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Dois temas voltaram a ocupar os campos do debate acadêmico e das 
ações públicas, nas últimas duas décadas, resultado talvez do fracasso 
das prescrições neoliberais de cunho universalista e do crescimento dos 
movimentos sociais, que nem sempre são percebidos de forma articulada: 
a questão do desenvolvimento e a questão territorial.

A retomada do debate sobre o desenvolvimento se faz no contexto 
dos resultados precários dos processos de globalização e dos impasses que 
surgem em todas as perspectivas (econômica, social, cultural, política e 
ambiental), que colocam em xeque os pressupostos e instrumentos que 
vêm dando suporte à compreensão e à intervenção sobre a realidade 
do desenvolvimento (LEFF, 2006; DUPAS, 2004; CHESNAIS, 1994; 
BRUNHOFF, 1996; SACHS, 2005). O “desenvolvimento” e o “progresso” 
prometidos pelos princípios e aplicação da ciência moderna mostraram-
se limitados, excludentes e perversos, o que é demonstrado pelo aumento 
das desigualdades sócio-econômicas. Esse contexto expressa a crise da 
modernidade, que resulta da inserção desigual dos indivíduos, classes e 
grupos na sociedade nacional, das nações no sistema internacional, bem 
como do não-cumprimento das promessas do desenvolvimento.

Das diversas abordagens contemporâneas que discutem as bases dessa 
crise, bem como as possibilidades de superação, quatro se destacam:

• a primeira interpretação da crise do desenvolvimento emana da-
queles que a associam ao modo capitalista de produção e à sua lógica 
de acumulação. Portanto, sua superação passa, necessariamente, pela 
superação desse modo de produzir, distribuir e se apropriar tanto dos 
resultados da produção quanto do próprio espaço social. Segundo David 
Harvey (2005), as dimensões geográficas relativas à acumulação do capital 
e à luta de classes desempenham um papel fundamental na perpetuação 
do poder burguês e na supressão dos direitos e aspirações do trabalhador, 
não apenas em lugares específicos, mas também globalmente;

• uma segunda abordagem, a crítica antropológica, revela o papel 
do etnocentrismo e do eurocentrismo na definição dos valores e normas 
do desenvolvimento enquanto promessa ocidental, ressaltando a nature-
za histórica e pretensamente universalizante da modernidade. Para essa 
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corrente, os princípios do progresso e da civilização impuseram lógicas e 
racionalidades como medidas universais para diferentes realidades socio-
culturais e contextos históricos, e apontam para a necessidade de diálogo 
com e entre os povos indígenas e o respeito às diferentes racionalidades 
(TUCKER, 1999; SAID, 2007);

• a terceira visão, numa mesma linhagem da crítica pós-moderna, 
adverte para a impossibilidade do caráter universal do desenvolvimento, 
fruto de uma utopia iluminista que acabou favorecendo os interesses das 
classes dominantes. Existe hoje um movimento ascendente na Europa da 
escola pós-desenvolvimentista segundo a qual, assim como o progresso, 
o desenvolvimento pode trazer conseqüências sobre a vida e a liberdade 
dos homens, camuflando os interesses de diversos grupos de poder que 
se beneficiam desse mesmo processo. Defendem o pós-desenvolvimento 
e a pesquisa sobre modos de épanouissement coletivos que não buscam 
apenas o bem-estar material, responsável pela desestruturação do 
ambiente e das relações sociais, mas respeitam as especificidades dos povos. 
Ressaltam, assim, a natureza essencialmente plural do desenvolvimento 
que se desenha de forma sensivelmente diferente no Norte e no Sul 
(LATOUCHE, 2004; ESCOBAR, 2007; RIST, 1996);

• finalmente, uma quarta abordagem diz respeito à corrente crítica 
contra-hegemônica que assume os desafios da construção dos valores 
universais em novas bases. A falta de respostas às questões relacionadas com 
as desigualdades sociais e a continuidade do tratamento das questões do 
desenvolvimento, fundamentalmente, na perspectiva econômica, deverão 
ser a tônica das reivindicações dos movimentos alternativos expressos 
principalmente no âmbito do Fórum Social Mundial. Os trabalhos oriundos 
desse debate sinalizam a natureza polissêmica e multidimensional do 
desenvolvimento. Essa corrente recoloca o debate sobre qual globalização 
se quer construir e os caminhos possíveis (ESCOBAR, 2007; MILANI, 
2006; SOUSA SANTOS, 2001; SANTOS, 2001).

Muitos pontos explorados por essas abordagens se entrecruzam, 
como a questão ambiental e a retomada do debate sobre as dimensões e 
especificidades dos territórios. Segundo Cássio Hissa (2008), embora a 
questão ambiental adquira perfil importante nos meios de comunicação 
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em geral, as abordagens dessa temática ainda privilegiam o paradigma 
disciplinar, impedindo ou, às vezes, dificultando a expressão das “vozes 
do mundo”, bem como de suas diversidades epistemológicas, descon-
siderando a diversidade de saberes onde a vida se desenvolve (HISSA, 
2008:9). Acrescenta-se a este olhar a análise da ecologia política que 
combina uma crítica ao desenvolvimento ambientalmente insustentável 
com a necessidade de retomar o debate sobre os conflitos distributivos 
(MARTINEZ-ALLIER, 2007). A ecologia política parte do princípio de 
que os problemas ambientais não afetam todos os indivíduos e grupos 
sociais uniformemente e afirma que a concentração de riqueza é tam-
bém o resultado do controle sobre determinados recursos ambientais 
(MILANI, 2008).

Apesar desse intenso debate, duas “verdades ou mitos” ainda parecem 
persistir: a primeira, a idéia do desenvolvimento como um caminho linear 
a ser perseguido a partir de experiências dos países desenvolvidos, e a 
segunda, a crença de que a aplicação dos conhecimentos disponíveis podem 
ser transferidos e aplicados de maneira universal. Esses dois princípios 
partem do pressuposto de que tanto a idéia de desenvolvimento como 
a de ciência seriam neutras e que o avanço desta traria necessariamente 
o progresso para todos. A “crença” na neutralidade da ciência e na 
“universalidade” dos indicadores de desenvolvimento continua a orientar 
a elaboração de políticas de desenvolvimento tanto no Norte como no 
Sul. Desconsidera-se a existência de valores sociais e interesses econômicos 
implícitos na produção do conhecimento científico e tecnológico, bem 
como as conseqüências de sua aplicação em contextos histórico-culturais 
específicos. Deixa-se de lado, entretanto, a contribuição dos estudos sociais 
da ciência na definição de estratégias de desenvolvimento (LATOUR, 
2004). Permeia essa visão a concepção de que a produção “científica” do 
conhecimento leva sempre à eficiência e nega a importância de outras 
formas de conhecimento e saberes construídos ao longo da história, por 
diferentes sociedades.

A partir de reflexões críticas acerca desses “mitos universais”, al-
guns estudiosos avançam na construção de novos princípios e concei-
tos que discutem e desconstroem antigas verdades científicas, baseadas 
no modelo cartesiano-newtoniano, e buscam dar conta da intrínseca 

Compreendendo a complexidade.indd   23 12/5/2009   09:27:03



•   24

•  Compreendendo a Complexidade sóCioespaCial Contemporânea

interconectividade das relações da sociedade com a natureza e da comple-
xidade dos processos de desenvolvimento (CAMARGO, 2005; HISSA, 
2002; NICOLESCU, 2001; MORIN, 1999; MORIN e MOIGNE, 
2000; SOUSA SANTOS, 2001, 2003). Esses autores realizam um esfor-
ço de crítica epistemológica e perseveram na construção de novas bases 
do conhecimento que valorizam o diálogo entre as suas áreas, buscando 
integrar o que foi fragmentado e tornar complexo o que foi simplificado 
pela ciência moderna.

Outro tema retomado com intensidade nos debates acadêmicos 
mais recentes é a questão do território e da desterritorialização. A par-
tir de experiências “exitosas” de crescimento, como a terceira Itália, a 
dimensão territorial “local” passa a ser a solução para o estímulo à ino-
vação e ao desenvolvimento, desconsiderando porém a complexidade 
deste processo histórico e seus fatores estruturais. Como aponta Oli-
veira (2002), o desafio do desenvolvimento local, analisado em sua 
polissemia, é complexo e comporta tantas quantas sejam as dimensões 
em que se exerce a cidadania, e qualquer tentativa de transformá-lo em 
um modelo paradigmático estará fadado ao fracasso. A perspectiva do 
desenvolvimento local em Oliveira (2002) tem um caráter emancipatório, 
sem nenhuma pretensão de solucionar todos os problemas no nível local. 
Abrem-se aí apenas as possibilidades de uma ação crítica e alternativa às 
propostas unidimensionais neoliberais para o desenvolvimento, mas sem 
camuflar ou minimizar os complexos interesses em jogo em todas as suas 
esferas e escalas.

Destacam-se, nesse debate, as contribuições de Rogério Haesbaert 
(2007), sobre a criação e desaparecimento dos territórios, desenvolvendo 
um diálogo oculto – na medida em que esse não se dá de forma explícita e 
efetiva – entre a Geografia e as demais ciências sociais preocupadas com a 
dimensão espacial da sociedade. Haesbaert, a partir de um levantamento 
minucioso das diversas concepções de território, advindas de diversas 
áreas do conhecimento, como da própria Geografia, da Antropologia 
e da Ciência Política, constrói uma matriz desses referenciais teóricos 
específicos. Essas concepções de território se dividem entre o binômio 
materialismo e idealismo, que se desdobram, por sua vez, em olhares 
mais totalizantes e mais parciais do território em relação aos vínculos 
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sociedade-natureza e às dimensões sociais privilegiadas (econômica, 
política e/ou cultural).

Há ainda as contribuições que valorizam a historicidade do conceito 
a partir de duas compreensões: a de sua abrangência histórica, se se 
trata de um componente ou condição geral de qualquer sociedade ou se 
está circunscrito a um determinado período ou grupo social, e a de seu 
caráter absoluto ou relacional. Ou seja: no seu sentido fisíco-concreto 
(como “coisa”, objeto), ou no sentido sócio-histórico ou relacional 
(HAESBAERT, 2007:45).

Haesbaert ressalta, entretanto, que, apesar dessas diferentes aborda-
gens, percebe-se hoje um grande entrecruzamento das diferentes con-
cepções teóricas, numa tentativa de superar as dicotomias material/ide-
al do território, envolvendo a dimensão espacial concreta das relações 
sociais e o conjunto de representações sobre o espaço ou o “imaginário 
geográfico” que também move essas relações. Não se percebe hoje uma 
relação biunívoca entre a base filosófica do pesquisador e o referencial 
teórico que este explora. Esse “ecletismo” seria um dos legados do pós-
modernismo, que se abre para o diálogo entre diferentes matrizes teóri-
cas, em um movimento multifacetado. 

As posturas em relação aos sentidos dos territórios vão desde aquelas que 
defendem o seu fim (inter alia, LÉVY, 1993; BADIE, 1994; CASTELLS, 
1996; VELTZ, 1996) àquelas que acreditam que a territorialização 
seria a solução para todos os problemas, pensamento dominante, hoje, 
nas políticas públicas de vários países, sejam do “Norte” ou do “Sul” 
(GIRAUT e ANTHEAUME, 2005; HAESBAERT, 2006). 

Os que defendem o fim do território acreditam na extinção de deter-
minadas formas e relações construídas sobre o domínio dos Estados na-
cionais, que não dão conta dos interesses dos novos atores e movimentos 
que se articulam no nível internacional, nem das estratégias das grandes 
corporações, tampouco dos diversos movimentos sociais transnacionais 
possibilitados pelo avanço das novas tecnologias da informação. Como 
todo conceito, o tempo do território e sua capacidade de compreender 
a realidade são historicamente datados. Neste momento em que a com-
plexidade das dinâmicas sócio-econômicas aponta para a importância da 
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dimensão local de emancipação, o conceito de território reassume rele-
vância conceitual e metodológica. Assim, no nível das políticas públicas, 
a gestão territorial do desenvolvimento passa a ser o foco dos governos, 
seja do Norte ou do Sul.  Mas o que esse conceito de território aporta? 
Quais as suas especificidades e particularidades? O que o torna funcio-
nal ao processo de expansão capitalista? Como o território representaria 
uma porta para a compreensão de diversas dinâmicas socioculturais e a 
possibilidade de se estabelecer um diálogo entre diferentes saberes e o 
exercício da interdisciplinaridade?

Sob a influência do conjunto das ciências sociais, o território passa da 
situação de uma descrição de uma malha espacial (no sentido jurídico-
administrativo) para o estatuto de conceito que busca dar conta da 
complexidade da realidade e das construções sócio-econômicas inseridas 
em um espaço físico. O conceito de território remete tanto aos aspectos 
formais (distribuição no espaço de materiais naturais e construídos, divisões 
administrativas, políticas e jurídicas), bem como os aspectos ligados ao 
sentido dessas formas (as ideologias espaciais, representações e sistemas 
de valores), como lembra Benko (2007). O poder do laço territorial revela 
que o espaço está investido de valores não apenas materiais, mas também 
éticos, espirituais, simbólicos e afetivos. Nesse sentido, o território cultural 
precede o território político e precede o espaço econômico (HAESBAERT, 
2006). O território é um lugar compartilhado no cotidiano, criador de 
raízes e laços de pertencimento e símbolos. É através do conhecimento 
desses símbolos que podemos restituir toda a riqueza de valores que dão 
sentido aos lugares e aos territórios de vida.

Numa perspectiva crítica, o território é visto como um campo de forças, 
uma teia, uma rede de relações sociais que, apesar de sua complexidade 
interna, define ao mesmo tempo um limite, uma alteridade: a diferença 
entre “nós” e os “outros”. Territórios são relações sociais projetadas no 
espaço, uma rede de relações sociais e produtivas capazes de produzirem 
singularidades (SOUZA, 1995). Milton Santos incorpora o conceito 
sócio-espacial derivado do conceito de formação socioeconômica. Para o 
autor, o modo de produção, a formação socioeconômica e o espaço são 
categorias interdependentes e indissociáveis (SANTOS, 1978). 

Compreendendo a complexidade.indd   26 12/5/2009   09:27:03



  introdução  •

27   •

Esse debate não só me despertou para a necessidade de aprofundar, 
mas de compreender melhor os sentidos do território, a sua relação com 
o desenvolvimento, e de estabelecer um diálogo epistemológico com 
outras áreas do conhecimento. Assim, parti para o pós-doutoramento 
no Institut des Hautes Études sur l’Amérique Latine – IHEAL, Centre 
de Recherche et Documentation sur l’Amérique Latine – CREDAL. A 
inserção nos debates, cursos e seminários como os de Georges Benko e 
Alain Musset foram fundamentais para a compreensão da complexidade 
desses conceitos e das suas interrelações. Daí nasceu a idéia deste livro. 
Ao invés de um trabalho solitário e dentro do entendimento de que todo 
saber é coletivamente construído, por que não organizar um espaço de 
diálogo entre pesquisadores brasileiros e franceses envolvidos com a 
temática do desenvolvimento e do território?  Pensava-se não apenas em 
uma coletânea de artigos, mas na produção de um campo de reflexões a 
partir das seguintes questões: qual o significado do conceito de território 
a partir de seus campos de estudo? Quais contribuições podem aportar 
para a compreensão dos processos de desenvolvimento?

Espera-se que o elo condutor dessas abordagens – situado na concep-
ção do território como espaço de construção social, política, econômica 
e simbólica – contribua para o debate na academia sobre os desafios 
das sociedades contemporâneas e a necessidade de se integrarem saberes 
distintos na compreensão das dinâmicas socioculturais, políticas e eco-
nômicas. Espera-se, também, que essas contribuições alimentem a 
reflexão das ações territoriais realizadas pelos diferentes tipos de atores, 
fundamentalmente, os formuladores de políticas públicas voltadas para 
o desenvolvimento. Acredita-se que sua leitura será proveitosa para 
estudantes de economia, geografia, economia política, urbanismo e 
administração, sociologia, ciência política e relações internacionais.

A apresentação dos trabalhos procurou dar conta das perspectivas 
privilegiadas por cada autor, de tal forma que permitisse a construção 
de um diálogo ou sinergia em torno do território. Embora esse tenha 
sido um difícil exercício de ordenamento, não teve uma preocupação de 
hierarquização. A preocupação se deu mais em termos metodológicos, 
no sentido de se abrir o debate com os trabalhos que exploram mais 
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a perspectiva histórico-teórica e avançar com aqueles que direcionam 
o olhar para a dinâmica socioeconômica, com contribuições empíricas 
para o debate. Para destacar a importância do diálogo entre as áreas e as 
dimensões do tema central deste livro, a contribuição de Germán Solinís 
consubstancia a necessidade de um pensamento metadisciplinar, que 
ainda não existe de forma codificada, para dar conta da complexidade 
dos fenômenos sugeridos para análise, das diferentes escalas do território 
e das mudanças nas relações entre espaço construído, espaço político e 
espaço simbólico. Solinís fecha sua contribuição colocando uma questão 
que parece ter sido deixada de lado, e que é tão cara aos intelectuais das 
décadas de 60/70: qual nova utopia orientará os novos territórios? Essa 
questão colocada por Germán Solinís está presente no livro de David 
Harvey, Espaços da esperança. O autor aponta para a importância de 
compreender os desenvolvimentos geográficos desiguais, explorando todas 
as escalas de análise pertinentes e, a partir dessa perspectiva, fortalecer 
os espaços de esperança. “Condições desiguais oferecem abundantes 
oportunidades de organização e ação política” (HARVEY, 2006:98). Esse 
é um ponto que perpassa os diversos olhares aqui apresentados.

Em um esforço de síntese, tentando alinhavar os pensamentos e in-
quietações dos diversos autores, e tendo como pano de fundo a questão 
proposta e os conceitos-chave desenvolvimento, território e interdiscipli-
naridade, Carlos Milani assume a difícil tarefa de concluir, fazendo-o com 
criatividade, a partir do seu campo de investigação: o território em que 
se dão as relações internacionais.

Abrimos o livro com a contribuição de Cássio Eduardo Viana Hissa 
que, de uma forma mais ensaística, apresenta elementos e conceitos 
que respaldam o debate sobre a complexidade da construção do diálogo 
interdisciplinar. Embora no âmbito do discurso as disciplinas expressem 
o desejo de diálogo e ampliação do campo de saber, ainda há uma longa 
caminhada, de muitos pré-conceitos a serem compreendidos para serem 
superados. Na verdade, a única possibilidade “fértil” para a construção 
desse diálogo está na compreensão de que o mundo é, por natureza, 
o mediador desse desejado “entrelaçamento”. Dentro desse escopo de 
análise e de forma provocativa, questiona-se a existência de um “real” 
desejo da ciência em dar ouvido às vozes do mundo, para que ela também 
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se transforme, bem como as possibilidades de o território, como lugar, 
expressões de mundo, ser o espaço que convida e acolhe o diálogo entre 
saberes. É a partir deste capítulo que abrimos o espaço para a apresentação 
dos diferentes olhares sobre as possibilidades, os limites e a pertinência 
do entrelaçamento desses conceitos.

O artigo de Alain Musset situa-se no campo histórico-conceitual. 
A partir do confronto de pensamento de teóricos liberais e geógrafos 
marxianos, como Yves Lacoste, procura resgatar o sentido dos conceitos 
de espaço e território negligenciados ou subvertidos pela lógica do 
pensamento liberal e das clivagens ideológicas. Yves Lacoste foi um 
dos primeiros geógrafos a apontarem a clivagem ideológica da noção de 
subdesenvolvimento e a superar as fronteiras acadêmicas que fragmentam 
as ciências sociais, ressaltando a importância não apenas de multiplicar 
as escalas de análise, mas também de cruzar os olhares disciplinares. 
De forma criativa, Musset mostra que com a redução dessas clivagens 
político-econômicas a arquétipos espaciais como centro-periferia, cidade-
campo e Norte-Sul, o discurso do subdesenvolvimento desterritorializou-
se para se transformar em uma alegoria das relações de poder nas escalas 
intercontinental, nacional ou regional.

Georges Benko faz uma revisão das contribuições da ciência regional 
nas três últimas décadas apontando os pontos de inflexão e mudanças. 
Propõe-se a decifrar a lógica da formação do pensamento em geografia 
econômica e sinalizar as riquezas das evoluções recentes. Segundo Benko, 
dois movimentos ocupam a cena do debate: a abertura da macroecono-
mia para o espaço e o território e os trabalhos de Paul Krugman (1991 e 
1995), que se apresentam como uma nova geografia. Os trabalhos que 
priorizam a territorialidade seja das inovações, seja das organizações eco-
nômicas e sociais a partir dos anos 70 rompem não apenas com o estru-
turalismo global como com as teorias das “etapas” do desenvolvimento. 
Georges Benko faz um resgate dos debates e dos autores que procuram 
captar as principais mudanças que ocorreram no mundo, no momento 
do chamado fim da modernidade ou o início dos pós-ismos, neo-ismos 
e novos “-ismos”. Para ele, atrás do debate daqueles que privilegiam a 
estruturação do local e daqueles que, de outro lado, privilegiam as regras 
do global, esconde-se uma certa incapacidade de se identificar os traços 
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do pós-fordismo e mesmo a coexistência de modelos locais muito diferen-
tes, no centro, de uma área global única.

Para Benko, apesar de todo o movimento de desqualificação da ciência 
regional, há ainda um grande espaço para essa área do conhecimento, 
por natureza multidisciplinar. Mas, “se a ciência regional deseja ir mais 
longe do que uma disciplina neopositivista, utilizando técnicas e métodos 
econométricos e ferramentas da goegrafia quantitativa de um tempo ido 
(denominada outrora, nos anos 60, a “nova geografia”), ela deve alargar 
seus fundamentos epistemológicos e, a um só tempo, seus campos de 
conhecimento e ação.”

Carlos Brandão explora a contribuição que a economia política e 
a geografia crítica podem dar para a construção de uma abordagem 
interdisciplinar sobre o desenvolvimento, território e escalas espacias. 
Acredita que muitas das questões exploradas por essas duas abor-
dagens são negligenciadas nas análises das dinâmicas territoriais do 
desenvolvimento. Para o autor, entre as transformações sistêmicas do 
desenvolvimento e suas repercursões na produção do(s) território(s), 
não pode haver determinações lineares e fáceis, e ele reivindica o 
estabelecimento das inúmeras mediações complicadas e delicadas entre 
essas duas dimensões. 

Seu texto sinaliza, assim, a necessidade de se construir mediações 
teóricas e históricas para se pensar e comparar os diversos capitalismos. 
O autor ainda propõe o uso da escala como categoria e unidade de análise 
– recurso epistemológico e heurísitico – e como categoria prática, campo 
e instrumento das lutas sociais, que dá concretude a bandeiras e ações 
políticas. Cada problema tem sua escala espacial específica, e Brandão 
propõe a escala como recorte para a apreensão das determinações e 
condicionantes dos fenômenos sociais circunscritos ao território. A 
partir do diálogo entre a economia política e a geografia crítica, o texto 
ressalta a importância de se buscar a natureza e o sentido das escalas, 
inerentemente dinâmicas como expressão das mudanças tecnológicas, 
formas de organização dos seres humanos e das lutas políticas. 

Elizabeth Loiola e eu discutimos a natureza do processo de desen-
volvimento e o sentido da “crise” contemporânea, demostrando como 
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a corrente hegemônica e conservadora da ciência econômica deu pouca 
atenção à dimensão espacial, e, quando o fez, reduziu-a e restringiu-a 
às preocupações com relação à distância e seu impacto nos custos de 
produção. Procuramos ressaltar a importância da economia política e da 
geografia crítica como suportes teórico-metodológicos para a exploração 
do território como espaço de diálogo e ação interdisciplinar. Com base 
na revisão de várias constribuições nesses campos de análise, refletimos, 
ainda, sobre o foco das políticas locais e territoriais que não têm levado em 
consideração a complexidade das escalas em que os conflitos e interesses 
se expressam, seja qual for o recorte da análise. Dentro dessa perspectiva, 
o texto também analisa os limites e espaços do conceito e das políticas 
focadas nos arranjos produtivos locais e os desafios e necessidades de um 
diálogo epistemológico entre as áreas do conhecimento.

Elsa Kraychete, a partir de uma investigação minuciosa do sistema 
de informação do Banco Central  do Brasil, análisa a estrutura bancária 
e financeira do estado da Bahia, entre 1995 e 2004. Existem poucos 
estudos sobre o papel da moeda e do sistema financeiro nas dinâmicas 
econômicas urbanas e regionais – daí a originalidade, riqueza e atualidade 
desta pesquisa para se compreender a articulação entre os fluxos “reais” 
e financeiros no processo de desenvolvimento. Demonstra como a 
mesma lógica de concentração e centralização do capital financeiro 
nos níveis internacional e nacional se reproduz às vezes de forma mais 
perversa, nas regiões e mesoregiões. Ao mostrar que o capital financeiro 
alimenta o desenvolvimento desigual em termos patrimoniais e 
espaciais Elsa Kraychete retoma um debate recorrente sobre o modelo 
de desenvolvimento e o alcance das políticas públicas na redução desses 
efeitos perversos. Trata-se de um trabalho que corrobora as discussões 
realizadas pela maioria dos autores e ilustra o rebatimento desse modelo 
de desenvolvimento em todos as escalas de análise. 

Por fim, esperamos que essas contribuições semeiem novas refle-
xões e estimulem o debate e a busca da compreensão desse visível 
esgotamento do processo de reestruturação do sistema capitalista 
iniciado nos anos 70, sob a égide do capital financeiro e a desregulação 
dos mercados, e que atinge a maioria dos países, agora “aparentemente” 
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sem “fronteiras”, mas com conseqüências seguramente desiguais sobre 
aqueles que ainda têm grande parte de sua população à margem do 
processo de “desenvolvimento” e do “progresso”. Que os espaços da 
esperança sinalizem as novas utopias territoriais, onde tempo e espaço 
se combinem em políticas mais harmônicas e solidárias de convivência 
e criatividade. Citando meu mestre Fábio Erber (2003), “ao contrário 
da perspectiva hegeliana defendida pelos reformistas institucionais, 
Heráclito é a norma: nunca mergulhamos na mesma água duas vezes e 
não há mapas do caminho.”
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