Neumann (1994, p. 53), regiões estão em constante 

mutação, com cada membro procurando se posicionar como o cerne da região através de 

narrativas que competem entre si. Isso sugere que, em última instancia, regiões possuem uma 

natureza amorfa. Não é assim possível determinar precisamente o que é e o que pertence ou 

não a determinada região, pois a resposta varia no tempo e de acordo com o que cada ator 

manifesta em seus discursos. Só é possível identificar os padrões centrais sobre os quais as 

percepções manifestas pelos atores giram, isto é, identificar nos discursos padrões gerais cuja 

repetição e aceitação ampla ao longo do tempo acabam por estabelecer o desenho de um 

centro coletivamente idealizado para a região. 

Terceiro, regiões são construídas com base em uma ampla gama de elementos e 

através das interações de vários tipos de atores, sendo cada fragmento desse universo melhor 

analisado por uma das teorias revisadas no início do artigo. Assim, uma metodologia que vise 
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a aplicação universal da Abordagem de Construção Regional deve ser, antes de tudo, 

generalizante e inclusiva em suas dimensões de análise, de forma a ser capaz de abarcar todos 

os elementos definidores de regiões de acordo com a forma como estas são pensadas pelas 

demais abordagens. 

Sugere-se a utilização da análise de conteúdo, método que busca, através da 

manipulação das mensagens presentes nos documentos, colocar em evidência indicadores que 

revelem o sentido ou sentidos contidos nos documentos em questão, possibilitando através 

destes estabelecer inferências (BARDIN, 2011, p. 2011, 52; Ver também: CAMPOS, 2004, p. 

611; OLIVEIRA, 2008, p. 570). Halperin e Heath (2012, p. 320–322) sumarizam quatro 

passos básicos presentes nas pesquisas que se utilizam de análise de conteúdo, sendo eles: (1) 

definir os documentos que possuem relevância para a análise e recortá-los para compor o 

corpus da pesquisa; (2) definir as possíveis categorias existentes para cada variável que será 

analisada; (3) estabelecer as unidades de registro que serão utilizadas, isto é, quais parcelas do 

texto serão submetidas ao processo de categorização; e (4) criar um sistema de marcação que 

sirva para identificar e sinalizar no texto a presença das unidades de registro procuradas. 

Isto posto, o primeiro passo é definir exatamente quais discursos farão parte do 

corpus da pesquisa. Esse processo exige dois recortes, um em relação aos atores e outro 

relacionado ao espaço temporal observado, sendo a escolha de ambos determinada pelo caso 

empírico analisado. No caso dos atores, deve se atentar para que tipo de dinâmicas estão no 

centro do projeto regional e quais atores estão à frente dessas dinâmicas. De modo geral, essas 

dinâmicas podem ser de três tipos: (1) lideradas por Estados; (2) lideradas por atores não 

estatais (envolvendo geralmente uma ampla gama de atores, como empresas, sociedade civil e 

OING’s); e (3) mistas, envolvendo tanto atores estatais quanto não estatais. É importante 

notar que, na forma como expressos por Söderbaum (2003, p. 7), todos os regionalismos 

envolvem em algum grau atores estatais e não estatais. Nesse sentido, a atenção do 

pesquisador deve se voltar para dinâmicas que considera centrais no projeto de construção 

regional, o que, por vezes, demandará do pesquisador a escolha de uma lente teórica 

específica em adição à Abordagem de Construção Regional.  

Ainda no tocante à seleção dos atores, admite-se que a presente proposta 

metodológica favorece a aplicação em estudos empíricos focados em Estados. Contudo, seu 

caráter inclusivo no que toca aos elementos pelos quais as regiões são pensadas (e, 

consequentemente, construídas) permite sua aplicação em estudos focados também em atores 

não estatais, contanto que os dados necessários para a análise estejam disponíveis. 
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Já no tocante ao recorte temporal, este precisa ser de uma amplitude que permita 

observar alterações de longo prazo nos discursos dos atores selecionados, apresentando 

alguma significância em seus marcos inicial e final. Embora cada recorte deva ser específico 

ao caso empírico ao qual se refere, não raro o estudo adequado dos processos de construção 

regional exigirá a análise de discursos produzidos ao longo de décadas. 

Uma vez definido o corpus da pesquisa, avança-se para o processo de categorização, 

identificado por Halperin e Heath como o segundo passo na aplicação de métodos de análise 

de conteúdo. A categorização pode ser brevemente descrita como um processo de redução e 

agrupamento dos textos trabalhados com base em seus conteúdos significativos 

(CAVALCANTE; CALIXTO; KERR PINHEIRO, 2014, p. 16). Bardin (2011, p. 148) ainda 

relembra a possibilidade da mensagem analisada ser submetida a uma ou múltiplas dimensões 

de análise, cada qual contendo suas próprias categorias específicas. Já Campos (2004, p. 614) 

destaca duas abordagens possíveis na definição das categorias, as quais podem ser definidas a 

priori (definidas de antemão com base em estudos prévios empíricos ou teóricos), ou ser 

definidas a posteriori (emergindo dos textos trabalhados e exigindo do pesquisador um amplo 

conhecimento das teorias que servem de base à pesquisa e cuidados adicionais nas etapas de 

análise). 

Três dimensões de análise foram selecionadas tendo como base os aspectos 

usualmente identificados por diferentes correntes teóricas para que determinado território seja 

considerado uma região. Como já dito, estas procuram ser generalizantes e inclusivas, de 

modo a abarcar todos os elementos entendidos ao longo das diferentes correntes teóricas 

como próprios às regiões, os quais são consequentemente instrumentalizados nos discursos de 

construção regional. As dimensões estabelecidas são: 

I. Delimitação geográfica: Diz respeito ao território manifesto nos discursos como a 

dimensão física da região. Usualmente, se observará um centro geográfico bem definido, 

enquanto os espaços da periferia podem ter sua inclusão no espaço regional estável ou sujeita 

a constantes debates entre discursos que os incluem ou excluem do espaço regional. Suas 

categorias são necessariamente estabelecidas a posteriori, uma vez que as possibilidades de 

desenho regional são virtualmente infinitas. 

II. Relações políticas internacionais ou transnacionais no território em questão: 

Trata-se da forma como os atores se manifestam em relação a interações entre eles no 

território em questão, as quais necessariamente devem ser expressas pelos mesmos como 

dinâmicas regionais em seus discursos. Como demonstrado ao longo da revisão bibliográfica, 
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essas dinâmicas podem ser dos mais variados tipos, envolvendo interações nas esferas 

econômica, de segurança, ambiental e societária. Suas categorias podem ser definias a priori 

(observando a presença de manifestações de modo geral, de manifestações em determinadas 

esferas ou manifestações em casos específicos pré-definidos) ou a posteriori (sendo então 

derivadas do texto). 

III. Fatores identitários: Essencialmente diz respeito às regras de inclusão e 

exclusão expressas pelos atores em seus discursos para definir o que pertence ou não à região 

em questão. É a partir destes fatores que nasce a identidade compartilhada do “nós”, como 

membros da região, em oposição aos “outros”, como aquilo que está fora dela. É com base 

neles que as regiões se manifestam enquanto comunidades imaginadas. Assim como nas 

relações políticas, podem ser de várias naturezas como, por exemplo, cultural, étnica, 

histórica, política ou econômica, sendo suas categorias definidas a priori (observando a 

presença ou ausência de determinados fatores identitários pré-definidos nos discursos dos 

atores) ou definidas a posteriori (então derivadas do próprio texto). 

Adicionalmente, duas outras dimensões acessórias à análise devem ser observadas 

pelo pesquisador. Estas dimensões se diferem das anteriores por não se relacionarem a forma 

como a região se manifesta no discurso dos atores, observando outros aspectos importantes 

para entender a construção regional enquanto um processo. Enquanto as três primeiras 

dimensões procuram entender o que é o espaço regional, estas duas dimensões têm seu foco 

em tentar entender como determinado espaço regional é construído. São elas: 

IV. Citação direta a outros atores: Observa pontos nos discursos nos quais um ator 

faz referência, geralmente positiva, à atuação de outro ator no potencial espaço regional. Estas 

citações são relevantes, pois apontam quais atores são, em dado momento, reconhecidos pelos 

demais como relevantes no espaço geográfico em questão. Simultaneamente, atestam também 

a favor da capacidade destes atores em impactar a postura dos demais em algum grau. Estes 

dados, por si só, não são capazes de indicar quais atores de fato atuam como region-builders, 

porém, fornecem valiosas informações adicionais para enriquecer as inferências sobre o 

processo de construção regional analisado. Suas categorias são necessariamente estabelecidas 

a posteriori. 

V. Outras questões apresentadas como relevantes: Referem-se às problemáticas 

específicas e pontuais mencionadas pelos atores como relevantes no espaço regional estudado. 

Estas questões abarcam aquelas não analisadas na dimensão das relações políticas 

internacionais no território (segunda dimensão de análise observada). Enquanto as dimensões 
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políticas observam temáticas necessariamente entendidas como pertencentes ao nível 

regional, estas outras questões apresentadas como relevantes são relacionadas à problemáticas 

geralmente específicas à um ator, mas que acabam em algum grau afetando os discursos dos 

demais. Embora tendam a ter uma natureza mais efêmera que sua contraparte, ainda são 

relevantes pois podem revelar elementos utilizados pelos atores para justificar a inclusão ou 

exclusão de determinado ator ou território no espaço regional. Suas categorias são 

necessariamente estabelecidas a posteriori. 

Finalmente, uma vez que os elementos manifestos nos discursos dos atores estejam 

devidamente categorizados, estes dados devem ser organizados e submetidos a testes 

comparativos que permitam observar como e por quais atores os elementos buscados foram 

manifestados ao longo do tempo. Através destes procedimentos, espera-se que o pesquisador 

terá coletado evidências suficientes para inferir a existência ou não de uma região, os 

contornos gerais de seu centro idealizado coletivamente construído e quais atores tiveram 

predominância em sua definição. 

 

5 CONCLUSÕES 

 

Uma das maiores problemáticas quando se trata do estudo de regiões parece ser 

estabelecer do que se trata o próprio espaço regional trabalhado. A abundância de vertentes 

teóricas que se debruçam sobre os processos regionais, com cada uma observando apenas uma 

parte do todo e se utilizando dos mesmos termos e conceitos, mas portando significados 

distintos, por fim resulta na produção de um subcampo das Relações Internacionais no qual 

até mesmo a criação de um mapa da literatura que situe as diferentes abordagens teóricas está 

aberta a amplo debate. 

A adoção do conceito de comunidades imaginadas para tratar das regiões enquanto 

objetos de estudo parece ser uma solução efetiva e elegante para esse dilema. Sob tal ótica, 

todos os pressupostos das demais teorias sobre o fenômeno regional mantém validade 

analítica ao serem convertidos em instrumentos pelos quais as regiões são pensadas e, 

consequentemente, construídas. Mais que isso, a Abordagem de Construção Regional fornece 

sólidas bases teóricas para explorar a genealogia das regiões, questionando o papel e 

posicionamento de cada ator em relação à natureza regional de dado espaço, como a postura 

destes atores varia ao longo do tempo, o conteúdo das alegadas bases de existência para a 

região e sua própria razão de ser. 
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Contudo, apesar de seus avanços teóricos, em termos empíricos Neumann limita seus 

exemplos ao Norte da Europa, região a qual está mais familiarizado. Não desenvolve, assim, 

esforços aprofundados para produzir uma metodologia capaz de viabilizar a aplicação de sua 

abordagem em qualquer região. Nesse sentido, o presente artigo buscou sistematizar a 

Abordagem de Construção Regional através da elaboração de cinco dimensões de análise que, 

através de sua lógica generalizante e inclusiva em relação aos pressupostos das demais teorias 

sobre o fenômeno regional, permitem analisar o discurso de qualquer ator e deste derivar o 

desenho do espaço regional defendido pelo mesmo em sua fala. Sustenta-se que, por meio da 

análise do conteúdo dos discursos dos atores considerados relevantes na criação do espaço 

regional, comparados entre si ao longo do tempo, é possível inferir com segurança o centro 

idealizado de uma região e os atores cuja atuação discursiva mais influenciaram na criação 

desta comunidade imaginada. 
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