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E REGIONAL. DE VOLTA À REGIÃO 
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Com o advento da III revolução industrial, da globalização e das novas tecnologias 

de informação e comunicação ingressamos, indubitavelmente em uma nova etapa do 

capitalismo. O corolário destas transformações tem um rebatimento em todas as esferas da 

vida social, ou seja acarreta alterações não somente na esfera da reprodução do capital, 

mas também, e principalmente, na esfera do trabalho e mesmo do modo de vida (o 

cotidiano) das diversas classes sociais, com a reorganização, reestruturação dos espaços 

de produção, trabalho e vida. A reprodução destas três esferas requer um conjunto de 

condições gerais. Para satisfazer tais exigências os diferentes grupos, atores sociais, 

agentes privados e institucionais entram em confronto em disputa pelo espaço social. 

Configuram-se, assim, distintos movimentos de distribuição das atividades produtivas 

(organização espacial da produção) e de distribuição da população (urbanização) no 

território. Dadas as novas condições gerais de produção existentes na contemporaneidade, 

estes movimentos tendem a gerar novas formas de organização e segmentação espacial da 

produção e da população, ao mesmo tempo em que configuram novas territorialidades e 

permitem novos arranjos sócio-espaciais com a emergência de novas formas urbanas e 

novas regionalizações. 

Se por um lado temos uma globalização da economia, da cultura, de padrões de 

consumo e de vida, acompanhadas por uma globalização da pobreza; por outro, temos um 

tecido social heterogêneo e um espaço onde a diversidade impera. A constante dissolução e 

recriação da sociedade industrial, tal como a mitológica fênix, conforme assinala Marx na 

célebre passagem “tudo que é sólido desmancha no ar”, resulta na constante 

(re)estruturação e (dis)solução do espaço a cada momento – neste sentido tende a haver 

uma mudança em processos espaciais como a urbanização e a industrialização que 

contribuem para a (re)estruturação territorial e uma nova urdidura do espaço social, com 

uma urbanização esgarçada, como já assinalava Lefebvre (1969) com a conformação de 

“novas” regiões e formas de regionalização, em que há um deslocamento não só espacial, 
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mas principalmente em termos hierárquicos, dos centros, pólos e áreas em 

desenvolvimento. Benko & Lipietz (1995) ao caracterizarem as “regiões ganhadoras” 

chamam a atenção neste sentido para a decadência das antigas áreas industriais vis a vis à 

emergência de novas áreas produtivas, sem tradição neste sentido. Em parte, a importância 

atual conferida, por políticos, planejadores e empresários, ao poder local estaria relacionada 

à busca de uma preeminência perdida. 

As condições gerais gestadas pela revolução informacional permitem no presente 

uma descontinuidade espacial das atividades produtivas no território, como se houvera um 

descolamento de pré-condições anteriores, vigentes durante o fordismo-taylorismo. Temos, 

assim, por parte dos distintos atores e agentes sociais, tanto um movimento de re-

organização espacial com novos arranjos sócio-espaciais quanto novos desafios para o 

desenvolvimento local e regional vis a vis a uma ampliação dos problemas ambientais, 

conforme as indústrias saem das grandes cidades – como vem ocorrendo desde meados da 

década de 1990 no Sudeste brasileiro (ver Lencioni, 2004; Egler, 2004; Limonad, 2004). 

As novas indústrias, pelo fato de serem intensivas em capital e tecnologias de 

informação e comunicação, com emprego reduzido de mão de obra, podem localizar-se fora 

dos grandes centros urbanos, em áreas sem tradição industrial – o que lhes propicia uma 

força de trabalho com baixo nível de organização sindical. As novas implantações 

industriais, principalmente as de grande e médio porte, passam a ser feitas 

preferencialmente em áreas semi-rurais ou periféricas aos grandes centros urbanos, fora 

das áreas e centros urbano-industriais tradicionais – o que tem levado a uma 

desconcentração das plantas industriais, mas não das sedes, nas capitais do Sudeste do 

Brasil, e à uma dispersão industrial em diversas áreas do território nacional, conformando as 

chamadas “ilhas de prosperidade”. Ocorre assim, uma desconcentração espacial das 

atividades produtivas que é acompanhada por uma crescente centralização administrativa e 

financeira. 

Com isso pode-se observar um declínio de algumas cidades industriais tradicionais e 

a desconcentração dos centros urbanos para áreas periféricas ou semi-rurais. Somente a 

título de exemplo cabe mencionar que a Companhia Siderúrgica Nacional, em Volta 

Redonda, antes de ser privatizada, possuía cerca de 27.000 funcionários, e hoje, não conta 

com mais de 9.000. Ao mesmo tempo, pode-se observar, ao menos no Sudeste brasileiro, 

uma redução do crescimento demográfico nos núcleos metropolitanos; um aumento das 

taxas de crescimento demográfico nas cidades de pequeno e médio porte, acompanhado 

em áreas dinâmicas por um crescimento da atividade econômica; e uma redução das 

atividades industriais de grande e médio porte nos centros urbanos de grande e médio 

porte, acompanhada por uma desconcentração espacial das atividades produtivas e uma 



Anais do X Encontro de Geógrafos da América Latina – 20 a 26 de março de 2005 – Universidade de São Paulo 

 

 7855

crescente centralização administrativa e financeira nos principais centros metropolitanos do 

Sudeste brasileiro (São Paulo e Rio de Janeiro). 

Em uma escala macro regional aumentam as tensões geográficas e se aguça a 

competição inter-regional e interurbana – com a emergência do que Santos (1996) 

caracterizou de “guerra dos lugares” e de uma nova organização do espaço e novas 

configurações regionais, em que antigos protagonistas passaram a ocupar um segundo 

plano. O que fez com que especialistas em planejamento, consultores e governantes, em 

diversas escalas de poder, buscassem e tomassem iniciativas “no intento de mobilizar os 

principais atores locais em torno de uma visão partilhada do futuro” (Pichierri, 2002:695) 

com vistas a recuperar a preeminência perdida. Surgem, então, inúmeras propostas e 

possibilidades de se pensar pragmaticamente soluções, muitas vezes com base nas novas 

tecnologias de informação e comunicação. 

Este trabalho constitui, assim, um esboço de um conjunto de preocupações 

orientadas para a busca de novos caminhos para a resolução dos problemas e tensões 

geradas. O presente ensaio deverá, portanto, realizar (i) uma leitura crítica das propostas de 

desenvolvimento local, seguida de uma breve abordagem (ii) da importância do resgate da 

região dada a impossibilidade de se resolver os problemas atuais apenas na escala local, e 

(iii) da necessidade de integração à análise da problemática ambiental para, enfim, (iv) 

proceder a algumas ponderações sobre alguns parâmetros e condicionantes a serem 

contemplados em propostas ou abordagens que tenham por meta promover o 

desenvolvimento local. 

I 

Uma das questões mais em voga nesta era globalizada é a retomada dos debates 

acerca do poder local, da autonomia municipal, em uma perspectiva que de certa forma 

remete ao lema “small is beautiful”, e ao confronto local-global, em que os locais tendem a 

perder a sua identidade em nome do progresso e do desenvolvimento. 

As possibilidades que se colocam para a resolução dos problemas de 

desenvolvimento local são múltiplas, e problemáticas, não se trata de uma questão simples 

de ser resolvida através de algumas ações concertadas localmente, ou ainda através da 

força do próprio local. No intuito de podermos contribuir para uma perspectiva de reflexão da 

questão local faremos nesta parte algumas ponderações, que julgamos pertinentes e dignas 

de serem consideradas em uma prática de planejamento ao nível local, a partir de uma 

abordagem crítica de algumas das, assim chamadas, soluções “inovadoras”, que 

consideramos mais relevantes, para esclarecer seu sentido. 



Anais do X Encontro de Geógrafos da América Latina – 20 a 26 de março de 2005 – Universidade de São Paulo 

 

 7856 

Não nos estenderemos sobre o planejamento estratégico, uma das mais 

disseminadas práticas dos últimos anos; há uma farta produção crítica neste sentido (vide a 

respeito Arantes 1998 e 2002), embora, não possamos prosseguir sem deixar de salientar 

seu caráter dúbio. Apresentado, por seus defensores, enquanto uma solução inovadora e 

uma panacéia para a resolução dos problemas que afligem as cidades contemporâneas; o 

próprio plano, de fato, é um ato parcial, uma tática, resultante de um “complexo processo de 

interações, cujo objetivo central mais ou menos explicito é a criação do consenso sobre 

questões estratégicas dadas” (Pichierri, 2002:695). 

Outra perspectiva mais recente, e ainda em voga, é o chamado desenvolvimento 

local sustentável. Este termo que adjetiva o de desenvolvimento cola como um meio de 

legitimação da própria proposta de desenvolvimento local. Vejamos como. Em primeiro 

lugar, a própria idéia de sustentabilidade do desenvolvimento não tem nada de novo, ela 

remonta aos clássicos da economia. 

O rótulo de sustentabilidade por sua vez, ao contrário de ampliar tende a limitar as 

possibilidades de desenvolvimento e ação social, ao tender fazer parecer que há apenas 

uma forma adequada de apropriação material dos recursos naturais e do território: a 

“sustentável”! Ficam no ar as perguntas: Para sustentar o quê? Quem? Com que fins? 

Como? Perguntas aparentemente simples, mas não tão fáceis de serem respondidas. A 

idéia em si é sedutora, cativante. Como alguém pode não ser a favor da sustentabilidade? 

Em uma sociedade de classes, pautada na propriedade privada, devemos ter clareza 

de que a própria idéia de sustentabilidade é forjada sobre agendas políticas e interesses 

específicos diferenciados, e muitas vezes hegemônicos, em que o termo sustentabilidade 

pode ter distintos significados para diferentes pessoas. Pode significar desde um uso que se 

prolonga no decorrer do tempo sem exaurir os recursos não renováveis, até um 

desenvolvimento endógeno que se sustenta por si só, sem interferências exógenas, em 

última análise em enclaves econômicos e sociais. 

Não há como deixar de fazer menção também às propostas que vêem no poder local 

a resposta para os problemas urbanos. Para estes a solução repousaria na força e 

potencialidade do lugar, nos atores locais e em suas especificidades. E aí, podemos 

remeter-nos às questões relacionadas à identidade local, à memória coletiva e até mesmo 

aos movimentos sociais, que buscam articular a sociedade de “baixo para cima” e que 

desde a década de 70 conquistaram uma certa preeminência no âmbito das lutas sociais em 

torno da reprodução do cotidiano e da família. 

Na perspectiva de reforçar o local, associado ao lema de “pensar localmente e agir 

globalmente”, surge a idéia de glocalização; que vincula mudanças na divisão espacial do 
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trabalho, relacionadas ao desenvolvimento local com as necessidades impostas pela 

globalização e às possibilidades que ela descortina. Um complemento a isto, segundo Cox 

(2004) é a promoção de clusters industriais, nas palavras deste autor “idéia desenvolvida 

nos EUA, como o veículo escolhido para induzir o renascimento das economias regionais” 

(idem). Tendemos a concordar com Cox (idem) quando assinala que “um mérito desta 

concepção é ser consistente com a agenda neoliberal e com o propósito destas políticas, a 

reimposição da lei do valor”. 

A última novidade são os pactos territoriais. Idéia inspirada na experiência da Emília 

Romana, que tem encontrado uma certa dificuldade de disseminação em virtude das 

especificidades territoriais que possibilitaram o sucesso da experiência italiana. Gurisatti 

(1999:83) designa as especificidades, que dificultariam a difusão daquela experiência, de 

DNA territorial, uma vez que pressupõe a combinação de fatores locais e regionais 

arraigados onde imperou uma responsabilidade social por parte das empresas, a 

solidariedade e cooperação por parte dos trabalhadores e a experiência tradicional na 

produção de produtos especializados. 

Tratou-se talvez de uma primeira experiência de pacto territorial, e que hoje já 

conquista novas versões como pactos territoriais de emprego, que podem abranger uma 

cidade, uma área rural, um mercado de trabalho localizado (Pichierri, 2002 :696) ou pactos 

de emprego e de desenvolvimento regional implementados na Bavária pelo governo local, a 

partir de 1996, como um meio de gerar emprego, conter o desemprego e evitar a evasão 

das firmas alemãs para o leste europeu. 

Estas alternativas, em boa parte, elaboradas nos últimos dez anos são um claro 

indicador das mudanças assinaladas ao início. Todavia, a despeito da premência das 

necessidades locais frente às transformações globais e dos problemas parecerem 

localizados, a preeminência conquistada pelo território aponta para a necessidade, primeiro, 

de se pensar a questão local articulada à questão regional, e segundo, a pertinência de se 

agregar a dimensão ambiental à reflexão, dada a ampliação, difusão e dispersão dos 

processos espaciais relacionados à distribuição das atividades produtivas e da população no 

território.. 

II 

Pensar o desenvolvimento local nos tempos atuais pode parecer simples, todavia, 

não há como fazê-lo sem considerar a questão regional. E por que isso? Primeiro por que 

não há como pensar os lugares, os locais isoladamente, como uma coleção de coisas 

desarticuladas entre si, existentes por si só, pois os lugares são resultantes de ações e 
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processos sociais ao longo do tempo geograficamente localizados. Não há como pensar, 

assim, um lugar isoladamente, uma vez que os distintos atores sociais não estão enraizados 

no território como plantas ou rochas, ao contrário podem se deslocar pelo espaço e 

estabelecer articulações em distintas esferas de poder e escalas geográficas. 

Intervém nestes processos distintos atores e agentes sociais, organizados e ou 

congregados a partir de interesses diversos, que, de certa forma, encontram sua expressão 

espacial em diferentes contextos territoriais, que tendem a configurar, ao longo do tempo, 

em última análise, o que se poderia caracterizar como uma coerência territorial (Harvey, 

1985:146). – idéia até certo ponto discutível no âmbito da geografia, dado o seu caráter um 

tanto ambíguo, mas que no contexto presente, parece-nos uma possibilidade na falta de 

uma outra categoria analítica. Poder-se-ia dizer, então, que a região seria uma resultante da 

construção histórica desta complexa coerência territorial, construída a partir da dialética 

articulação (enfrentamento) de distintos grupos e processos sociais, que tendem a conferir 

características específicas a um determinado espaço social, e a expressar os distintos 

interesses dos agentes e atores sociais envolvidos. 

Neste sentido tendemos a concordar com Kayser (1980:280) que a região é antes de 

qualquer coisa um fato político, e expressão espacial de articulações sociais conforme 

Becker (1982: 24-25). No entanto, Santos (1996) chama a atenção para o fato que o grau, 

intensidade e escala de abrangência de tais articulações estariam relacionados 

historicamente, e em uma visão clássica da geografia (Vidal de la Blache), a uma relação de 

poder entre um centro e seu espaço circunadjacente, através de interações horizontais 

hierárquicas, que hoje conquistam novos contornos graças aos processos antes referidos, 

que permitem interações verticais que rompem com a hierarquia pretérita, configuram novas 

territorialidades e novas articulações regionais ao propiciarem interações diretas entre 

centros de 1a e 2a ordem (vide a respeito Friedman, 1986 e Sassen, 1994) e periferias 

antes subordinadas a outros centros, por exemplo, como a interação direta entre Porto Real 

(RJ-Brasil) e Wolfsburg (Alemanha – sede mundial da Volkswagen), ou ainda entre as tribos 

Carajás na Amazônia e Londres, sede da empresa de cosméticos que adquire a produção 

indígena de castanha do Pará. 

A região, desta forma, aparece mais como um resultado do que como um ponto de 

partida, ou seja um produto deste arranjo entre distintos atores, construído dialética e 

geohistoricamente a partir de tensões sociais espaço-temporalmente localizadas. 

Uma conjunção de forças sociais, não um “equilíbrio de forças” conforme propõe 

Kayser (idem) – uma vez que tal equilíbrio em princípio instável e inviável, entre os 

diferentes atores sociais em disputa no território, parece-nos ser o elemento necessário para 

que se possa pensar o desenvolvimento regional, caso contrário as possíveis soluções 
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transformam-se em proposições de políticas e práticas vazias de sentido para o complexo 

conjunto de atores sociais aí presentes e articulados em distintas escalas geográficas e de 

poder. 

Portanto, pode-se dizer que uma resultante direta das inovações e das tecnologias é 

a destruição de coerências territoriais pré-existentes, com o empobrecimento da população 

e o aumento do desemprego estrutural. De onde, talvez, o apelo ao desenvolvimento local, 

uma vez que a política de desenvolvimento local e regional é, ela mesma, um aspecto desta 

coerência territorial, que ora se vê rompida e/ou reforçada, condicionada pelas lutas de 

classes, pelas tensões sociais e pela estrutura institucional do estado – através da qual é 

exercido o poder. 

III 

Com a reestruturação produtiva, a globalização e as novas formas de organização da 

produção e do trabalho, a distribuição espacial das fábricas conquistou uma flexibilidade que 

não possuía antes. Flexibilidade e inovações que facultaram uma especialização e 

dispersão espacial das unidades produtivas articuladas globalmente (Harvey, 1989 Offe, 

1984 e Limonad, 2003) – temos assim, ao invés da produção estandardizada de 

multinacionais organizadas verticalmente em cachos em diversos países, redes de 

empresas articuladas local e globalmente situadas em um único país voltadas para atender 

o mercado mundial como são os casos da Whirlpool – Brastemp, com quatro unidades 

produtivas no mundo, da Volkswagen de Ônibus e Caminhões – com uma única unidade 

produtiva, em Resende, no Brasil, e outras mais em outros setores produtivos. 

Prevalece hoje uma especialização funcional e uma divisão técnica do trabalho não 

só dentro das fábricas, mas entre fábricas de uma mesma empresa. Isto resulta em uma 

divisão territorial do trabalho e em uma especialização espacial e funcional de diferentes 

setores de uma mesma empresa. Em decorrência a produção de determinados produtos 

passa a ser feita em localizações únicas específicas e é direcionada para atingir amplas 

faixas do mercado internacional, com a perda dos vínculos locais e regionais. Soma-se a 

isso a transnacionalização das grandes empresas, que por sua vez, converte-se em mais 

um fator que compromete a referida coerência territorial, uma vez que enquanto frutos da 

interpenetração e cruzamento de capitais de diferentes empresas e nacionalidades deixam 

de ter qualquer compromisso com seus países de origem. O que conta agora é manter a 

taxa de lucro e não lealdades nacionais ou regionais. 

O lean management (administração enxuta) é acompanhado pelo downsizing 

(redução da massa de trabalhadores), em decorrência têm-se, como já é notório, a 
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desregulamentação das relações de trabalho, o aumento do desemprego estrutural, o que 

acarreta um empobrecimento dos trabalhadores e um enfraquecimento dos organismos 

sindicais. Com isso inicia-se uma nova etapa no conflito de classes e nas disputas locais e 

regionais pelas melhores localizações. 

Resultam daí movimentos de re-distribuição espacial da população em busca de 

trabalho e de melhores condições de vida, perceptível nas áreas dinâmicas dos estados de 

São Paulo e Rio de Janeiro seja: 

a) como uma tendência ao crescimento demográfico das cidades de 

pequeno e médio porte e à expansão da franja metropolitana, em 

contraponto ao decréscimo populacional nestes núcleos metropolitanos – 

conforme mostram os dados dos censos do IBGE de 1991 e 2000; 

b) ou ainda como uma busca de autonomia local ou tentativa de captura de 

rendas por parte de grupos locais através da multiplicação dos 

movimentos de emancipação municipal na última década do século XX, 

com um aumento da fragmentação político-administrativa. 

As novas condições gerais de produção e as tendências de distribuição espacial da 

população e das atividades produtivas contribuem para que a urbanização hoje se estenda 

além do assim chamado ambiente “construído” - a cidade. Esta extensão da urbanização, 

prescinde, em parte da aglomeração, ao difundir-se como um modo de vida da população, 

definido a partir de sua condição de existência e sua inserção no processo produtivo, e não 

apenas em uma visão limitada de difusão de uma cultura urbana, conforme propunham os 

teóricos da escola de Chicago. 

A nova escala da urbanização produz impactos sobre o território e o assim chamado 

espaço “natural” de forma distinta do período anterior. Antes o que tínhamos era a expansão 

de uma malha contínua a se espraiar e estender a partir do que conhecíamos enquanto 

cidade sobre o espaço “natural”, hoje esta disseminação dá-se de forma difusa e 

segmentada sem que haja necessariamente uma continuidade e contigüidade física entre os 

aglomerados e emerge em diversos pontos e manchas. 

Esta nova característica da urbanização aponta para a necessidade de não 

podermos refletir a problemática sócio-espacial desvinculada da dimensão ambiental. Não 

se trata, no entanto, de pensar em uma nova área de investigação como sugere Steinberger 

(2001) ao propor que a discussão da sustentabilidade urbana não tome como referência 

apenas a cidade, mas o espaço urbano que se estende além da cidade, e que se entenda o 

meio ambiente urbano enquanto “um objeto de uma complexidade tal que comporta uma 

área de investigação” (idem:10). Trata-se de pensar a questão social nas escalas urbana e 



Anais do X Encontro de Geógrafos da América Latina – 20 a 26 de março de 2005 – Universidade de São Paulo 

 

 7861

regional acrescida da dimensão ambiental e de não pensar a questão ambiental sem 

privilegiar a questão social. 

Neste sentido cabe ter clareza de que as necessidades gerais impostas para a 

reprodução das distintas esferas da vida social embasam discursos e interesses 

diferenciados em relação ao espaço social – muitos dos quais voltados para a defesa da 

natureza, a preservação ambiental e sustentabilidade do desenvolvimento. 

Todos os nossos atos e discursos estão imbuídos de uma concepção de natureza. 

Desde os movimentos sociais até o Banco Mundial comungam hoje da “paixão” pela 

preservação e/ou conservação da natureza. Nenhum partido político ou grupo de esquerda 

jamais conseguiu tal comunhão. Um olhar mais atento, todavia, permite-nos afirmar que a 

questão ambiental converteu-se em mais uma dimensão social da arena política (OFFE, 

1991) de enfrentamento entre distintos grupos sociais e políticos no capitalismo 

contemporâneo. Neste sentido a controvérsia ambiental, não é um espaço neutro e 

desinteressado, mas sim uma dimensão a mais nas arenas de enfrentamento entre capital e 

trabalho, entre produção e reprodução, entre a dominação e apropriação do espaço social, 

entre a coisificação, mercantilização e fetichização da natureza – a sua representação 

hegemônica (rede Globo) e sua apropriação social enquanto valor de uso e meio de 

liberação social. Uma dimensão que não pode ser desconsiderada em ações e práticas que 

tenham por objetivo o desenvolvimento social ao nível local e regional. 

De fato, o discurso ambiental e da preservação pode contribuir, em última análise 

para “um avanço dos sistemas dominantes de poder e para proteger um discurso 

hegemônico de gestão ambiental alocação de recursos naturais eficiente e racional para a 

acumulação de capital (e em algum grau mesmo construir políticas, instituições e práticas 

materiais derivadas destes discursos)” (HARVEY, 1996:174). 

Não há, pois, como separar no âmbito da preocupação ambiental o que seria o 

ambiente “natural” do ambiente “construído. E, na medida em que aceitemos que não há 

mais espaço “natural” e que este também é um produto como poderemos pensá-lo à parte 

do espaço social? 

A re-qualificação da questão sócio-espacial manifesta-se hoje em uma redefinição 

das relações entre sociedade e natureza (vide TOPALOV, 1986) e em privilegiar 

abordagens que articulem diferentes escalas de análise. A escolha da escala espacial-

temporal é fundamental em termos da representatividade e significância dos elementos a 

serem analisados. A análise de escalas articuladas permite-nos proceder à interseção entre 

a ordem próxima e a ordem distante, entre o singular e o plural, entre o particular e o geral, 

entre o local e o global, ou entre a edificação e a cidade, entre a cidade e o território, entre o 
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espaço social e a sociedade que o engendrou. As dificuldades, segundo Harvey (1996: 203) 

residem no fato de que não há uma maneira correta de se definir a escala espacial temporal 

e de que as escalas espaciais-temporais estão em transformação. A escolha de uma escala 

particular, segundo Lepetit (1998:.100) modifica a conformação e organização dos objetos, 

já a multiplicação das escalas de observação poderia contribuir para um ganho de 

conhecimento do momento em que se postula a complexidade do real e sua infindabilidade. 

Parece-nos que conforme o mundo torna-se mais e mais urbano e conforme a 

urbanização avança e se estende de forma fragmentada pelo território, como se fora um 

tecido esgarçado e não uma malha com continuidades e contigüidades físicas, através de 

aglomerações dispersas ao longo de grandes eixos e artérias (LIMONAD, 1996, 1997, 1999 

e 2002) ou ainda como uma urbanização extensiva (MONTE-MÓR, 1994; MONTE-MÓR e 

COSTA 1997), enquanto um modo de vida e inserção no processo produtivo, torna-se 

necessário mais do que nunca re-qualificar a questão urbana e social – uma vez que esta 

deixa de estar restrita aos limites da cidade e conquista a escala territorial. Se antes era 

possível tratar das questões urbanas e de desenvolvimento local isoladamente, parece-nos 

que hoje isto não deve ser feito sem privilegiar a escala regional e sem considerar a 

dimensão ambiental. Neste sentido se a urbanização, entendida aqui como os distintos 

movimentos espaciais das frações de capital e dos grupos sociais, conquista a escala 

territorial, de forma dispersa e fragmentada, cabe refletirmos sobre que cidade, que espaço 

social desejamos em uma perspectiva que conjugue a produção do espaço social e a 

natureza. 

IV 

A questão do desenvolvimento local-regional hoje, portanto, gira em torno da 

possibilidade de construção de novos pactos, acordos territoriais. E isto exige, ao contrário 

do que pensam os defensores do planejamento estratégico, não a construção de um cenário 

futuro plausível com os principais protagonistas. Nem em se concentrar apenas no local. 

Primeiro, porque a solução não se encontra na construção de uma imagem plausível e 

sedutora, como pensam os primeiros; e segundo, porque os atores locais, hegemônicos ou 

não, não estão limitados ao local e à escala local, mas ao contrário encontram-se 

articulados em múltiplas escalas. Enfim, terceiro, porque hoje as perspectivas de 

preservação, apropriação, aproveitamento dos recursos naturais conquistaram um caráter 

geopolítico que extrapola as escalas nacionais de interesse – como são os casos da 

Amazônia, da Antártida e dos oceanos. 

Parece-nos um equívoco manter a postura de pensar localmente para agir 

globalmente, uma vez que para que haja um desenvolvimento local, e mesmo regional, os 
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diferentes atores locais devem estar articulados em múltiplas escalas. Não se trata mais de 

produzir localmente para resolver demandas localizadas regionalmente, mas de produzir 

localmente para abastecer o mercado mundial, embora mesmo esta produção “local” esteja 

agora articulada em rede em múltiplas escalas geográficas. Neste sentido para produzir 

localmente e promover o desenvolvimento local é necessário pensar e articular-se além do 

local. 

Torna-se claro, que para se poder pensar em restabelecer coerências territoriais pré-

existentes, ou construir novas, são imprescindíveis novos pactos territoriais. Colocam-se, 

neste sentido, alguns empecilhos, aos quais já fizemos uma rápida referência e que 

retomamos aqui, que cabem ser considerados em qualquer viés de ação que se pretenda: 

1. a existência de atores globais transnacionais (“global players”), sem compromissos 

identitários, pátrios, sem interesse em preservar as características locais e que buscam se 

apropriar das vantagens locais e regionais oferecidas para depois se evadir. 

2. a sobre-institucionalização do Estado e a sobre-taxação, que tendem a pesar 

sobre a implementação de atividades. Um dos maiores empecilhos ao investimento 

estrangeiro no Brasil, segundo órgãos de consultoria especializados é a excessiva 

burocracia e sobre-taxação para abertura de novas firmas. Enquanto nos Estados Unidos e 

Austrália uma nova firma pode ser aberta em menos de duas horas, no Brasil isto não 

ocorre em menos de seis meses, além das multas em que o futuro empresário incorre dada 

a superposição de exigências fiscais. 

3. a ausência de compromisso entre os distintos atores sociais, não basta articular os 

movimentos sociais, os distintos capitais, os “global players” e o Estado, em suas diversas 

instâncias de poder se não houver um comprometimento geral, em que todos os envolvidos 

cedem um passo, seja em termos de reivindicações, de expectativas de lucro, de ganhos no 

mercado financeiro global, de receitas e taxações. 

Há que se considerar ainda, que i) políticas e práticas específicas para o 

desenvolvimento local não podem deixar de contemplar a escala regional, ii) não são 

construídas pragmaticamente de uma hora para outra, mas se constroem geohistoricamente 

em contextos e condições específicas juntamente com sua articulação e organização 

escalar. iii) A acumulação de capital e as lutas de classe ocorrem em campos geográficos 

de limites e possibilidades variáveis: as formas do estado, os imaginários sociais, o 

desenvolvimento geograficamente desigual e identidades e interesses historicamente 

arraigados, entre outras coisas devem ser considerados(Cox, 2004) 

É neste campo de limites e possibilidades que distintos atores sociais, com 

interesses localizados e agendas específicas em distintas escalas geográficas, buscam 
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organizar e forjar concertos e coalizões ao redor de assim chamados “projetos comuns” no 

intuito de satisfazer seus próprios interesses. 

Uma possibilidade que se descortina como meio de satisfazer estes interesses 

distintos e facultar pactos territoriais é o Estado abdicar de certas taxações e promover 

políticas de emprego a partir de subsídios fiscais às empresas que implementarem medidas 

neste sentido. Cabe, neste sentido, preservar um espaço nestes pactos às organizações 

sindicais e classistas e não só aos movimentos hegemônicos. 

A experiência européia, francesa e alemã é ilustrativa. Para evitar a evasão das 

indústrias e preservar os empregos os sindicatos e os trabalhadores tiveram que fazer 

concessões em termos da redução da jornada de trabalho e, inclusive, dos salários. Os 

indicadores de desemprego formal nos Estados Unidos encobrem as jornadas de trabalho 

por tempo determinado e a instabilidade do cotidiano das pessoas. “O sonho acabou”. 

Foram-se os pactos e a regulação do fordismo, nas palavras de abertura do documentário 

“The new age of labor” feito pelo Channel Four sobre o desmantelamento da produção 

fordista e desregulação do trabalho ao redor do mundo, uma executiva americana de uma 

firma de empregos declara: “Hoje uma pessoa para sobreviver tem que ser polivalente e em 

sua vida deverá ter pelo menos cinco profissões e inúmeros empregos”. 

Na busca por novos pactos territoriais é necessário ter claro, ainda, que Estado e 

capital criam espaços próprios que subsumem o local em diferentes escalas. Bem como, 

não se pode relevar o fato de que com as práticas atuais de planejamento estratégico e 

governança corporativa o desenvolvimento local e regional muitas vezes é reduzido a um 

conjunto de medidas tomadas de comum acordo entre investidores privados e agências 

estatais em distintas escalas, em que não são consideradas as expectativas e vocações 

locais, em nome da articulação ao desenvolvimento. 

Não se trata, portanto, de submeter-se a uma rendição incondicional do trabalho 

frente ao capital em nome do desenvolvimento, mas de buscar criara ações concertadas 

que articulem os distintos interesses em jogo, e onde o Estado também ceda espaço às 

reivindicações e subsidie tais orquestrações. 

Nenhuma das alternativas examinadas até aqui se apresenta sequer como paliativa, 

embora todas, cada uma por si, possam servir de base para a promoção de políticas, 

políticos e, mesmo, certos grupos de interesses, em nome de um bem ou “futuro” comum. 

Monta-se, assim, uma arena de conflitos, com diversas instâncias, em que diversos 

atores se digladiam e buscam um “espaço ao sol”, literalmente no caso dos despossuídos – 

os quais vem se multiplicando e diversificando: os sem-terra, os sem-teto – com a ampliação 



Anais do X Encontro de Geógrafos da América Latina – 20 a 26 de março de 2005 – Universidade de São Paulo 

 

 7865

da exclusão social. Problema que assombra os países de capitalismo tardio e em 

desenvolvimento há mais de meio século. 

De fato pode-se amenizar alguns problemas e condicionantes mediante uma efetiva 

ação social e política, embora a solução não se descortine ao “fim do túnel”, como gostariam 

os políticos e os mais pragmáticos. Pois, não podemos esquecer que a base para as 

desigualdades sócio-espaciais permanece e de fato o que se encontram muitas vezes são 

soluções conjunturais para problemas estruturais. Ou como dizia Carlos Nelson Ferreira dos 

Santos, não podemos esquecer que vivemos em uma sociedade de classes capitalista 

pautada na propriedade privada e não podemos esperar que mesmo os pobres não ajam de 

acordo, quando questionado sobre a exploração dos pobres pelos pobres no caso dos 

aluguéis nas favelas cariocas. Fora isso, não há como esquecer que vivemos em uma 

sociedade de desiguais regida por leis para iguais. 

Parece-nos, que o restabelecimento da coerência territorial anterior, ainda que de 

forma instável e em novas bases, comporta uma articulação dialética entre distintos 

interesses e atores sociais, por vezes contraditórios, que se concretiza em ações e práticas 

espaciais que tem rebatimento não só sobre os atores envolvidos mas no território onde 

estes processos têm lugar. Neste sentido, cabe uma ação concertada entre sindicatos 

classistas, trabalhadores, movimentos sociais e os atores sociais hegemônicos e o 

reconhecimento de que não se trata de perseguir pura e simplesmente uma redistribuição 

territorial de geração de renda, mas de agir ao nível de práticas e convicções arraigadas, de 

estruturas de cooperação a serem transformadas. Nada disso é fácil, nem muito menos 

simples, sem mencionar a questão das escalas. 

o0o 
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