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Introdução 

Frente a um mundo globalizado em que a velocidade e a aceleração são 

características marcantes, muitos autores (SANTOS, DOLFFUS, PEET, COSTA) recolocam 

a discussão do papel dos espaços que outrora se inseriam na articulação dos espaços 

mundiais. Eles tinham papéis definidos: na tradicional DIT (Divisão Internacional do 

trabalho), durante o período pré-fordista, cabia aos Estados que faziam parte da América 

Latina a produção de produtos primários (agricultura, pecuária, extração mineral), ou seja, a 

produção de matérias-primas. Já no auge do fordismo, no pós 45, temos uma mudança 

nesse papel, apesar de este continuar a ser articulado e projetado pelas potências mundiais. 

A América Lática continua a ser produtora de produtos primários, mas acrescenta-se um 

novo papel nessa divisão: produtos industrializados passam a ser produzidos em países da 

América Latina pelas multinacionais aí instaladas. Dentro da ordem internacional, a América 

Latina, mais especificamente seus grandes centros, oferecem uma mão-de-obra que requer 

baixos salários o que a torna atrativa para os investimentos. Mas e hoje com a chamada 

globalização? Com uma produção que muitos nomeiam como capitalismo flexível? Qual o 

papel da América Latina nesse novo contexto internacional? Será que efetivamente faria 

parte da ordem de fluxos que se realizam entre os países mais ricos ou estariam regiões 

inteiras da América Latina fadadas a serem excluídas da ordem internacional? O que 

procuraremos realizar neste trabalho será uma discussão do papel da América Latina no 

atual contexto das relações produtivas mundiais por meio da análise dos fluxos de 

informação e relações no mercado internacional. 

Breve resgate do processo 

Se retomarmos o processo de inserção da América Latina na economia mundial e, 

pautados na tese do desenvolvimento desigual e combinado que, segundo SOJA3, serve de 

explicação ao atual processo de desenvolvimento econômico e social do mundo capitalista, 

veremos que o que hoje temos, reflete a continuidade de um processo que se instaura no 

continente latino americano a partir do final do século XV. 

                                                 
1 Este texto faz parte de uma reflexão produzida a partir do curso Regionalização do Espaço Mundial. 
2 Professora doutora do Departamento de Geografia da FFLCH-USP. E mail: gaalves@usp.br 
3 Edward SOJA. Geografias pós-modernas. 
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Esse processo tem sua gênese em um movimento mundial e que já se manifestava 

na relação de dominação-subordinação em escala continental. Em todo o século XVI o 

então continente asiático, em especial as Índias, já mantinha um comércio com trocas 

desiguais com as potências européias, mas diferentemente do que vai acontecer no 

continente americano, tinha, nesse período, suas trocas pautadas na produção de 

mercadorias como os têxteis, por exemplo, e não só em matérias-primas, como acontecia 

com as colônias latino-americanas. A partir de então, o território que compreende o que hoje 

denominamos por América Latina se articula ao comércio mundial e, junto com as Índias e o 

continente africano, na relação com as potências européias formam o que FRANK chamaria 

de triângulos de comércio4, fundamentais ao entendimento do processo de regionalização 

mundial que se estabelecia. 

Na articulação dessas três grandes áreas, ainda durante a fase mercantilista, o 

comando do movimento cabia às potências européias e em particular à Inglaterra, que 

comandavam o fluxo de circulação de mercadorias que em um esquema que, de modo 

simplificado poderia ser assim posto: a África fornecia a mão-de-obra necessária à criação 

dos produtos tropicais e à exploração de riquezas minerais na América espanhola e 

portuguesa. A compra dessa mão-de-obra escrava era feita com a troca por mercadorias 

vindas da Índia e da própria metrópole e que, por serem manufaturadas, já estabeleciam 

uma base de troca desigual. A Índia, no período pré-colonial, fornecia manufaturas e em 

troca comprava minerais preciosos, o que também resultava em uma troca desigual, com 

vantagens para as potências européias. A Europa articulava o comércio, fornecia as 

embarcações e a manufatura que crescia em quantidade e qualidade graças a inovações 

técnicas. A América Latina era responsável pela produção de matérias primas, 

principalmente de origem vegetal (existência das plantations) e mineral. Novamente na troca 

matéria-prima por manufaturas, as potências levam vantagem. 

Já no chamado capitalismo industrial, basicamente para a América Latina e África 

pouca coisa muda nas relações comerciais. Nesse “comércio triangular” sofre alteração o 

papel das Índias que têm destruída a base de produção manufatureira, tornando-se grande 

área produtora de matérias primas. Além disso, formalmente passa a ser uma colônia 

inglesa, igualando-se em condição política às colônias existentes na América. Como nos 

mostra Hobsbawn5, graças a esse comércio desigual, articulado e gerenciado 

principalmente pela Inglaterra, que se faz possível o financiamento da revolução técnica. 

Na fase imperialista inglesa (final de século XIX a início do século XX) esse comércio 

sofre pouca alteração, a não ser pelo fato da mudança formal, do ponto de vista político, da 

                                                 
4 André G. FRANK.Acumulação dependente e subdesenvolvimento: repensando a teoria da 
dependência. 
5 Eric J. HOBSBAWN. A era do capital. 
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maior parte dos territórios latino americanos que deixam de ser “colônias” transformando-se 

em novos “Estados-Nações”, ainda que continuem importando os produtos industrializados 

e aceitando os papéis designados pela Inglaterra no comércio mundial que dificultam as 

iniciativas nacionais6 de um desenvolvimento autônomo, pautado na produção industrial 

nacional. 

A ascensão dos Estados Unidos no pós-guerra inicia um novo período no mercado 

mundial e implica na formulação de novos papéis para os territórios latino-americanos. 

Como nos mostra LIPIETZ7, que ao discutir a nova divisão do trabalho dá destaque à 

produção de mercadorias na fase áurea do fordismo8 (1945 a meados dos anos 70), os 

chamados países do Terceiro Mundo, em especial os latino-americanos, continuam a ter 

como função a produção de matérias primas de exportação (principalmente minérios e 

agricultura tropical), mas assumem também uma nova: criação de produtos industriais, por 

meio da instalação de indústrias transnacionais que buscavam mão-de-obra barata nesses 

países para a realização de atividades pouco qualificadas, como a montagem e execução 

de produtos. A partir dos anos 70, temos o que se convencionou chamar de crise do 

fordismo9. A saída apresentada implicou em um outro modo de produzir: a produção flexível. 

Grosso modo, a “flexibilidade da produção” se dá em vários aspectos, dos quais 

destacamos: a flexibilidade das relações de trabalho e do tipo de trabalho, da criação do 

produto e do papel do Estado nesse novo processo produtivo. 

Em todo o mundo essa é a nova tendência de produção e que exige mudanças nas 

relações de trabalho e institucionais antes existentes, recolocando o papel dos países da 

América Latina nesse novo processo de produção global. Mas qual é esse papel? Seria 

radicalmente diferente daquele pelo qual, apesar das diferenças entre os Estados Nações, a 

América Latina vem possuindo ao longo de quatro séculos? É isso que buscaremos discutir 

a partir de agora. 

A América latina no atual contexto produtivo mundial 

                                                 
6 O Paraguai foi exemplo de uma tentativa de desenvolvimento nacional que fugia ao modelo imposto 
pela Inglaterra e aceito por boa parte das elites nacionais dos novos estados-nação. A Guerra do 
Paraguai vencida pela Tríplice Aliança (Brasil, Argentina e Uruguai) veio  por um fim a essa iniciativa. 
7 A. LIPIETZ. Miragens e Milagres: problemas da industrialização no Terceiro Mundo. 
8 Por fordismo estamos aqui falando de um modo de produzir em escala industrial, com divisão de 
trabalho na linha produtiva e a existência de um grande mercado consumidor, boa parte dele 
assalariado. Deve-se chamar a atenção para o fato de sua expansão estar ligada ao fortalecimento do 
chamado Estado de Bem Estar. 
9 A Crise do fordismo pode ser atribuída ao seu próprio desenvolvimento. Apresenta-se como foi 
resultado do crescimento e desenvolvimento tecnológico que dispensa mão-de-obra, que por sua vez 
passa a consumir em quantidade e qualidade inferior a desejada pelo mercado, pressionando o Estado 
que, por sua vez, não consegue dar conta das demandas sociais implicando na crise do Estado do 
Bem Estar. 
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 Tomando por pressuposto a firmação de SOJA10 de que o desenvolvimento 

geograficamente desigual é um traço tão necessário quanto contingente no capitalismo 

mundial, cabe verificar qual o peso desse desenvolvimento geográfico desigual na 

reprodução ampliada do capital e quais os papéis que assumem, enquanto uma região, a 

América Latina no atual mundo globalizado. 

Ainda que boa parte de nossas pesquisas tenha como objeto o território brasileiro e 

sua inserção no mundo contemporâneo, apesar das particularidades existentes entre o 

Brasil e os países da América Latina, os processos que articulam localmente os vários 

pontos do território latino-americano possuem elementos que fazem parte de uma mesma 

gênese e que tendem a se reproduzir localmente mesmo que com as mais variadas 

particularidades que interferem e recolocam os fenômenos globais manifestados 

espacialmente segundo algumas características. A própria transferência geográfica de valor 

só pode ser explicada pela troca desigual pautada na diferenciação regional. 

Tomando o exemplo brasileiro temos, a partir da crise do fordismo, a intensificação 

dos desequilíbrios regionais em que se aumentam a força e poderio econômico que 

algumas regiões, como o Sudeste brasileiro, em detrimento de outras que, mesmo quando 

são inseridas em um processo de industrialização, têm reforçado as relações de 

dependência, articulando os espaços internos de maneira desigual de modo a manter a 

transferência geográfica de valor. Como nos mostra OLIVEIRA11, o processo de 

modernização industrial na região nordeste brasileira serviu, antes de tudo, para o 

fortalecimento da hegemonia do sudeste em território brasileiro. Com facilidades, como 

isenções e incentivos fiscais entre outros, postas no processo de modernização da região 

Nordeste, empresas cujas sedes se encontravam na região sudeste abrem filiais no 

nordeste. Junto à expansão da malha viária, que tem sua articulação dada em função da 

produção industrial centrada no sudeste, passa a receber produtos industriais dessa região 

não tendo as indústrias locais como competir nem quantitativa nem qualitativamente com 

essa produção, o que levou ao fechamento de boa parte delas. 

No Nordeste brasileiro, esse processo de modernização aliado aos problemas 

decorrentes do desenvolvimento da indústria da seca, promoveu migrações internas no 

Brasil cuja área de maior atração é, até hoje, o sudeste brasileiro, em especial as regiões 

metropolitanas de São Paulo e Rio de Janeiro. 

O que procuramos discutir com esse exemplo acima é que esse desenvolvimento 

geograficamente desigual se dá em diversas escalas: reproduz-se internamente nos 

Estados-Nações e externamente em escala continental, por exemplo, da América Latina. 
                                                 
10 Edward SOJA. Geografias pós-modernas, p. 129. 
 
11 Francisco de OLIVEIRA. Elegia para uma re(li)gião.  
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Se verificarmos nessa outra escala, veremos que países como Brasil e Argentina se 

destacam enquanto países com maior desenvolvimento. Não que internamente eles não 

possuam suas desigualdades regionais -eles as têm e de modo intenso-, mas quando se 

busca a escala continental, os dois distinguem-se frente aos demais países latino-

americanos, ainda que continuem nas relações de intercâmbio mundial em posição de 

desigualdade frente as potências mundiais como Estados Unidos e União Européia. 

O Brasil, por exemplo, mesmo que se afirme enquanto um país “emergente”, com 

grande grau de industrialização e tecnologia, ainda tem a base de sua exportação os 

produtos primários, com destaque para soja, produtos tropicais e gado. Assim, o Brasil, uma 

das “potências” da América Latina, tem no setor primário a forte âncora de geração de 

recursos. 

No início dos anos 80 do século XX SEABRA colocava a questão: “Que resposta 

tenta dar a América Latina para melhorar a sua posição desigual na economia capitalista 

mundial “?12. Já na época, o autor apontava para a necessidade da criação de um projeto 

integrado na América Latina a exemplo do que já estava se desenrolando na Europa e que, 

no fim do século XX, deu origem à União Européia, uma clara tentativa de fortalecimento de 

sua posição na articulação da reprodução capitalista mundial. 

Essa tentativa de articulação não poria fim às desigualdades intra-regionais, mas 

poderia permitir um fortalecimento interno dos Estados Nações que, além da proximidade 

territorial, estão inseridos da mesma forma no processo de reprodução ampliada do capital. 

Nesse sentido, o fortalecimento dos processos de integração latinoamericana é 

fundamental. 

Se observarmos o mapa dos processos de integração da América Latina (mapa 1), 

poderemos verificar que desde os anos 60 temos tentativas de cujo ou cunho ? mais 

regional e limitado de estabelecimento de “uniões” de mercados entre países na busca de 

uma melhor inserção no comércio mundial. Dentre essas várias tentativas temos: o MCCA 

(Mercado Comum Centro Americano- 1961), Pacto Andino (1969), CARICON (1973), 

ALALC (Associação Latino Americana de Livre Comércio-1980) e MERCOSUL (1991). 

                                                 
12 Manoel F. G. SEABRA. “ A economia da América” in Boletim Paulista de Geografia, n. 59, p. 151 
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Mapa 1 

Essas tentativas, em geral, buscam promover a ampliação das trocas internas entre 

os Estados membros, mas as diferenças de desenvolvimento de cada um dos países 

implicam sempre na necessidade de rever acordos, que se por um lado facilitam a troca, por 

outro, promove uma maior decadência nos países de economia mais frágil, o que acaba por 

refletir em crises econômicas e sociais. 

No atual processo de reprodução do capital, com ênfase nas relações de produção e 

de trabalho flexibilizadas, temos toda a reformulação do processo produtivo que implica em 

transformações sociais. 

Internamente, temos nos países processos que ora buscam a integração nacional e 

regional de modo a ter uma inserção mundial diferenciada, ora tende a promover uma 

articulação em que se destaca a relação global-local, como se este último fosse autônomo, 

desconectado da região e Estado-Nacional. Ainda que aparentemente antagônicas essas 

duas tendências corroboram para a reprodução dos processos de produção mundial, 

garantindo a reprodução das relações de trocas geograficamente desiguais mesmo que, nos 

discursos que as justificam, sejam colocadas como alternativas ao processo de 

desenvolvimento dos Estados na América Latina. 

No Brasil, por exemplo, temos ao mesmo tempo uma tentativa de continuidade de 

articulação de um projeto nacional em que as regiões se articulam de modo a promover um 
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desenvolvimento econômico e social, pautado na modernização da produção com 

ampliação das exportações e uma certa autonomização de pontos no território que buscam 

a inserção nas redes de cidades mundiais, como se fosse “desligados” da relação com o 

poder central13. 

Nessa rede de cidades mundiais, algumas da América Latina fazem parte. Vale a 

pena lembrar que fazer parte dessa rede implica que a cidade tenha um novo papel, e de 

destaque, na articulação da economia mundial: são cidades que têm o papel de participar do 

comando e gestão de operações globais relativas a mercados e empresas, tanto nacionais 

como internacionais. Mas fazer parte dessa rede implica em capacitar o território da cidade 

para essa função, bem como garantir a manutenção de transformação territorial já que, 

graças à velocidade do desenvolvimento técnico, a rigidez e a permanência física 

rapidamente se tornam empecilhos ao desenvolvimento. As empresas modernas que se 

instalam nessas cidades necessitam de condições físicas e técnicas de operacionalidade. 

Cabos de fibra ótica, velocidade na circulação de mercadorias, acessibilidade a outras 

empresas são fundamentais no processo. Isso pode ser uma das explicações para a 

requalificação dos centros de cidades como São Paulo, Buenos Aires, Cidade do México, 

que além de possibilitarem um aumento do fluxo turístico qualificado, se apresentam em 

condições para a atração de capitais. 

Mas a qualificação de algumas cidades latina americanas como “cidades globais” 

não as põem em situação de igualdade com as outras cidades da rede e nem mesmo entre 

elas próprias. Há uma hierarquia das cidades nessa rede. Segundo SASSEN14, que 

classificou as cidades segundo um ranking de cidades globais, as cidades na América 

Latina só começam a aparecer a partir da terceira divisão e nela encontramos (por ordem 

alfabética) a Cidade do México (México) e São Paulo (Brasil). Na quarta divisão são listadas 

(sempre em ordem alfabética) Buenos Aires (Argentina), Caracas (Venezuela) e Santiago 

(Chile). Na seqüência, aparece uma lista de cidades candidatas à inserção na rede mundial 

de cidades com evidencias fortes de funções globais da qual apenas uma cidade latino 

americana é mencionada: Rio de Janeiro (Brasil), e outra com cidades candidatas com 

alguma evidência de funções globais na qual são listadas as cidades de Bogotá(Colômbia) e 

Lima (Peru). A autora informa que esse ranking foi feito a partir de uma pontuação dada em 

                                                 
13 Isso efetivamente não acontece, entretanto nos discursos que justificam as mudanças espaciais nas 
cidades que aspiram ao título de pertencentes às redes de cidades mundiais quase que se criam  
cidades-Estado. 
14 Jorge Nascimento Rodrigues. “Sashia Sassen: não há cidades globais solteiras” in 
http://www.mujeresdeempresa.com/portugues/actualidad/actualidad030802.htm  
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função da presença e qualidade de alguns elementos15 fundamentais para a atração de 

investimentos em atividades de comando e gerenciamento da economia mundial. 

Ainda que se trate de uma listagem, sua divulgação tem servido de base 

propagandística para as cidades relacionadas nesse ranking. Desenvolveu-se uma política 

de competição entre os agentes presentes nesses espaços na capacidade de atração de 

investimentos de alto vulto. As que já conseguiram a atribuição e qualificações de cidade 

mundial lutam para sua manutenção. As que são candidatas correm atrás de investimentos 

para se qualificarem estruturalmente como tais e outras cidades traçam a estratégia de 

qualificação para aspirarem ao mesmo patamar. 

Trata-se, novamente, de reproduzir na escala local e em boa parte dos países latinos 

americanos o “modelo” de desenvolvimento mundial de gerenciamento das atividades 

econômicas que passam a ser controlados de cidades que se especializam no comando de 

atividades. É nesse contexto que se pode discutir a questão da descentralização industrial 

que, no senso comum aparece como desindustrialização. 

Realmente, com o desenvolvimento das forças produtivas houve, tendencialmente, 

uma mudança na forma de produzir. Como já apontamos, o chamado modelo fordista vem 

sendo substituído pela produção flexível e é acompanhado em uma mudança da forma de 

atuação do Estado. Mas isso não quer dizer que venha ocorrendo um processo de 

desindustrialização, mas sim na alteração da forma de produzir. No caso brasileiro, por 

exemplo, chegou-se a afirmar que havia ocorrido esse processo na cidade de São Paulo, 

conhecida nos anos 70 por ser a cidade industrial. De acordo com os dados da SEMPLA16, 

houve uma descentralização da atividade industrial que, em alguns setores, se expandiu 

para a região metropolitana, porém a sede administrativa da maior parte delas continuou 

estabelecida na cidade. O que se desloca é a fábrica propriamente dita, mas não seu 

                                                 

15 São listados pela autora: Fluxos de passageiros de avião (por exemplo: avaliar entre que cidades se 
realizam os principais fluxos); Pontos dos circuitos de cruzeiros; Número de firmas internacionais de 
serviço global que produzem “commodities” organizacionais indispensáveis ao sistema econômico e 
financeiro global (por exemplo: advocacia, publicidade, auditoria e fiscal, corretores e instituições 
ligadas aos mercados financeiros, logística, design, segurança, serviços de limpeza); Características do 
Investimento Direto Estrangeiro e dos fluxos comerciais;Localização dos centros de decisão das sedes 
regionais das multinacionais;Geografia de posicionamento das multinacionais do país; Alianças entre 
mercados financeiros; Fluxos de imigração para serviços qualificados e profissionais; Posicionamento 
geo-político e geo-econômico (nó de uma rede, papel de “ponte”, ponto de entrada, etc.); Serviços à 
elite profissional; Bienais e festivais; Mercado de arte; Redes “alternativas” ( ambientalistas, direitos 
humanos, etc.); Alianças inter-cidades transfronteriças; Fixação de fluxos de “outsourcing” em setores 
de alto valor acrescentado e Redes transnacionais de infra-estrutura comunicacional em que se insere. 
.Fonte: Global Networks – Linked Cities, editado por Saskia Sassen, Routledge, 2002 

 
16 Secretária Municipal de Planejamento. 
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gerenciamento. O comando da empresa e da produção continuou na cidade graças ao 

desenvolvimento técnico e comunicacional. 

Esse detalhe não é particular de São Paulo. Enquanto participante do processo de 

reprodução do capitalismo mundial, segue a mesma tendência que ocorre na maior parte 

das regiões metropolitanas que fazem parte dessa rede, ainda que como um todo a 

industrialização dos países latino americanos tenha sido diferente da ocorrida nos países 

europeus ou mesmo nos Estados Unidos. 

KURZ17afirma que nos chamados países do Terceiro Mundo, e nesse sentido todos 

os países da América Latina seguiram a mesma direção, os esforços desenvolvimentistas 

implicaram em uma maior relação de dependência. Para ele, a inserção na economia 

mundial dos países do Terceiro mundo a partir da industrialização se deu por um processo 

que ele denominou de modernização recuperadora, e que na atual fase de desenvolvimento 

produtivo implica na ampliação dos problemas sociais nesses países. Essa “opção” de 

desenvolvimento industrial levou a um maior endividamento o que faz que haja cada vez 

mais subordinação aos modelos “sugeridos” pelas agências internacionais (FMI, Banco 

Mundial), dos quais fazem parte processos que já se desencadeiam na maior parte dos 

países como a privatização de empresas nacionais, desregulação da economia e menor 

investimento nas questões sociais. Seguir os “modelos” aceitos internacionalmente pelas 

agências multilaterais. Disso depende o financiamento dos projetos de desenvolvimento nas 

diversas escalas. Para Kurz, a tentativa de inserção no mercado mundial leva a que: 

“Quanto mais alto o nível mundial da produtividade, tanto mais 

intensidade de capital exige a produção e tanto mais alto e impagável 

para a maioria dos países pobres é o custo dos investimentos, que 

muitas vezes já se desvalorizam no momento em que deveriam 

induzir produções capazes de aparecer no mercado. E quanto mais 

se estica o metro para medir a penetração das ciências, da técnica e 

da automatização, tanto mais cresce também, para além da própria 

produção, a necessidade de investimentos gigantestos no sistema da 

logística e infra-estrutura social global, nas ciências e na educação, 

na administração e nos serviços, necessidade à qual os países 

atrasados não podem atender nem de longe”,18

Isso faz com que a industrialização se mantenha sempre endividada já que, para a 

continuidade no mercado ela necessita sempre de inovação, pois, do contrário, se torna 

                                                 
17 Robert KURZ. O colapso da modernização. 
18 Ibidem, p. 172. 
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ultrapassada e ineficaz podendo a vir a promover uma desindustrialização endividada19. 

Logo, nessa perspectiva, trata-se da continuidade de um processo de subordinação 

econômica, industrial e tecnológica a medida que são escassos os investimentos na área da 

pesquisa e desenvolvimento tecnológico que poderiam dar outros rumos ao processo. Além 

de manter esse processo de continuidade promove internamente o fortalecimento da 

concentração industrial e econômica, já que, nesse caso, a manutenção de investimentos 

em área que já possuem um determinado grau de infra-estrutura é um facilitador do 

processo. 

Se, por um lado, há um processo que busca a integração do mercado a partir de 

relação local-global,como procuramos discutir acima , por outro há também o processo que 

busca a inserção por meio de integrações no nível regional, tanto diretamente relacionadas 

a um projeto de integração nacional, quanto a integração continental ou de blocos 

econômicos. 

Queremos aqui demonstrar que uma via não implica da exclusão da outra. Ao 

contrário, elas se relacionam e, no conjunto, propiciam a inserção, mesmo que por 

fragmentos espaciais, em um contexto mundial. 

Indo para a outra escala, ou melhor, para o outro movimento, podemos verificar que 

mesmo existindo projetos que buscam inserir cidades na rede mundial de cidades há 

também um projeto que busca conectar e articular as produções internas que se realizam 

em diferentes áreas do território. 

Desde os anos 60 formalmente temos, no Brasil, um projeto que visa a integração 

nacional20. Essa integração, mais que um projeto nacional, se punha como necessário para 

a reprodução ampliada do capital mundialmente. Ao mesmo tempo em que, pela ampliação 

da malha viária, temos um fortalecimento das comunicações e trocas de mercadorias no 

sudeste brasileiro e deste com o sul e nordeste, temos também maior centralidade de 

decisão e produção do sudeste que passa a articular essa integração, atendendo às 

necessidades e exigências postas pelo mercado mundial. 

O projeto de integração nacional era, como nos mostra OLIVEIRA21, ao dar como 

exemplo as políticas de integração ligadas a Amazônia, um projeto de integração, que nos 

anos 70, propiciava o atendimento das necessidades nacionais e internacionais. Nos 

discursos governamentais, feitos à sociedade civil brasileira, a região amazônica se 

                                                 
19 Kurz aponta a Argentina como um exemplo de país onde isso poderia ocorrer justamente por seus 
sucessivos governos terem acatado do direcionamento proposto pelo FMI. 
20 A tentativa de articulação de uma integração nacional produtiva se inicia já no Governo Getulio 
Vargas. Formalmente, é a partir dos anos 60 do século XX que temos o slogan da integração nacional 
da qual projetos como o PIN são exemplares. 
21 Ariovaldo U. de OLIVEIRA. Integrar para não entregar, p. 70 
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desenvolveria a partir da exploração das reservas minerais, o que por sua vez impediria a 

internacionalização da Amazônia. Para isso, a construção de rodovias, ferrovias e 

aparelhamento de portos se faziam necessários e justificava os investimentos 

governamentais na região. Mas essa modernização do território servia também ao 

escoamento dos recursos minerais, atendendo as demandas internacionais que sempre 

“financiavam” com tecnologia e recursos as pesquisas22 e as explorações. 

Esse processo de integração nacional se articula em função de uma concepção de 

desenvolvimento que já estava em plena reprodução no sudeste brasileiro e, é esse o 

projeto de desenvolvimento e modernização que se procurou implantar no restante do 

território mesmo que as custas das tênues tentativas de desenvolvimento local. 

Dados do censo do IBGE (2000) mostram que, efetivamente, houve um crescimento 

econômico nas regiões nordeste, norte e centro oeste, ainda que a região sudeste e sul 

continuem tendo destaque no país. Essas mudanças não alteraram o quadro da produção 

de riquezas. Por exemplo: a região sudeste é ainda responsável por 73% da produção 

interna brasileira, o sul é de 12%, enquanto que o nordeste é de 6% , o norte de 1% e o 

centro oeste de 6% . Esses dados apontam a manutenção do desequilíbrio regional que 

exige a maior intervenção e ação distributiva do Estado Nação que, mesmo quando 

promove programas de assistência social no nível nacional, tende a concentrar parcela 

significativa dos recursos do programa na região nordeste e norte do país, onde as 

carências sociais são mais significativas. 

Como podemos verificar no mapa23 2 o projeto de integração iniciado na década de 

60 está se realizando, ao menos pelas articulações viárias e, pelo oeste brasileiro, se 

integrando as redes viárias dos países vizinhos o que pode levar, a construção de um 

projeto integrado da América Latina, mas visando exatamente o quê? Uma articulação e 

integração que visa promover, como aconteceu no Brasil, o nacional e o internacional, mas 

não como oposições, mas complementaridades do processo de desenvolvimento 

geograficamente desigual? Ou se trataria de uma articulação buscando a construção de um 

Bloco que pudesse procurar alternativas nessa inserção? 

                                                 
22 O projeto RADAM (Radar da Amazônia) visava fazer o levantamento dos elementos necessários à 
exploração de recursos naturais. Foi desenvolvido com tecnologia norte americana. 
23Mapa Brasil circulação http://www.lib.utexas.edu/maps/americas.html 
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Mapa 2 Mapa Brasil Circulação (http://www.lib.utexas.edu/maps/americas.html) 

Do ponto de vista econômico, os acordos, as alianças podem refletir em um aumento 

das trocas comerciais e o estabelecimento de eixos de desenvolvimento na América Latina. 

Nesse sentido estão sendo modernizadas e rearticuladas as redes de comunicação 

(rodoviária, ferroviária, fluvial) de modo a atender às novas e futuras dinâmicas rotas de 

comércio intracontinental. 

Destaca-se, nessa nova configuração de articulação continental, o eixo que parte da 

região sudeste brasileira (megalópole brasileira- eixo Rio- São Paulo), se estende até o sul 
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do Brasil (sempre alinhado às capitais dos estados de Paraná, Santa Catarina e Rio Grande 

do Sul), entrando pelo território Argentino (passando de Buenos Aires a Mendoza ) e 

chegando ao Chile (Santiago e Valparaíso). Esse poderia vir a formar um grande eixo de 

integração dos países do Mercosul. Como parte de um bloco de poder regional, essa área 

fortaleceria os laços de integração entre esses países, ao mesmo tempo em que, enquanto 

um bloco, poderia articular melhor a relação de trocas comerciais de modo a promover uma 

verdadeira disputa entre Estados Unidos e União Européia por essa área. Ainda não seria 

possível promover um desenvolvimento independentista, porém poderiam discutir em outros 

patamares, as relações de trocas comerciais. 

Outro eixo importante que começa a delinear-se é o que se apresenta como paralelo 

ao eixo andino. A particularidade é que ele encontra-se em formação no território brasileiro, 

indo do norte da Amazônia ao sul do Mato Grosso do Sul. Este, de acordo com o mesmo 

mapa (2) já está se articulando com as malhas viárias dos países vizinhos. 

A constituição de um bloco latino americano provavelmente reforçaria o processo de 

articulação das cidades na rede mundiais, na medida que fortaleceria os laços de relações 

entre as cidades latino americanas que fazem parte dessa rede. De certa forma esse 

processo já vem sendo verificado a partir do aumento das relações que passam a se 

fortalecer entre cidades como São Paulo, Buenos Aires e Santiago do Chile. Isso não 

impediria a existência dos chamados aglomerados de exclusão24, mas possibilitaria uma 

melhor articulação econômica entre os países pertencentes ao Bloco. Entender o mundo 

hoje implica em recolocar na discussão territorial a questão dos fluxos, que, como 

reafirmado por SANTOS25 e autores como DOLLFUSS, PETT26 e LEFEBVRE27, ao 

contrário de suprimir o espaço, reafirmam-no. 

Deste modo, a América Latina, pela constituição de um ou mais blocos, recoloca-se 

como fruto de uma solidariedade regulada ou organizacional, fundamental para o 

enfrentamento das disputas pautadas nas competências produtivas e de organização que 

têm nos espaços sua materialidade. 
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