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DESENVOLVIMENTO: EM BUSCA DA REGENERAÇÃO DE UM 
CONCEITO 

 
 

João Rua1

 
 

Hegemonia, poder, heteronomia e ocidentalização do mundo são termos que 

constituem um possível suporte analítico para compreender o movimento que marca a 

expansão do capitalismo nos últimos cinco séculos. Numa espécie de espiral, centrada na 

Europa Ocidental, foram sendo integrados espaços e povos ao processo de territorialização 

do capital que, em suas diferentes temporalidades, alcança o momento atual da chamada 

globalização. Essa expansão, simultaneamente política, econômica e cultural, assentada na 

dominação técnica, foi transformando a Europa e, posteriormente, o Ocidente num 

referencial civilizatório planetário. Tal referencial, imposto ao restante do mundo, e recebido 

com rejeição, sedução ou aceitação foi estabelecendo, entre o EU (os “ocidentais”) e o 

OUTRO (os “não ocidentais”), relações particulares que, rapidamente, evoluíram da 

diferença para a desigualdade. É a este processo de expansão hegemônica e de exercício 

de poder que se pode denominar desenvolvimento, com toda a carga ideológica a ele 

associada. 

Entretanto a ação política, que deve, de preferência, ser desempenhada 

transescalarmente, isto é, sem privilegiar escalas, mas integrando-as (os diferentes matizes 

político-ideológicos dos movimentos globalistas ou localistas exigem esta ressalva), tem de 

abranger as escalas spcial e dos indivíduos, produtores de espaços de dominação e/ou de 

resistência. A incorporação à espiral do desenvolvimento capitalista gera territorialidades 

novas (dominantes e dominadas), articuladas mas permanecendo desiguais no movimento 

de expansão horizontal e no seu acúmulo de verticalidades. Compreendemos que tal ação 

política se fará difundindo um discurso contra-hegemônico que busque a liberdade e a 

reflexão autônoma, como manifestações coletivas e individuais nas sociedades 

contemporâneas. 

Este ensaio objetiva discutir o conceito de desenvolvimento à luz dos autores que 

serão referenciados e tentar demonstrar que a ação política pode ser reforçada ao se 

perceber tal conceito como fundamento teórico relevante para a análise das diferentes 

facetas atuais da crise planetária. 
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Refutar o desenvolvimento como manifestação de desigualdades sociais e espaciais, 

fruto de modelos de dominação impetrados no pós-segunda guerra, é necessário. Mas, o 

que colocar no lugar, um pós-desenvolvimento? Será que um outro desenvolvimento é 

possível? Estes questionamentos, e outros, serão efetuados, se bem que não respondidos, 

ao longo do trabalho. 

Haverá um certo ecletismo nas abordagens. Entretanto, não se trata de uma 

conciliação teórica. A teoria social crítica, em sua leitura marxista efetuada por Gramsci e 

Léfèbvre, permite estabelecer a inteligibilidade teórica e narrativa da história e identificar 

agentes coletivos (nação, gênero, classe) e individuais como portadores de resistências e 

capazes de ações políticas, mesmo destacando o enfoque cultural, ao equilibra-lo com o 

político e o econômico (até agora dominantes). Ao utilizar autores que não se inserem 

naquela leitura, procuramos enriquece-la, mas sem “adocicar” as visões revolucionárias 

daqueles citados anteriormente. Tenta-se, apenas, adensar o discurso, tornando-o mais 

consistente e plural. 

Assim, as bases referenciais gerais foram buscadas em Léfèbvre, Foucault e 

Gramsci. Modernização, representações, discurso e poder, hegemonia são categorias e 

conceitos que instrumentam a reflexão. A referência operacional vem de Escobar (1995), 

Schech e Haggis (2000 e 2002), Sen (2000), Castoriadis (1990, 1991, 1992), Latouche 

(1994) e Souza (1996, 1997a. 1997b, 2000), além de outros autores que serão citados ao 

longo do texto. Desenvolvimento como liberdade, autonomia e matriz racional, 

ocidentalização do mundo, desenvolvimento sócio-espacial são idéias que reforçam nossa 

argumentação, iniciada por uma discussão sobre modernização e desenvolvimento. 

 1. Modernização e desenvolvimento: uma reflexão inicial. 

 Modernização, progresso e desenvolvimento têm sido termos intercambiáveis e têm 

marcado o movimento do todo social como projeto societário no ocidente e, paulatinamente, 

ao se tornar hegemônico, tal projeto, foi sendo imposto a todos os quadrantes do mundo. É 

preciso, desde já, deixar claro que concebemos a relação modernização-desenvolvimento 

como o par fundamental para esta discussão2. 

 A ação do modelo keynesiano de política econômica realizou-se secundado pela 

teoria do desenvolvimento econômico, principalmente após a segunda guerra mundial, 

procurando atender a expectativas criadas com relação às vantagens da industrialização 

dos países “atrasados” do sistema capitalista, temática já bastante discutida no período 

anterior à guerra, como bem resume Saul (2003, p. 54-55). A teoria da modernização, em 

                                                 
2 Esta relação modernização-desenvolvimento é muito bem desenvolvida por Meszáros (2003, p. 23-
24) e Meszáros (2004, p. 137), onde expõe suas ácidas (e procedentes) críticas ao capitalismo e à 
ideologia do desenvolvimento. 
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suas leituras do pós-guerra, procurou estabelecer as bases de uma evolução por etapas, 

para os países “atrasados”, rumo ao modelo representado pelos países desenvolvidos. A 

teoria da dualidade estrutural realçou os contrastes internos dos países “atrasados” em que 

setores arcaicos resistiam à modernização. A teoria da dependência (em seus variados 

matizes) procurou “uma tentativa de articular uma reconceitualização de região 

subdesenvolvida e de uma estratégia autogerenciada de articulação com a economia 

internacional”, de acordo com Saul (2003, p. 56). 

 Pretendia-se, com aquele modelo e essas teorias, como nos lembra Escobar (1995, 

p. 4) uma reestruturação total das sociedades subdesenvolvidas. Isto que hoje nos parece 

etnocêntrico, arrogante e, até mesmo, ingênuo, parecia fazer total sentido até muito 

recentemente. A busca da prosperidade material e do progresso econômico tornou-se meta 

hegemônica nos ciclos do poder mundial a partir dos anos 1950. Para o autor referido (p. 4) 

também o “Terceiro Mundo” foi produzido pelos discursos e práticas do desenvolvimento 

desde o final da segunda guerra mundial. Até os anos 1970 teriam, na visão do autor, 

predominado as discussões relativas à natureza do desenvolvimento, substituídas, então, 

pelas abordagens centradas nas necessidades humanas básicas e na distribuição dos 

benefícios do crescimento – visões compartilhadas mesmo por aqueles que se opunham ao 

modelo social capitalista. O desenvolvimento havia alcançado o “status” de uma certeza, no 

imaginário social e a realidade parecia “colonizada” pelos discursos que o enalteciam. A 

generalização da crítica a esta “colonização da realidade” só se evidenciou a partir dos anos 

1980 com base em questionamentos sobre as maneiras como certas representações se 

tornam dominantes e modelam indelevelmente os meios pelos quais a realidade é 

imaginada. Pensar o desenvolvimento em termos de discurso historicamente construído 

tornou possível manter o foco na dominação, como a análise marxista já vinha fazendo há 

muito, e, ao mesmo tempo, explorar as condições e efeitos de tal desenvolvimento em 

termos de intervenções culturais. 

Na visão crítica de Escobar (1995, p. 214). o discurso do desenvolvimento tem sido o 

operador central e mais onipresente das políticas de representação e identidade na maior 

parte do chamado Terceiro Mundo no período pós-segunda guerra. Ásia, África e América 

Latina têm testemunhado uma sucessão de regimes de representação – originários no 

colonialismo e na modernidade européia mas, freqüentemente, apropriados como projetos 

nacionais na América Latina pós-independência e na África e Ásia pós-colonial - cada um 

acompanhado por um regime específico de violência. 

 Como lugares de encontro (enfrentamento) e supressão das culturas locais, das 

identidades e das histórias, estes regimes de representação são sítios originários de 

violência. O desenvolvimento tem estado relacionado a uma economia de produção e 

desejo, mas, também, de fechamento, diferença e violência. Certamente, esta violência é, 
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também, violência mimética, uma fonte de auto-formação. Terror e violência interagem e 

tornam-se, eles mesmos, espaços de formação cultural. Mas, a violência moderna 

introduzida pelo colonialismo e pelo desenvolvimento torna-se, ela mesma, uma fonte de 

identidade. Do desejo pela civilização no século XIX até hoje, a violência tem sido 

engendrada através de representações. 

 Apesar dessa linha crítica (e de outras) o discurso do mercado e do neoliberalismo 

restauram a visão do desenvolvimento como modernização, agora integrada à dinâmica dos 

fluxos comerciais dirigidos pela esfera financeira, mas mantendo seu caráter evolucionista e 

sempre com sentido positivo. 

 O desenvolvimento continua a ser considerado como um processo (natural) que cria 

o novo, destruindo o velho, e onde o declínio e a destruição são parte de um ciclo. Pode ser, 

também, percebido como uma intenção, onde é possível agir em seu nome (do 

desenvolvimento) ou impor processos que o promovam. 

 Usualmente tem sido o Estado a expressar a intenção do desenvolvimento, impondo 

“ordem” e formulando doutrinas ou políticas que definem as metas desejadas e as 

estratégias para serem alcançadas. As doutrinas do desenvolvimento começaram a tomar 

corpo nos países industrializados da Europa, para amenizar as “falhas” do progresso. Quer 

dizer, foi na Europa que o desenvolvimento foi concebido como um meio de construir 

alternativas positivas à desordem estabelecida pela expansão do capitalismo e foi somente 

na era moderna que os homens passaram a acreditar que eram capazes, e mesmo 

compelidos (muitas vezes por considerações morais), a avaliar o impacto das sociedades 

humanas sobre a natureza e sobre outros seres humanos (Schech e Haggis, 2000, p. 2).. 

 Os governos europeus do século XIX engajaram-se em políticas de organizar e 

disciplinar as pessoas, regulamentar e ordenar a sociedade integrada a mudanças massivas 

das revoluções industrial e urbana. 

 Uma das idéias mais poderosas, vinda do Iluminismo, era de que as condições 

naturais e sociais poderiam melhorar com a aplicação da razão e da ciência. A idéia implica 

numa ampliação infinita do bem-estar e da felicidade – um movimento do mal para o bem, 

como nos recordam as autoras supracitadas (p. 4). 

 Assim, o Iluminismo pode ser visto como o marco de uma nova era – a da 

modernidade – que, pela primeira vez permitiu aos homens conceber o desenvolvimento 

como intenção. 

 Harvey (1992) traça um perfil da modernidade que, embora muito marcado pelo 

prisma cultural, como afirma o autor, acaba por utilizar os marcos econômicos do fordismo 

(p. 304) para defini-la (embora não se restrinja a eles). Distingue modernização e 
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modernismo (p. 199), quando escreve que “a modernização envolve a disrupção perpétua 

dos ritmos espaciais e temporais, e o modernismo tem como uma de suas missões a 

produção de novos sentidos para o espaço e o tempo num mundo de efemeridade e 

fragmentação”. 

 Autor básico para nossa reflexão sobre a modernidade/modernização tem sido 

Castoriadis (1990, 1991, 1992) que, como veremos em outra parte, percebe a modernidade 

como um projeto em crise onde a construção da autonomia individual e coletiva (ainda) não 

se completou. Tal projeto tem sido deturpado e subsumido a um conformismo generalizado. 

Lamenta (1990, p. 24) que “para o ressurgimento do projeto de autonomia são requeridas 

novas atitudes humanas e novos objetivos políticos, dos quais, no momento, os sinais são 

raros”. Castoriadis é um forte crítico da modernidade mas não deixa de enfatizar seus 

aspectos positivos ligados ao projeto emancipatório de construção da, já referida, 

autonomia. 

 Entre os inúmeros autores brasileiros que têm se debruçado sobre o debate 

modernidade/pós-modernidade e modernidade/desenvolvimento, destacamos, dentre os 

geógrafos, Souza, que utilizaremos mais adiante e Haesbaert que, em diversos momentos 

de sua obra, se ocupa dessa discussão. É, neste último autor (1997) que encontramos uma 

sistematização mais clara das diferentes visões a respeito dos conceitos de modernidade e 

modernização, que muito nos vão auxiliar. Lembra-nos, o autor, (p. 17) que: 

muitos estudiosos preferem distinguir modernidade - basicamente ligada à história 

das idéias, “conjunto de valores”, como defendem Baudrillard e Umberto Eco - de 

modernização – o moderno (capitalista, fundamentalmente) tornado ação e se 

materializando no espaço social.. 

Concordando com Haesbaert, também nós, não pretendemos definir aqui apenas a 

modernidade relacionada à reflexão dos filósofos, mas sim a modernidade histórico-social, 

concreta, relacionada, em nosso ponto de vista, ao desenvolvimento, como um “par 

siamês”.Assim, escreve o autor supracitado (p. 17): 

Desse modo, podemos distinguir dois modos possíveis de definir a 

modernidade...Um que prioriza o campo das idéias, da proposição de valores, da 

criação de mitos (como o da mudança/inovação permanente, o da ruptura 

radical/revolucionária com o passado e o da conjugação entre razão, técnica e 

domínio da natureza); e outro que leva em conta a construção da sociedade, em 

suas múltiplas dimensões (econômica, política, cultural, geográfica...), realizando ou 

não a modernidade ideal (do francês idéel = referente ao campo das idéias, e não 

referente a um “projeto idealizado” como comumente se associa. 
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 O próprio autor reconhece que os dois tipos ocorrem sincrônica e diacronicamente e, 

portanto, a dimensão histórica enfatizada por um, soma-se à dimensão sócioespacial do 

outro. É a estes dois tipos de modernização que nós nos referiremos ao criticar o 

desenvolvimento, concebido, pela maioria, como apenas parte de uma das dimensões 

dessa modernidade. 

 Então, pode-se dizer que modernização, como base concreta da modernidade teve 

como conceito gêmeo progresso e, a ambos, foi, após a segunda guerra mundial, 

acrescentado o conceito-síntese de desenvolvimento, que passou a expressar aquela base 

concreta. Embora co-existindo com os “pares siameses” conceituais, tornou-se dominante e 

pouco contestado até os anos 80, quando começou a ser fortemente atacado, no âmbito 

mais amplo das críticas à modernidade. Evolucionista, como os anteriores, de caráter 

sempre positivo, como os dois conceitos que o têm acompanhado, desenvolvimento tem se 

mostrado ainda mais forte ideologicamente. Além do caráter positivo e evolucionista, 

sintetiza, também, um projeto societário ocidental que o coloca como instrumento operativo 

de um paradigma a ser seguido por todos os modelos de sociedade, como veremos. 

O instrumental mais evidente da modernização/progresso e, mais recentemente, do 

desenvolvimento têm sido as técnicas, um conjunto de elementos materiais e imateriais que 

marca a dinâmica da sociedade como elemento fundamental nas relações entre essa 

dinâmica e a da natureza. 

Para Santos (1994), a elaboração da realidade espacial tem dependência estreita das 

técnicas, que se tornam dados explicativos do espaço pois se efetivam em relações 

concretas que as presidem e as integram ao modo de produção e às relações de produção. 

Para esse autor 

A história do homem sobre a Terra é a história de uma rotura progressiva entre o 

homem e o entorno. Esse processo se acelera quando, praticamente ao mesmo 

tempo, o homem se descobre como indivíduo e inicia a mecanização do Planeta, 

armando-se de novos instrumentos para tentar domina-lo. A natureza artificializada 

marca uma grande mudança na história humana da natureza. Hoje, com a 

tecnociência, alcançamos o estágio supremo desta evolução.” (Santos, 1994, p. 17). 

Diz, o mesmo autor, a seguir, que essa evolução culmina na mundialização atual 

onde todas as sociedades participam de um modelo técnico único que se sobrepõe à 

multiplicidade de recursos naturais e humanos. Ainda, nessa mesma obra (p. 81), nos lembra 

que: ”o espaço é, em todos os tempos, o resultado do casamento indissolúvel entre sistemas 

de objetos e sistemas de ações”, o que quer dizer que os aspectos definidores de nossa 

época devem levar em conta a modernidade e sua realidade espacial concreta, onde as 

técnicas adquirem papel fundamental na produção do espaço. 
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Diversos autores têm se debruçado sobre a importância das técnicas e como 

mediatizam as relações sociedade-natureza, mas uma análise acurada que, pelo menos, 

relativize o caráter “otimista” dessa relação, ainda está longe de ser geral. Predominam 

análises quase sempre do teor positivo do “progresso ou desenvolvimento técnico” sem se 

dar ênfase igual aos problemas provocados por tal “desenvolvimento”. Para outros, é a partir 

de Descartes que as dicotomias homem-natureza, matéria-espírito, objeto-sujeito passam a 

se constituir em bases do pensamento moderno, inaugurando uma nova visão de natureza. 

Com essa nova visão, a natureza (antes mitificada) é dessacralizada também e passa 

a ser percebida como um recurso a ser transformado em riqueza, dentro de uma lógica 

utilitarista desenvolvida com a revolução técnico-científica e, posteriormente, com a 

revolução industrial, ambas integradas à expansão do capitalismo que vai, pouco a pouco se 

transformando de modo de produção em verdadeiro modelo societário incluindo dimensões 

que ultrapassam, em muito, o econômico. Esse modelo, hoje mundializado, torna-se a força 

motriz e a matriz do “desenvolvimento” à maneira ocidental como nos lembra Verhelst 

(1992) ao indagar se tal desenvolvimento não seria um verdadeiro “cavalo de Tróia” que, 

através da sedução e da violência, constitui-se em dominação econômica, política e cultural 

sobre os povos do chamado Terceiro Mundo, que a ele são integrados. A esse movimento 

Latouche (1994) denominou “ocidentalização do mundo”, em que o capitalismo vai se 

expandindo ao mesmo tempo que expande a “matriz racional”, como veremos, verdadeira 

síntese social, cultural, técnica e política da sociedade dos países dominantes, imposta aos 

países dominados. Tal expansão se dá com a intenção de integrar cada vez mais espaços e 

pessoas como produtores e consumidores, numa espécie de espiral capitalista que difunde 

espacialmente o modo de agir, pensar e produzir que algumas regiões do Ocidente já 

haviam desenvolvido. Esse projeto societário levou a todas as partes do mundo (embora 

com intensidade diferenciada), não apenas a lógica industrial, produtivista, utilitarista e 

consumista do capitalismo, mas a concepção dicotômica da relação homem/natureza, 

desenvolvida na modernidade ocidental..O que tem predominado, nos últimos séculos, é, de 

um lado, a visão de ciência como técnica, e do outro a natureza percebida como realidade 

na qual o homem pode intervir em seu proveito. 

O homem tem sido visto como produtor, criador, transformador; a natureza como 

domínio a ser conquistado, explorado, submetido ao rítmo da produção econômica, cada 

vez mais, em escala industrial. A Razão (ciência) é erguida à supremacia no processo de 

explicação e apreensão do mundo. Desenvolve-se um projeto de libertação do homem em 

relação à natureza e em relação a outros homens (projeto de autonomia), que surge na 

Europa Ocidental, junto com a constituição da protoburguesia (as bases originais da 

burguesia), em sua luta pela autonomia política. Na época moderna luta-se, ao mesmo 

tempo, e contraditoriamente, pela autonomia e pela expansão ilimitada da “matriz racional”, 
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como tão bem tem sido formulado por Castoriadis (1990,1991, 1992). Diz esse autor que o 

projeto de autonomia individual e social é que marca a ruptura com a idade média (1990, p. 

16). E a seguir afirma que o resultado final é que o capitalismo, o liberalismo e o movimento 

revolucionário indicam o imaginário do progresso (desenvolvimento) e do crescimento tecno-

material como causas ou condições decisivas para a felicidade e emancipação humanas (o 

que finalmente não tem acontecido), como bem nos mostra Meszáros (2004, p. 462) em sua 

contundente crítica à ideologia do iluminismo. Para muitos autores houve um fracasso 

do desenvolvimento à maneira ocidental. 

2. Ocidentalização do Mundo. 

 Modernização/progresso e desenvolvimento, na ótica, agora criticada, seriam 

sinônimos de ocidentalização, desconsiderando-se os outros tipos de culturas, como nos 

demonstra Latouche (1994). Para esse autor, o Ocidente se transformou numa máquina 

social incontrolável, que tem a certeza de ser universal por ser reproduzível. O crescimento 

ilimitado das mercadorias e do comércio, a multiplicação das redes de comunicação, a 

urbanização acelerada, a intensa evolução da técnica e a sua consequente primazia, o novo 

papel atribuído à mulher etc, apresentam o modelo ocidental de mundo como o melhor e o 

levam a um processo de universalização que, embora esbarre em uma série de 

resistências, parece ter conseguido seu intento ao subordinar, pelo menos em alguns 

aspectos, todo o planeta, num movimento que integra o que muitos denominam 

globalização, conforme já apresentado por Rua (1997, p. 58).. O desenvolvimento/progresso 

deveria resultar, nessa visão, na universalização da cultura própria da sociedade industrial 

moderna. Modernização seria sinônimo de ocidentalização e conduziria ao desenvolvimento 

e ao progresso. 

 A onipresença dessa modernidade, traduzida em seu viés instrumental como 

modernização, não domina somente a interconexão técnica das redes de comunicação, os 

canais dos computadores, a mundialização da economia, a construção de um imaginário 

planetário – sem esquecer a ampliação global da crise ecológica que ameaça o planeta. O 

próprio espaço muda de natureza, como lembra Chesneaux (1995, p. 19) e ao escrever, 

mais adiante (p. 31) que “o espaço é reversível, pode se atravessar em todo sentido as três 

dimensões e as novas tecnologias fizeram recuar os limites da capacidade humana de 

dominar o campo espacial”. Vemos, aí, uma interessante relação entre técnica, tempo e 

espaço, com as inevitáveis repercussões nas relações sociedade-natureza. 

Observa-se que a internacionalização da produção e a desconcentração geográfica 

industrial demonstram que no capitalismo (antes e agora) a mobilização dos fatores de 

produção tem se traduzido no uso predatório dos recursos naturais e se reproduz nas 

condições sociais e espaciais que lhe deram suporte (Gonçalves, 1996, p. 20). Ainda, com o 
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mesmo autor, referindo-se à mudança de perspectiva na análise das relações sociedade-

natureza, ocorrida a partir de 1970-1980, pode-se ler que 

até então acreditava-se que o crescimento econômico, e seu conceito-irmão de 

desenvolvimento, não tinha limites. Inscreve-se, assim, no debate uma questão que 

se pretende nova que é a relação sociedade-natureza no que concerne ao 

desenvolvimento posto que, à direita e à esquerda, acreditava-se que 

desenvolvimento significava sair da natureza e, mais do que isso, domina-la ... 

reduzindo-a ao estatuto de recurso... (Gonçalves, 1996, p. 11). 

Mas, esse modelo de relações sociedade-natureza mediadas pela técnica, acabou 

por mundializar-se e os valores da “civilização” e do “progresso”, como base para o 

desenvolvimento capitalista aceitos universalmente (com algumas resistências, como 

veremos). Assim se expressa Latouche (1994, p. 26): 

Essa apoteose do Ocidente ... se apóia nos poderes simbólicos cuja dominação 

abstrata é mais insidiosa, mas por isso mesmo menos contestável. Esses novos 

agentes da dominação são a ciência, a técnica, a economia e o imaginário sobre o 

qual elas repousam: os valores do progresso. 

Isto tudo levaria a uma espécie de padronização do imaginário em que a relação do 

homem com o mundo (humano e natural) fica profundamente determinada. Como exemplo 

disso pode-se ler em Latouche (1994, p. 31) que: “ Trata-se de (uma outra) concepção de 

tempo e espaço, de (uma outra) relação com a natureza, de (uma outra) relação do homem 

consigo mesmo. A humanidade toda vive, de agora em diante, na era cristã, e sobre a base 

de uma hora GMT”. 

Entretanto o Ocidente é uma noção mais ideológica do que geográfica. Tem a ver 

com a Europa (na origem), com a cristandade, com o Iluminismo, com a raça branca, com o 

capitalismo, mas não se resume a isso pois abarca uma identidade cultural, um fenômeno 

de civilização. Ainda é Latouche (1994, p. 61) quem nos facilita um redirecionamento deste 

trabalho, quando escreve que a pilhagem e destruição a que o “não-ocidente” tem sido 

exposto, têm sido compreendidas como fundamentalmente econômicas e acessoriamente 

políticas. “Nem Marx, nem Lênin, nem Rosa Luxemburgo, nem os marxistas 

terceiromundistas viram nelas um fenômeno de dinâmica cultural, aliás como Schumpeter, 

Hicks e a maioria dos pensadores “burgueses”. A vitalidade da cultura ocidental tem sido tão 

esmagadora, que só recentemente se pôs em questão o ocidentalismo dos valores 

ocidentais. É preciso, entretanto, relembrar que a “terapêutica” posta em prática, até agora 

para remediar os males desses impactos na dinâmica cultural e econômica têm sido 

políticas de desenvolvimento e modernização, baseadas num espetacular sistema de 

exercício do poder que as tem acompanhado. 
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Trazer a cultura para o centro nos estudos sobre desenvolvimento tem sido a 

preocupação de muitos autores. De início, nos remeteremos a Schech e Haggis (2000, p. 

xi). Para essas autoras a centralidade da cultura e suas interrelações com as 

transformações econômicas, políticas e sociais tem se tornado evidente em fatos que vêm 

marcando o mundo contemporâneo, tais como o ressurgimento do Islã em movimento 

político, o fortalecimento dos movimentos pelos direitos indígenas e a ascensão dos etno-

nacionalismos, 

Por outro lado, têm surgido novos campos de pesquisa nesta temática (cultura e 

desenvolvimento) como os estudos pós-coloniais e dos impactos, sobre tal temática, do 

pensamento pós-moderno, representando novos instrumentos de análise. 

Para as autoras supracitadas, visto como uma construção cultural, o conceito de 

desenvolvimento liberta-se das ideologias ocidentais de modernização e progresso e de sua 

inseparável relação com o colonialismo e o imperialismo (passado e presente), bem como 

da sua substituição e atualização através do conceito de globalização. 

Se bem que não concordemos totalmente com tais formulações, elas são 

importantes, no momento, para nos retirar do domínio da esfera econômica e enfatizar 

outras dimensões. É preciso desmistificar, mais ainda, a relação desenvolvimento, 

modernização e ocidentalização em que o “Terceiro Mundo” tem sido visto como 

subdesenvolvido, atrasado e não-ocidental. As soluções têm sido buscadas num movimento 

de modernização que significa “tornar-se mais ocidental” 

Além disso, como apresentado por Escobar (1995) o desenvolvimento não é apenas 

um amálgama de processos de transformações, mas um sistema de formas de 

conhecimento e poder que produz e justifica aqueles processos. Com isso o poder vem para 

o âmago da cultura, tornando a definição desta muito mais rica, dinâmica e abrangente. 

Para Frow e Morris (apud Schech e Haggis 2002, p. XIV), cultura é “uma rede de 

representações – textos, imagens, fala, códigos de comportamento, e as estruturas 

narrativas que os organizam – que modelam todos os aspectos da vida social”. 

As formulações de Stuart Hall (apud Schech e Haggis, 2002, p. 56) para “ O 

Ocidente e o Resto” são, talvez, das mais conhecidas na aplicação do conceito de cultura, 

acima enunciado, às desigualdades globais. Ele apresenta uma série de formas como se 

dão as representações dos não-ocidentais como inferiores aos ocidentais e como isto se 

integra à economia e ao subdesenvolvimento. Para quebrar este ciclo de desigualdade é 

preciso criar estratégias que desafiem os significados contidos no conhecimento do mundo, 

em termos econômicos, políticos e sociais. Tal conhecimento é dominado por construções 

ocidentais. 
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Adverte, o autor supracitado (Hall apud Schech e Haggis, 2002, p. 56-57) que 

Ocidente e Ocidental são generalizações que representam idéias muito complexas. Para ele 

Ocidente é uma construção histórica e Ocidental significa uma sociedade que é 

desenvolvida, industrializada, urbanizada, secular, e moderna. Tais sociedades emergiram 

num período histórico particular e são resultado de processos históricos específicos – a 

modernidade ocidental, como já vimos em outra parte. 

O conceito de Ocidente permite criar avaliações nas quais outras sociedades são 

hierarquizadas e através delas sentimentos negativos ou positivos são construídos. Permite, 

ainda, produzir um certo tipo de conhecimento a respeito de um assunto e algumas atitudes 

com relação a ele, funcionando como uma ideologia. Hall revela como o colonialismo 

europeu estabeleceu um regime de verdades, contendo um discurso legitimador da 

superioridade ocidental institucionalizado através das leis, da educação, das relações 

econômicas e das formas políticas. 

Hall vai buscar em Foucault a base para trabalhar a matriz poder/conhecimento (que 

se implicam mutuamente), além da formulação do discurso, e os aplica às relações entre o 

Ocidente e o Resto. 

Foucault (1985) vê o poder como uma teia de relações que se estabelece em 

múltiplos pontos, móveis e desiguais, quer dizer, tais relações, se espraiam em toda a 

tessitura social com um fecundo papel de produtor de novos saberes e constituído 

historicamente. O discurso para Foucault (2004 (a), p. 147) “é um conjunto de regras 

anônimas, históricas, sempre determinadas no tempo e no espaço, que definiram, numa 

dada época e para uma determinada área social, econômica, geográfica ou lingüística as 

condições de exercício da função enunciativa”. Portanto, o discurso é um relacionamento 

complexo e esse relacionamento define as próprias regras de exercício ou de existência da 

enunciação e dos enunciados. Em Foucault (2004 (b), p. 10), pode-se ler que: “ o discurso 

não é simplesmente aquilo que traduz as lutas ou os sistemas de dominação, mas aquilo 

por que e pelo que se luta, o poder do qual nos queremos apoderar”. Percebe-se bem como 

esta base buscada por Hall vai ajudar a compreender as relações de poder entre o Ocidente 

e o Resto. 

Outro autor fundamental para melhor se compreender a ocidentalização do mundo é 

Edward Said que, baseado, também, em Foucault, mas fazendo uma interessante relação 

Foucault-Gramsci, compreende as relações Ocidente-Oriente como complementares e que, 

a partir do século XIX, é que o conhecimento sobre o Oriente começa a ser sistematizado e 

institucionalizado no campo acadêmico. Isto foi um modo de reconhecer o Oriente como 

fundamentalmente diferente do Ocidente, e inerentemente inferior. O Orientalismo (esse 

novo campo de conhecimento) operou como um discurso através do qual o Ocidente e o 
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Não-Ocidente foram construídos. Diz Said (1990, p. 13) que “o Oriente não está apenas 

adjacente à Europa, é, também, uma de suas mais profundas e recorrentes imagens do 

Outro”. Além disso, prossegue o autor, o Oriente ajudou a definir a Europa (ou o Ocidente), 

como sua imagem, idéia, personalidade e experiência de contraste. E que “o Oriente é parte 

integrante da civilização e da cultura materiais da Europa”. Mais adiante (p. 17) escreve que 

“a relação entre Oriente e Ocidente é uma relação de poder, de dominação, de graus 

variados de uma complexa hegemonia”. Enfatiza o consenso como meio de exercício dessa 

hegemonia como forma de liderança intelectual e moral, numa aproximação ao pensamento 

de Gramsci. Em outra obra (Said, 1995) mostra como a justificação imperialista sempre foi 

parte integrante da imaginação cultural e como o legado imperial continua a afetar – em 

todas as práticas sociais, ideológicas e políticas – as relações do Ocidente com o mundo por 

ele colonizado. Chama atenção para o imperialismo americano (p. 39) quando lembra que: 

“curiosamente,porém, tão influente foi o discurso que insistia no caráter especial, no 

altruísmo, no senso de oportunidade americanos que o “ imperialismo”, como palavra ou 

ideologia, raras vezes e apenas recentemente apareceu nas explicações da cultura, política 

e história dos Estados Unidos”. Mas o vínculo entre cultura, política imperial e hegemonia é, 

por demais, evidente nos discursos sobre a grandeza americana e nos perigos de outras 

revoluções (que não a americana), obscurecendo a atitude imperial, e enaltecendo o papel 

libertador que o país desempenha. O triunfo dos Estados Unidos, como a última 

superpotência sugere que um novo arranjo de linhas de força irá estruturar o mundo (Said, 

1995, p. 349). Com o destaque para os Estados Unidos como potência imperial, o autor, 

atualiza a perspectiva levantada em Orientalismo, sobretudo voltada para a Europa. 

Assim, pode-se ver como as noções de poder/conhecimento e discurso em Foucault, 

além da crítica ao Orientalismo, baseada na hegemonia, indicam a importância da dimensão 

cultural na estruturação da dominação. Entretanto, o econômico não pode ser deixado de 

lado e transformar o discurso gramsciano em um culturalismo relativista, longe das 

intenções do autor. 

Ao falar de hegemonia revestida de coerção, Gramsci (1976, p. 148) nos lembra que: 

“toda a relação de hegemonia se verifica não só no interior de uma nação, entre as diversas 

forças que a compõem, mas em todo o campo internacional e mundial, entre complexos de 

civilizações nacionais e continentais”. Esta passagem de Gramsci serve como “cimento” 

para as reflexões de Hall e Said, além de muitos intelectuais que se debruçam sobre as 

relações entre o Ocidente e o Resto, abrindo espaço para a perspectiva de contra-

discurssos em nível planetário, manifestados sob a forma de resistências ao discurso 

(poder/conhecimento) hegemônico (aspecto pouco enfatizado na obra de Said segundo 

alguns críticos. 
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Ao desenvolverem a discussão sobre hegemonia no contexto internacional, Arrighi 

(1996) e Harvey (2003), auxiliam nossa reflexão. 

O conceito de hegemonia, para Arrighi (1996, p. 27), refere-se, especificamente, à 

capacidade de um Estado exercer funções de liderança e governo sobre um sistema de 

nações soberanas, numa combinação de consenso e coerção. Diz, o mesmo autor (p. 29), 

que a palavra hegemonia em seu sentido etmológico de “liderança” e em seu sentido 

derivado de “dominação” normalmente se refere às relações entre Estados e que Gramsci, 

provavelmente, usou o termo metaforicamente para esclarecer as relações entre os grupos 

sociais, através de uma analogia com as relações entre Estados. Segundo Arrighi, ao fazer 

essa transposição para o plano internacional, “podemos estar simplesmente retraçando, em 

sentido inverso, o processo mental de Gramsci”. Os Estados hegemônicos lideram um 

sistema de Estados numa direção desejada e, com isso, são percebidos como buscando o 

interesse geral. Além disso, têm de afirmar, com credibilidade, que a expansão de seu poder 

é do interesse geral. A hegemonia é conquistada por um grupo de nações dominantes (ou 

uma), em virtude de sua capacidade de colocar num plano “universal” todas as questões 

que geram conflito. 

Na mesma linha de Arrighi e, igualmente, apoiado em Gramsci, encaminha-se 

Harvey ao analisar as compulsões que justificam a projeção do poder americano no mundo, 

como um novo imperialismo. Nessa argumentação lembra-nos (2003, p. 36) que um Estado 

dominante torna-se um “modelo” para os demais e os conduz para seu próprio caminho de 

desenvolvimento. Assim transfere ou cria novas tecnologias, formas organizacionais e 

arranjos infraestruturais (redes de comunicação e estruturas de leis internacionais, gerindo 

organismos, etc). Quer dizer, a coerção caminha junto com o consentimento e a 

cooperação. 

Esta discussão, para nós, serve para fundamentar a idéia de que a Ocidentalização 

do Mundo vem sendo mantida (até os dias atuais) por potências hegemônicas e seus 

agentes ao projetarem seu modo de ver o mundo – e, também, suas espacialidades - a 

todos os quadrantes, nos últimos séculos (particularmente desde o século XVIII) com 

aceitação e resistências variadas. 

O espaço é percebido como político e pleno de relações de poder/saber que se 

expressam em discursos de dominação e resistência, fazendo-nos integrar, para sua 

análise, os autores referidos anteriormente. Que representações do espaço são projetadas 

pelas potências hegemônicas para as nações ou culturas dominadas? Como a concepção 

capitalista de espaço se combina ou se antagoniza com outras concepções de espaço? 

Como espaços de representação podem ser criados se opondo às representações do 

espaço hegemônicas? 
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Estas indagações nos remetem a Lefèbvre (1974) para quem há três momentos na 

produção do espaço: as práticas espaciais (as formas como se gera, se utiliza e se percebe 

o espaço); as representações do espaço (referidas aos espaços concebidos em saberes 

técnicos e racionais – espaços da racionalidade técnica ocidental); os espaços de 

representação (referindo-se aos espaços vividos, com formas locais de organização – 

espaços de resistência). 

As resistências e a busca por territorialidades alternativas (que recusam a 

desterritorialização imposta pelas representações dominantes) têm sido sufocadas (quase 

sempre pela força) mas tem apresentado momentos de viva atividade, como no presente, se 

não cairmos na armadilha do antagonismo democracias ocidentais X terrorismo. Há sempre 

uma relação dialética entre os processos globais de reestruturação do capitalismo com as 

resistências de nível local que, quase sempre derrotadas até o momento, têm antagonizado 

os modelos ocidentais de desenvolvimento. Essas resistências se dão nas nesgas do vivido 

das práticas espaciais cotidianas em oposição ao processo brutal e transescalar das 

transformações (desenvolvimento) criadoras de renovadas representações. 

Assim, cada momento do capitalismo enfatiza espacialidades/territorialidades 

específicas, fruto daquele exercício do poder e da hegemonia manifestados em diversos 

tipos de hierarquia onde se incentivam acessibilidades e se criam interdições. Há uma 

representação social a respeito da inevitabilidade do desenvolvimento à maneira ocidental 

(e existe outro?), que se torna concreta na medida em que ele é aceito como algo natural. 

Esse discurso esconde o fato de que ele faz parte do movimento do todo social em que a 

“organização” do espaço se dá de acordo com os interesses de um bloco hegemônico de 

nações ocidentais que, por mais diverso que seja, tem tido a capacidade de se manter 

dominando política e economicamente. Basta lembrar a chamada “partilha da África” e as 

implicações a ela relacionadas, ou o impacto das territorialidades das Plantations, com suas 

paisagens dominantes, interditando o espaço para pequenos agricultores, ou o 

açambarcamento territorial das empresas de mineração ou das fazendas de pecuária, para 

percebermos como as representações do espaço, impostas às populações nativas e/ou aos 

camponeses criaram territorialidades excludentes. Léfèbvre (1974, p. 32) lembra que ao 

mesmo tempo em que o espaço traz consigo simbolismos aparentes ou ocultos, próprios do 

cotidiano, do particular, do vivido, transmite, também, as mensagens hegemônicas do poder 

e da dominação, expressões do geral, do concebido que, muitas vezes são aceitas/impostas 

como única alternativa. 

Representações será o termo genérico que utilizaremos, integrado à tríade 

representado-representação-representante, sempre intercambiáveis e, muitas vezes, 

simulando o real. Para Léfèbvre (1980, p. 69) 
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Entre as representações, umas são engendradas pelas relações e pelo modo de 

produção e se põem a serviço de ambos, elaborando-se em ideologia e 

cientificidade. Outras vêm de mais longe, do mais profundo, de sociedades 

anteriores, de mitologias, de religiões. Com o passar do tempo foram sendo 

modificadas, desprendendo-se dos arquétipos simbólicos. Passaram então a servir 

para dissimular, simulando outra coisa. Estão em todas as mentes. 

A representação não é apenas aparência e acaba se tornando concreta pois ganha o 

poder de bloquear, de fazer acreditar no que não é. A realidade se dissimula, logo se 

translúcida e se modifica, representando-se como uma mediação, um determinado olhar. O 

estudo das representações permite compreender o processo pelo qual a força do 

representado é suplantada pelo seu representante através das representações e como 

essas representações se distanciam do vivido e se multiplicam, manipulando o vivido (Lutfi 

et al. 1996, p. 89). Quando falarmos em espaços de representação e representação dos 

espaços, bem como em práticas espaciais, estaremos nos reportando a essa construção de 

Léfèbvre, da relação espaço-sociedade e suas implicações com poder e hegemonia, no 

exercício da dominação e da resistência. 

 Não pensamos numa resistência apenas pessoal ou compartilhada por um pequeno 

número de indivíduos. Nação, gênero e, principalmente, classe social são balizamentos 

fundamentais para nossa análise em que não cabem nem aceitações ou rejeições 

generalistas. O projeto ocidental de modernização/desenvolvimento não pode, em nossa 

opinião, ser simplesmente posto de lado em nome de outras generalizações. Se o Ocidente 

não existe enquanto unidade, também “o Resto” não pode ser homogeneizado num caráter 

positivo que esconde, de um lado, determinados parâmetros societários, com amplo 

potencial emancipatório – criação do Ocidente – onde se inclui o desenvolvimento, e do 

outro “canoniza” tudo que não for ocidental. È preciso ser prudente para não se esquecer 

aspectos “anti-emancipatórios” fundamentais do “Resto” em nome de um relativismo cultural 

obscurantista e, às vezes reacionário. 

Analisar criticamente a ocidentalização do mundo como projeção hegemônica 

colonialista/imperialista em suas espacialidades/territorialidades capitalistas, para nós, 

significa perceber esse processo como uma imposição de histórias particulares sobre outras 

histórias e que “o conteúdo do desenvolvimento deve ser entendido como atrelado a cada 

universo cultural e social particular, sendo logo, em um nível de detalhe variável e plural”, 

como propõe Souza (1997 (b), p. 19). Ainda, de acordo com o mesmo autor (p. 18) “ quando 

mais se carece de novos marcos teórico-conceituais a propósito das possibilidades de 

mudança social nas mais distintas escalas, mostra-se insatisfatório um padrão de objeção 

que reduz a preocupação com o desenvolvimento ao respaldo intelectual à ocidentalização 

e ao “desenvolvimento” econômico capitalista”. 
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Tendo aceito a chamada de atenção do autor citado para os reducionismos 

apontados, convivemos com os dois (e, assim, aceitaremos as críticas a essa 

“inconsistência”) pois acreditamos ser possível perceber o processo de ocidentalização do 

mundo como um marco cultural (mas, também, político e econômico, como faz Latouche) e 

a lógica capitalista de acumulação (mesmo utilizando uma concepção de capitalismo como 

modo de organização societário e não apenas como modo de produção), permanentemente 

aperfeiçoando seus instrumentos de ação diferenciada – um desenvolvimento 

geograficamente desigual - em escala mundial, nacional e local, mobilizando a diversidade 

social e material em seu favor e engendrando processos transescalares em cada um de 

seus movimentos. 

3. Espaço e Desenvolvimento. 

Uma linha de discussão conceitual, que muito nos interessa é a elaborada acerca do 

desenvolvimento, percebido como processo de transformação modernizadora (num jogo de 

palavras), com caráter positivo, compreendido como desenvolvimento desigual e combinado 

e um importante fator de organização do espaço pelo capitalismo. Esta linha tem encontrado 

significativa repercussão em um grupo de geógrafos que, baseados na tradição do 

marxismo clássico, acrescentaram elementos fundamentais para a superação da tradicional 

diferenciação de áreas, que marcou a Geografia até o final dos anos sessenta e contribuído 

para uma melhor compreensão da diversidade sócio-espacial. 

As concepções de Marx sobre o espaço e sua importância como elemento de análise 

eram muito dúbias pois ao desenvolver a idéia da aniquilação do espaço pelo tempo (algo 

relacional), baseava-se, sobretudo, no espaço absoluto, apontando para a homogeneização 

espacial, em decorrência da expansão do capitalismo (urbanização das áreas rurais, por 

exemplo). 

Rosa Luxemburgo já percebe “espaços vazios de capitalismo”, isto é, espaços onde 

(ainda) predominavam relações não-capitalistas de produção e que se articulavam aos 

espaços capitalistas. O desenvolvimento desigual começa a ser aceito como elemento 

importante na estruturação geral do espaço. 

Lênin explicita mais a divisão territorial do trabalho e o desenvolvimento desigual do 

capitalismo no espaço mas, como os demais, vivencia as contradições entre a percepção do 

espaço como absoluto e a necessidade de percebê-lo como relativo nas relações que 

começavam a se explicitar (imperialismo), principalmente na esfera econômica. 

Entretanto, é com a sociologia alternativa de Bukharin e com o internacionalismo de 

Trotsky que o desenvolvimento desigual e combinado ganha “status” de teoria, retomada por 

Mandel com o seu capitalismo tardio. 

 13014 



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

Na Geografia, os principais autores que se ocuparam em transformar essa teoria em 

um instrumental para a análise espacial foram Soja, Smith e Harvey, dentre outros. 

Soja (1983), já muito marcado pelo pensamento de Léfèbvre, mas com uma leitura 

muito economicista, apresenta-nos o desenvolvimento geograficamente desigual, além da 

relação entre espacialidade e Estado e uma análise da periodização do capital e seus 

efeitos no espaço, aqui, muito marcado pela abordagem de Kondratieff e pela retomada de 

Mandel. 

Smith (1988) faz um acurado estudo sobre o desenvolvimento desigual e a dialética 

da diferenciação e da igualização geográficas, onde enfatiza a dupla tendência do capital 

tanto para a homogeneização espacial quanto para a diferenciação. Se bem que muito 

economicista, sua análise (embora o autor a pretenda política) tem o mérito de ter 

sistematizado as tendências espaciais do capital e abrir perspectivas outras para 

interpretações da diversidade espacial. 

Talvez seja Harvey o autor que mais proficuamente se tenha debruçado sobre essa 

temática e que mais solidamente elaborou os conceitos de desenvolvimento geográfico 

pouco uniforme (1990, p. 418)) e desenvolvimento geográfico desigual (1992, p. 303; 1996, 

p. 403; 2001 p. 237). Com permanente preocupação em retomar a teoria marxista e trazê-la 

para a Geografia ao analisar as implicações espaciais da organização capitalista desigual do 

espaço, procura fugir do economicismo e abranger outras dimensões, principalmente a 

política (ligada à ação política), destaca a fragmentação espacial (mais do que os 

antecessores) e pode ter sua ênfase, para a temática em tela, resumida no seguinte: o 

estudo da geografia da acumulação capitalista e a reconstrução da teoria marxista. A sua 

análise de outras temáticas da Geografia que mostram sua abertura para outras dimensões 

além do econômico e político já foi referida, e deve ser sempre realçada (relações tempo-

espaço, geografia da diferença, globalização contemporânea e direitos humanos, por 

exemplo). 

Certos autores criticam não somente o conceito e o modelo até aqui dominantes, 

como também os qualificativos a ele adicionados – sustentável, local etc, como por exemplo 

Acselrud e Leroy (1999, p. 15) quando apresentam novas premissas da sustentabilidade 

democrática. Dizem os autores que a crise do desenvolvimento capitalista é a crise de um 

modelo de integração homogeneizadora das sociedades periféricas ao capitalismo central. A 

superação de tal modelo supõe a formulação de um novo projeto de desenvolvimento, tendo 

por eixo o enfrentamento das causas que se encontram na raiz simultaneamente das 

injustiças sociais e da degradação ambiental. 
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Ao analisarem o desenvolvimento sustentável, demonstram como a tradicional 

simbiose desenvolvimento – crescimento econômico nele está presente quando afirmam 

que 

por sua vez, o desenvolvimento sustentável, proclamado generosamente pelo 

Relatório Brundtland como aquele que atende às necessidades do presente sem 

comprometer a possibilidade de as gerações futuras atenderem a suas próprias 

necessidades, não escapa à hegemonia do mercado, nítida quando, na Introdução, a 

Sra Brundtland salienta que hoje precisamos de uma nova era de crescimento 

econômico, um crescimento vigoroso e, ao mesmo tempo, social e ambientalmente 

sustentável (p. 17). 

Reforçam sua argumentação quando dizem que os problemas ambientais decorrem 

de escolhas políticas. 

Outro autor (dentre muitos outros) que critica a base técnica e o desenvolvimento 

sustentável é Morin (2002, p. 83) ao escrever que: 

A idéia de desenvolvimento sempre comportou uma base tecnoeconômica, 

mensurável pelos indicadores de crescimento e de receita. Ela supõe, de maneira 

implícita, que o desenvolvimento tecnoeconômico seja a locomotiva que acarreta, 

naturalmente, em seu rastro, um “desenvolvimento humano”, cujo modelo realizado 

com êxito é o dos países ditos desenvolvidos, em outras palavras, ocidentais. Tal 

visão supõe que o estado atual das sociedades ocidentais constitui o objetivo e a 

finalidade da história humana. 

Um quadro-resumo dessa discussão pode ser buscado em Gonçalves (1996, p. 13) 

quando nos lembra que a noção de desenvolvimento como sinônimo de progresso carrega a 

idéia de mudança, transformação para melhor, num sentido positivo, isto é, desejável e que 

essa idéia se enraíza nas base da modernidade ocidental que se apoiou, inicialmente na 

tríade Cruz – Espada – Dinheiro, que caracterizou o Mercantilismo, retomando Latouche 

(1994). Após o Iluminismo e, principalmente, a Revolução Industrial, com a plena 

incorporação da técnica como sinônimo de ciência, como vimos, a tríade muda para Razão 

– Espada – Dinheiro. 

Souza (1996) faz alentada discussão a respeito da teorização sobre desenvolvimento 

compreendido como projeto da modernidade e nos lembra que a legitimidade de tal projeto e 

de seu potencial humanista, emancipatório e racional é garantida por Habermas em sua 

teoria do agir comunicativo (se opondo à razão instrumental), ao argumentar que o referido 

projeto está inacabado e que a emancipação não poderá vir de seu exterior (irracionalismo), 
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mas de seu interior no contexto de uma valorização da razão crítica e comunicativa. Aqui, a 

relação modernidade/desenvolvimento, fica, mais uma vez, explicitada. 

A seguir, Souza (1996), propõe diversas questões para reflexão a respeito da relação 

desenvolvimento - natureza – modernidade que apresentamos: Será necessário criticar 

radicalmente a idéia de desenvolvimento embutida no projeto da modernidade? Será 

necessário abandonar o esforço teórico em torno do termo desenvolvimento, ou continuar 

esse esforço de maneira distinta da ciência convencional (absorvendo, com senso crítico, 

alguns alertas emitidos pelo olhar pós-moderno)? É possível pensar a modernidade sem o 

imperativo de dominação da natureza? Será simplismo, colocar-se contra ou a favor do 

projeto de desenvolvimento à maneira ocidental? Que alternativas serão apresentadas aos 

povos que já ingressaram nesse projeto? Devemos desconhecer que o projeto da 

modernidade tem aspectos negativos mas também aspectos positivos? 

Se chamamos atenção para essa polêmica é com a intenção de demonstrar como é 

complexa a discussão que se trava entre os estudiosos das temáticas ligadas ao 

desenvolvimento. É necessário aprofundar o debate e perceber que as soluções 

homogeneizadoras e universalizantes estão bastante “combalidas” na sua possibilidade de 

explicação de um real tão diversificado, o que abre campo para um movimento de 

contestação à ciência positiva e ao seu filho dileto – o desenvolvimento/progresso como 

sinônimo de acumulação infinita de bens materiais - nos leva a perceber a natureza como 

limite e condição para a vida (e não apenas como recurso). Busca-se, nessa crítica, uma 

interpenetração sujeito/objeto (homem/natureza) e uma revisão dos parâmetros que têm 

balizado tal relação. E também se retorna a uma visão menos racional (ou não racional) da 

relação sociedade/natureza mediatizada pelo desenvolvimento (com outro sentido), onde se 

valoriza uma volta à interrogação filosófica e onde as sedutoras formulações neo-maltusianas 

não se apresentam com a lucidez a elas atribuídas. 

Em outro trabalho (Rua, 2001, p.12), muito marcados pelas considerações de Souza 

(1996), lembramos que é necessário refletir sobre o desenvolvimento que se preconiza. Ao 

se aceitar uma perspectiva de desenvolvimento social, mesmo que não avessa ao modelo 

civilizatório capitalista, e não se explicitando alguns problemas fundamentais (modelo 

tecnológico, emprego e desemprego, relações sociedade-natureza etc), já se terá uma 

posição mais crítica do que aquela dos que defendem a visão economicista, ainda 

dominante. Por outro lado, a crítica radical ao modelo civilizatório capitalista nos afasta das 

soluções possíveis a médio prazo – macrorreformas em nível nacional a produzir resultados 

positivos desde que associadas com mudanças no plano internacional. Entre o urgente e o 

desejado por muitos, permanece o debate. A sustentabilidade e o desenvolvimento local 

aparecem como evidências de uma ação possível, mesmo sendo considerados conceitos 
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merecedores de restrições quanto ao seu alcance explicativo para os problemas que a 

realidade nos apresenta. 

4. Procurando a regeneração de um conceito. 

A crise atual do capitalismo provoca discussões à busca de soluções. Nessa busca, o 

local emerge, para alguns, como o contraponto ao modelo de desenvolvimento incontestado 

até recentemente. Tanto o Estado como o capital privado buscam alternativas que passam 

pela escala local que, muitas vezes, passa por uma reconversão que pretende explicar as 

mudanças ocorridas nas últimas décadas, considerando-as progresso e desenvolvimento. 

Referindo-nos, mais uma vez, a Santos (1994, p. 96), lembramos que o local é fruto 

da ação do interno e do externo. Para esse autor 

O interno é tudo que, num momento dado, está presente num lugar determinado. No 

interno as variáveis têm a mesma dimensão do lugar, as dimensões se superpõem 

delimitadas pelo lugar. O interno é aquilo que, num momento dado, aparece como 

local... Mas as variáveis que formam uma situação são freqüentemente extra-locais, 

portanto mais amplas que o lugar. A escala das variáveis é maior que a escala do 

lugar (o país, o mundo). O externo é tudo aquilo cuja sede é fora do lugar e tem uma 

escala de ação maior do que o lugar, muito embora incida sobre ele... A realidade do 

externo depende, todavia, do interno. Nenhuma variável externa se integra numa 

situação, se esta não tem internamente as condições para aceita-la. Assim, uma 

multinacional hoteleira não instala seus serviços num lugar se este não lhe oferece 

condições para tanto .... 

Mas a própria noção de desenvolvimento local também vem sendo discutida e, por 

diversos estudiosos, considerada inconsistente teórica e conceitualmente (Vainer, 1998, p. 

41), já que o local só tem sentido como problemática da articulação entre as várias escalas. 

Diz o autor, na mesma página, que “pensar o local como alternativa às outras escalas, a meu 

ver, é, na verdade, uma operação teórico-conceitual de encobrimento da natureza do 

desenvolvimento”. Assim, o desenvolvimento local escamotearia a lógica do capitalismo e 

não constituiria outro modelo de desenvolvimento. Em outro trabalho (Vainer, 2000, p. 140), 

ao analisar as escalas do poder e o poder das escalas, e ao perguntar o que pode o poder 

local, conclui, após defender a escala nacional, que “o local constitui escala e arena de 

construção de estratégias transescalares e de sujeitos políticos aptos a operarem de forma 

articulada com coalizões e alianças em múltiplas escalas”. 

Entretanto, Bocayuva (1998, p. 36), mantendo o tom crítico ao desenvolvimento 

capitalista, defende a importância do local, ao afirmar que 
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o recorte do local, longe de ser um traço de ingenuidade ou um adesismo ao 

minimalismo das políticas neoliberais, permite a instauração de um campo de 

possibilidades alternativas para novos atores e um novo protagonismo nas questões 

do desenvolvimento. 

Para ele é possível criar normas locais ou regionais que acabam por afetar as normas 

nacionais ou globais. 

A nossa posição aceita tanto as considerações de Vainer quanto as de Bocayuva, e 

foi reforçada por Dematteis (s/d, p. 102) quando nos lembra a natureza dialética do 

“desenvolvimento local” em que, o autor citado, percebe uma contradição entre os termos. 

Desenvolvimento remeteria ao desejo das sociedades territoriais escaparem dos diversos 

determinismos que as marcam. Aí residiria um vasto campo de ação e de possibilidades de 

projetos de intervenção. A segunda ênfase reside no “local” e reconhece especificidades 

resultantes da ação de longos processos históricos e culturais, construtores da identidade, 

que se contraporia às tendências homogeneizadoras da moderna economia global. Esta 

ênfase colocaria “desenvolvimento local” como sinônimo de endógeno, enraizado, 

desenvolvimento “apropriado”, eco-desenvolvimento, integrados a um projeto onde o 

econômico seria, ainda, importante, mas secundário em relação ao cultural. Esse contraste 

(entre as duas ênfases) levaria a um debate estéril e serve. sobretudo, para mostrar a 

essência contraditória, dialética e, implicitamente, a natureza conflitual deste conceito. 

É necessário ressaltar que não se explicitará, aqui, o debate entre localistas (neo-

localismo competitivo, neo-localismo autogestionário), internacionalistas e nacionalistas 

(mesmo que dele façamos parte) pois reconhecemos que em todos aparecem posições 

progressistas e conservadoras (até mesmo reacionárias).o que nos leva a relativizar tais 

alinhamentos. 

Percebendo a propriedade da discussão, optou-se, neste trabalho, por considerar o 

local como escala relevante para a ação cotidiana dos homens, mesmo que concordemos 

com muitas das críticas de Vainer. Com isso, tentamos nos aproximar de Morin (2000, p. 

332-333) quando ao pregar o paradigma da complexidade defende que é necessário manter 

o princípio da distinção, mas não da separação entre o ser e o seu ambiente ou que há 

validade, mas insuficiência, da universalidade, princípio complementar e inseparável da 

intelegibilidade a partir do local e do singular. 

Ao mesmo tempo a complexidade impõe o problema como parâmetro central, ao 

invés da solução, além de nos mostrar que, para estudar a realidade multifacetada, é preciso 

romper com a visão clássica de que bastaria relacionar tal realidade a leis gerais que impõem 

princípios de generalização e de reducionismo (dedução) aos trabalhos científicos. 
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O projeto iluminista de ciência e de visão de natureza tem de ser posto em causa. 

Uma das formas mais evoluídas desse questionamento é a representada pelo paradigma da 

complexidade que nos auxilia, também, a repensar o desenvolvimento. É mais uma vez 

Souza (1997 (a), p. 47) ao escrever sobre o desenvolvimento sócio-espacial como um 

fenômeno (um desafio?) complexo por excelência, quem nos auxilia nesta relação. 

Mostra-nos, o autor citado, os principais sintomas do paradigma da simplificação no 

tratar do desenvolvimento, destacando: a monodimensionalidade e a monocausalidade (visão 

unilateral e explicações monocausais); a separação simplista entre endógeno e exógeno, 

negligenciando os complicados entrelaçamentos históricos e feedbacks entre processos 

atinentes a distintos espaços e escalas de análise; abordagens monoescalares ou muito 

fracamente multiescalares sem levar em conta a necessidade de considerar as interações 

sócio-espaciais horizontais e as articulações verticais entre fatores que remetem a distintos 

níveis escalares; negligência para com o papel do espaço na maioria das teorias da 

modernização e do crescimento, o mesmo podendo ser dito das teorias ligadas ao marxismo 

e à teoria da dependência ou a do desenvolvimento sustentável, por exemplo; o caráter 

fechado, absolutizante, etnocêntrico e teleológico quando coloca o Ocidente como modelo 

implícito e o desenvolvimento definível universal e transculturalmente ou quando elabora 

etapas de desenvolvimento ou sucessão de modos de produção. 

Em seguida, é o mesmo autor (1997 (a), p. 57), quem nos indaga em que medida o 

“paradigma da complexidade” inspirado pelas ciências naturais contribuiria para expulsar a 

teoria do desenvolvimento de seu pseudoparaíso de certexas mumificadas? E, ele mesmo, 

indica algumas “pistas” a incorporar à discussão. Uma seria a importância da contingência e 

do significado da previsibilidade no domínio social-histórico que algumas interpretações 

deixaram de lado ao minimizar, excessivamente, a importância das subjetividades e da 

contribuição do papel ativo do indivíduo na modelagem do processo histórico. 

Outra “pista” fornecida pelo autor é a de que se devem considerar as diversas escalas 

de análise e as distintas percepções dos indivíduos e grupos sociais, num estudo efetuado 

baseado numa dialética/dialógica entre “ordem” e “desordem” e buscar a compreensão da 

“desordem” a partir de uma “ordem” que é pretensamente encarnação do progresso 

universal, assim como do surgimento de novas “ordens” a partir da “desordem”. É necessário 

analisar o papel do Ocidente impondo uma ordem ao restante do mundo e analisar o papel 

do proletariado no capitalismo contemporâneo, para se perceber as novas dialéticas 

ordem/desordem e capital/trabalho. 

Em qualquer estudo local ou de uma formação sócioespacial, uma análise consistente 

terá de levar em consideração um grande número de fatores articulados, operando em 

escalas diferentes (do global ao local); fatores com temporalidades distintas e alguns deles 
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comportando-se como determinações sistêmicas, enquanto outros aparecem como 

flutuações (Souza, 1997 (a), p. 76). 

Todo este movimento estará integrado e integrando a dinâmica do grupo que ocupa o 

espaço em estudo o que nos remete, outra vez a Castoriadis (obras citadas, particularmente 

1991) e seu imaginário social, em suas relações com as diversas formas de cooperação 

entre os indivíduos, com a organização da produção ou com a organização política por 

exemplo. É assim que se processa a auto-instituição ou a auto-criação, que, 

permanentemente, colocará, para o grupo social, problemáticas novas, criando um “magma 

de significações imaginárias sociais” como representações de si mesmo e do mundo. Souza 

(1997 (a), p. 78), arremata esta discussão demonstrando que “essa trama, por sua vez, 

estabelece o caldo de cultura onde são socializados os indivíduos”. 

Tentando uma visão integradora do desenvolvimento, compreendido como fenômeno 

complexo, e com o quadro referencial geral deste trabalho. Ficamos com Souza (1997 (a), p. 

79), quando nos lembra que: 

No campo social, complexidade quer dizer muito mais do que meramente não-

linearidade: quer dizer, para usar o termo castoriadiano, uma situação de “magma”, 

com significações que remetem a outras significações, inesgotavelmente, 

indefinidamente (no duplo sentido de sem fim e sem definição absoluta). 

Tudo isto nos faz retomar os autores críticos ao desenvolvimento (e aos diferentes 

modelos de desenvolvimento) e colocar como horizonte o desenvolvimento sócio-espacial 

que, por não poder ser apenas local (não pode haver indivíduos autônomos numa sociedade 

heterônoma), teria que ser de uma sociedade nacional, traduzida em ações em âmbito local. 

Essa retomada nos recoloca como participantes do debate entre os partidários do 

desenvolvimento, traduzido em crescimento dos bens materiais e aqueles que contestam 

esse tipo de desenvolvimento e, até mesmo, o “desenvolvimento” como processo 

incompatível com a lógica capitalista. 

Essencial, como contribuição atual a este debate é a reflexão do economista indiano 

Amartya Sen, com o seu livro Desenvolvimento como Liberdade (2000), no qual trabalha com 

a idéia de desenvolvimento como ampliação das possibilidades de escolha das 

oportunidades de expansão das potencialidades humanas que dependem, 

fundamentalmente, de fatores socio-culturais, como saúde, educação, direitos civis 

individuais e coletivos e liberdade. Para ele deve existir um movimento de expansão das 

liberdades reais desfrutadas pelas pessoas. A ênfase nas liberdades e direitos apóia-se em 

três forças: sua importância intrínseca seu papel consequencial de fornecer incentivos 

políticos para a segurança econômica e seu papel construtivo na criação de valores e 

prioridades. Pode-se perceber que a base material para o desenvolvimento é decisiva, mas é 
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um meio e não um fim, como enfatizado nas visões economicistas dominantes. Pode haver 

crescimento econômico sem que, automaticamente, se esteja diante de um processo de 

desenvolvimento, como todos já sabemos. Uma coisa bem interessante na análise de Sen é 

que ele resgata o sentido original da palavra desenvolvimento, que é libertar. 

O desenvolvimento, com seu qualificativo local, também se apresenta como 

expressão muito parcial daquilo que Souza denominou desenvolvimento sócio-espacial. Este, 

em nosso ponto de vista, corresponderia à modernidade, em seu sentido mais amplo, de 

projeto emancipatório, reflexivo, complexo. Para nós, tanto essa modernidade quanto aquele 

tipo de desenvolvimento, estão muito distantes da grande maioria das sociedades do 

“Terceiro Mundo” já que se conhecem bem os modelos conservadores, socialmente 

excludentes e privilegiadores de uns espaços em detrimento de outros, largamente 

dominantes. O desenvolvimento como estágio atual da globalização, embora, em alguns 

aspectos apresentando feições emancipatórias e produtoras de melhorias nas condições de 

vida, produz desigualdades, desemprego, pobreza, fome e insegurança no cotidiano, isto é, 

ampliam-se as fraturas sociais, apesar do enorme progresso 

(desenvolvimento/modernização) técnico difundido pelo capitalismo ocidental. 

Numa boa síntese da discussão efetuada podemos recorrer, mais uma vez, a Souza, 

quando escreve que: 

No entanto, uma vez que o Ocidente efetivamente se mundializou e impactou, em 

maior ou menor grau, todas as culturas do planeta, a idéia de desenvolvimento possui 

hoje um alcance potencial gigantesco – isto não justifica o etnocentrismo, mas sugere, 

bem ao contrário, que mesmo a defesa de tradições de coletividades não-ocidentais 

depreende uma resistência agora tornada impensável sem algum tipo de mudança em 

alguma escala: a saber, mudanças em escala nacional e mesmo global que deixem à 

etnodiversidade alguma margem de manobra (1997 (b), p. 19). 

 A necessária produção de um contra-discurso nos remete a Gramsci e ao 

compromisso de transformação da sociedade através de um ensino capaz de trazer 

esclarecimento e contribuição para a “elevação cultural das massas”, na medida em que “as 

classes subalternas” uma vez de posse dos códigos das classes dominantes venham a saber 

utiliza-los contra o pensamento heterônomo, com características de pensamento único. O 

conceito de desenvolvimento parece-nos ser um dos mais ricos para possibilitar essa 

reflexão e instrumentalizar uma ação política capaz de fortalecer resistências. Não se trata 

somente de reconhecer a forma construída de tal conceito, mas de mostrar como tem sido 

construído e sob que estruturas políticas e relações de poder/saber, como se tentou 

demonstrar neste ensaio. 
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