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introdução

Nos últimos anos, ocorreu marcada reemergência e proliferação das 
temáticas do desenvolvimento e do território, seja como campos teóricos 
distintos, seja como tentativa de unificá-los em um mesmo corpo 
analítico, constituindo a abordagem do desenvolvimento territorial. 
A multiplicação de interpretações teóricas sobre o tema foi rápida e 
pervagante. Também no âmbito da ação política, suas noções gerais, de 
forma bastante disseminada, passaram a informar práticas, intervenções 
e estratégias, além de elaborações discursivas e referentes identitários dos 
mais variados atores sociais. 

Ao lado da necessária e importante ampliação do debate e do conhe-
cimento destas temáticas, julgo que ocorreram também desvios e 
deturpações, como costuma acontecer com os assuntos da moda. Assim, 
procurando contribuir para o debate e a polêmica que este livro procura 
mapear e avançar – a do tratamento inter e transdisciplinar da questão 
– penso que muitas questões da economia política e da geografia crítica 
são negligenciadas, por vezes, em grande parte da literatura, sobre o que 
prefiro denominar de temática da dimensão territorial do processo de 
desenvolvimento.

Avalio que hierarquias, hegemonias, tensões e conflitos são reforçados 
em todas as escalas espaciais e as determinações mais gerais do movimento 
da acumulação de capital estão cada dia mais explícitas, inclusive em sua 
manifestação territorial. Por que então quem as lembra é considerado 
anacrônico, acusado de ser excessivamente apegado a estruturalismos, 
economicismos, funciona-lismos, determinismos, materialismos etc.?

A visualização do novo parece negar as recorrências, não levando na 
devida conta as lógicas e os processos constitutivos e renitentes. Parece 
ter maior estatuto teórico a investigação científica que aponta os aspectos 
de novidade do que as que chamam a atenção para a necessidade de 
realizar o devido balanço entre rupturas e persistências. Talvez fosse 
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bom questionar se não há demasiada adjetivação no debate, enquanto 
o substantivo, que é avançar no entendimento do funcionamento do 
sistema capitalista, suas manifestações concretas, suas alternativas, fica 
em segundo plano. Muitos rótulos novos foram criados, alguns com 
tal força que se tornaram logo um clichê ou lugar-comum, uma chave 
lingüística dotada de grande poder discursivo, interditando o diálogo 
crítico e dificultando o dissenso.

É preciso investigar os novos instrumentos e as sempre renovadas 
formas de manifestação, por exemplo, da dominância da lógica financeira 
em todos os âmbitos, porém tendo em mente que se trata da exacerbação 
de tendências inerentes ao capitalismo, sendo necessário o exercício de 
distinguir adequadamente entre as determinações estruturais e seus 
mecanismos de explicitação. Considero que há uma importante literatura 
de economia política e da geografia crítica que tem procurado construir 
as mediações (históricas e teóricas) devidas entre a lógica da acumulação 
de capital, dos conflitos, coalizões e alianças de facções de classe em 
pauta, de um lado, e a construção social do espaço e do território, de 
outro. Essa literatura entende a complexidade do desafio, pois, entre 
as transformações sistêmicas do desenvolvimento do(s) capitalismo(s) 
e suas repercussões na produção do(s) território(s) (manifes-tando-se 
em diferentes escalas), não pode haver determinações lineares e fáceis, 
reclamando-se estabelecer inúmeras mediações complicadas e delicadas 
entre essas duas dinâmicas. De início, é bom lembrar que capitalismo 
e território devem ser vistos simultaneamente no singular e no plural, 
conforme defenderemos mais à frente.

Para esclarecer o plano analítico em que considero as questões aqui 
discutidas, pretendo lembrar certa conceituação de desenvolvimento; as 
dificuldades teóricas de apreensão desse complexo processo; questões da 
economia política e da geografia crítica que deveriam estar presentes 
na necessária reconstrução teórica, analítica e política das questões 
territoriais, desta-cando ao final a importância da discussão das escalas 
espaciais nesse contexto.

Apenas para efeito de exposição e de demonstrar sucintamente a 
trajetória da argumentação que será seguida aqui, lembro que minha 
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agenda pessoal permanente de pesquisas está estruturada em seis 
pontos, que não serão todos comentados aqui: 1) a natureza do processo 
de desenvol-vimento; 2) os desafios de sua apreensão teórica: entender 
que existe a impossibilidade de uma teoria geral e abstrata (“pronta e 
acabada”) do processo de desenvolvimento capitalista ou do processo 
de produção social do território, embora importantes elaborações 
teóricas sejam necessárias; 3) a necessidade de pensar e apreender, 
simultaneamente, capitalismo(s) no plural e no singular, não existindo 
um modelo canônico de capitalismo, mas uma pluralidade de vias e 
trajetórias históricas e arranjos institucionais possíveis – neste contexto, 
é preciso enfrentar o desafio de entendimento das especificidades do 
processo de subdesenvolvimento nos países periféricos; 4) a importância 
de entender o funcionamento da “máquina capitalista” pela ótica da 
economia política, inspirado por Marx, Keynes, Kalecki e Schumpeter; 
5) o desafio de pensar o Tempo-Espaço do processo de desenvolvimento, 
a divisão social do trabalho e assim tratar das questões do território, com 
destaque para os resultados das pesquisas de alguns geógrafos críticos; 
6) investigar o papel das escalas espaciais (locais, regionais, nacionais, 
mundiais etc.) nesse processo. E, ainda, buscar uma teorização sobre 
decisões, pensando a dinâmica de atores, agentes e sujeitos concretos, 
classes sociais e suas frações; as hierarquias de poder de comando, as 
ações e cadeias de reações das decisões tomadas (por variados agentes e 
sujeitos sociais que operam em variadas escalas espaciais).

As contribuições de certA economiA políticA

A nAturezA do processo de desenvolvimento 

Entendo que à conceituação de desenvolvimento não se pode imputar 
as mazelas que em seu nome foram criadas. Por exemplo, ao bom conceito 
de desenvolvimento não se associa qualquer idéia de progresso ou de 
economicismo. Estruturar adequadamente a problemática do complexo 
processo de desenvolvimento não é tarefa fácil. Assim como depurar 
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e hierarquizar determinações teóricas e históricas adequadas para a 
apreensão desse processo pluridimensional e dinâmico.

O desenvolvimento enquanto processo multifacetado de intensa 
transformação estrutural resulta de variadas e complexas interações 
sociais que buscam o alargamento do horizonte de possibilidades de 
determinada sociedade. Deve promover a ativação de recursos materiais e 
simbólicos e a mobilização de sujeitos sociais e políticos, buscando ampliar 
o campo de ação da coletividade, aumentando sua autodeterminação e 
liberdade de decisão. Nesse sentido, o verdadeiro desenvolvimento exige 
envolvimento e legitimação de ações disruptivas, e portanto envolve 
tensão, eleição de alternativas e construção de trajetórias históricas, com 
horizontes temporais de curto, médio e longo prazos. Essa construção 
social e política de trajetórias sustentadas e duradouras deve ser dotada 
de durabilidade orgânica, sendo permanentemente inclusiva de parcelas 
crescentes das populações marginalizadas dos frutos do progresso 
técnico, endogeneizadora de centros de decisão e ter sustentabilidade 
ambiental. Seu estudo, portanto, exige ênfase em processos, estruturas 
e na identificação dos agentes cruciais e das interações entre decisões e 
aquelas estruturas, procurando revelar os interesses concretos em jogo. 

É fundamental que esse processo transformador seja promovido 
simultaneamente em várias dimensões (produtiva, social, tecnológica 
etc.) e em várias escalas espaciais (local, regional, nacional, global etc.), 
robustecendo a autonomia de decisão e ampliando o raio de ação dos 
sujeitos concretos produtores de determinado território. 

A discussão do processo de desenvolvimento deve começar por pro-
curar entender e formular corretamente a questão da destinação do ex-
cedente. Por que motivo algumas sociedades esterilizam seu excedente, 
outras o têm drenado, enquanto outras experiências ainda, em outros 
pontos do espaço, logram alta retenção do excedente? Que formas são 
erigidas, através das quais determinada sociedade extrapola as necessida-
des momentâneas, dando uso não conjuntural aos seus feitos coletivos, 
gerando propósitos não-instantâneos e diretos, podendo eleger opções? 

Da discussão da retenção/utilização ou esterilização do excedente bro-
tam as indagações sobre o poder de comando, abrindo espaço ao cálculo 
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intertemporal, a “atos planejadores” de preocupação com um horizonte 
temporal para além do momentâneo, gerando trajetórias, possíveis vias 
de desenvolvimento, estruturando opções e alternativas (respostas diversas 
e concretas a problemas concretos). Portanto, deriva daí uma perspectiva 
segundo a qual desenvolvimento envolve tempo e espaço nas decisões de 
como alocar (intertemporalmente, interespacialmente, intersetorialmen-
te etc.) recursos produtivos e econômicos, e excedente social.

A agenda de questões faz-se complexa: seriam necessários fatores 
exógenos de partida para gerar forças de endogenização? Qual a 
importância do cálculo, da decisão e do comando societal sobre certo 
excedente disponível? Que mediações construir sobre as decisões estra-
tégicas e o comportamento e a mentalidade classial, isto é, como se 
estruturam os poderes e as hierarquias que determinam as decisões cruciais 
sobre como manter ou redistribuir os frutos do trabalho social? Impõe-
se a discussão da necessidade de análise da natureza da esfera privada; 
de sua racionalidade/mentalidade; do real dimensionamento dos poderes 
(público e privado). O aprendizado de se discutir desenvolvimento requer 
a pergunta “com que sujeitos sociopolíticos históricos contar?”

Em suma, várias questões metodológicas se colocam: como “situar 
o lugar específico de cada determinação?” Antes de tudo, é patente a 
necessidade de se aprender a lidar com processos, dinâmicas, estruturas, 
sujeitos e relações.

o processo histórico de desenvolvimento

As tentativas de formulações abstratas acerca dos fenômenos 
atinentes ao processo de desenvolvimento são todas frustradas. É 
preciso mergulhar no concreto e no histórico para captar e apreender 
as manifestações concretas dos fenômenos inerentes ao processo de 
desenvolvimento capitalista em cada situação real, apropriando-se da 
sua concreticidade, em determinado espaço-tempo. Não tem sentido o 
estabelecimento de leis de validade universal no que diz respeito a um 
processo multidimensional e de transformações estruturais qualitativas 
que é o desenvolvimento. As leis de movimento e reprodução só podem 
ser apreendidas em sua realidade histórico-concreta. 
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No entanto, é fundamental a clara distinção entre historicidade 
(deste objeto real concreto) e historicismo (absolutização do caso), reter 
as determinações gerais e procurar recorrentemente decifrar as situações 
concretas. A complexidade e a natureza pluridimensional da realidade não 
cabem em modelos analíticos generalizantes e com alto grau de abstração. 
Tais abordagens excluem a História e acabam procurando submeter as 
várias dimensões da realidade concreta ao isolamento do econômico, do 
ecológico, do social etc. Ao recortar, separar e compartimentar os aspectos 
e as dimensões do real-concreto, criam-se os adjetivos e as especializações 
do “desenvolvimento econômico”, do “desenvolvimento sustentável”, do 
“desenvolvimento social” etc.

Entendo que uma adequada conceituação de desenvolvimento (sem 
adjetivos) pode lograr combater o positivismo do predeterminado, 
presente na interpretação conservadora deste processo. É preciso 
combater essa visão que assevera, com otimismo, um caminho natural, 
linear e mecânico de espraiamento e difusão de modernização capitalista. 
Toda construção conservadora deixa de lado o caráter contingente da 
trajetória e as múltiplas vias alternativas que possam ser construídas por 
sujeitos concretos no curso da história. 

A elaboração conservadora procura apenas medir, com a criação de 
indicadores, até que ponto a região ou o país A se encontra defasada, 
porém “rumo ao” desenvolvimento da região ou país B. Segundo essa 
visão, há seqüências regulares e predeterminadas, passos necessários, 
cujo seguimento linear, no tempo e no espaço, de eventos e fenômenos 
consecutivos claramente caracterizados está ordenado. Isto é, há uma 
sucessão mais ou menos natural e esses fenômenos ocorrem sem qualquer 
tipo de superposição. Nessa elaboração abstrata há automatismo e 
previsibilidade da trajetória unidirecional possível na direção de um ideal 
positivista de progresso. 

Apenas se analisam a progressão gradual e o desenrolar de conti-
nuidades, repetindo ciclos percorridos pelos espaços avançados. No 
limite, há como que uma predestinação ao crescimento ilimitado por 
todas as entidades. Não há hierarquias nas relações internacionais ou 
inter-regionais. Não importa ver a posição específica que ocupam os espaços 
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periféricos no conjunto do sistema. Portanto, não há espaço analítico para se 
pensar a posição periférica e complementar. Não há hegemonias.

Nesta interpretação, por exemplo, o subdesenvolvimento seria 
uma etapa ou fase. Para se alcançar uma situação ou estágio superior 
de desenvolvimento (superação de uma fase de subdesenvolvimento, 
por exemplo) seria bastante responder a algumas condicionalidades, 
cumprindo requisitos, superando bloqueios, gargalos e entraves, o 
que romperia a etapa de atraso, deflagrando um processo de expansão 
econômica contínua. Assim, a visão da seqüência etapista e faseológica 
tem sua contraface que é a interpretação de que há obstáculos a superar; 
se as coisas não estão acontencendo como premeditado é porque há 
falhas e fricções. O ausentismo dos passos corretos da trajetória normal, 
no estágio correto. Daí a elaboração de uma listagem, um check-list do 
que falta, a mancolista, culpando os elementos (ainda ausentes) que 
impossibilitaram o seguir em frente natural, pré-estabelecido. Estes se 
apresentam enquanto gargalos,1 impedimentos, perturbações, fricções, 
constrangimentos, anomalias, falhas, imperfeições, empecilhos ou 
quaisquer distorções da realidade. Como se este se constituísse na situação 
de subdesenvolvimento uma mera defasagem temporal, e não uma 
estrutura original e singular. Entendo que este é um ponto de partida 
destrutivo da apreensão da realidade capitalista periférica.

Em suma, os autores apegados ao etapismo de um desenrolar ine-
vitável deformaram totalmente as análises sobre os processos concretos 
de reprodução da vida social das várias experiências de desenvolvimento 
do capitalismo nos seus respectivos espaços nacionais e seus particulares 
engates em cada Tempo-Espaço. 

Para enfrentar essas abordagens é preciso construir as mediações (teóricas 
e históricas) devidas para se pensar e comparar os variados capitalismos, 
indagando sobre como forjaram e evoluem suas vias, padrões e estilos de 
desenvolvimento; aprender a investigar e a realizar um balanço adequado 
das recorrências, persistências, rupturas e transformações ao longo de um 
processo histórico sem linearidades; realizar um permanente exercício 

1 Entendo que, em termos gerais, a visão recentemente hegemônica sobre “planos estratégicos” (e 
parte da literatura sobre cenários prospectivos) retorna a essa visão conservadora.
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complexo, marcado por acertos e erros em se aquilatar corretamente as 
mais adequadas mediações históricas e teóricas e aprender a hierarquizar 
as múltiplas determinações da realidade concreta. 

Não existe algo como uma trajetória de convergência rumo a um 
tipo ideal e superior de capitalismo. Existe divergência e pluralidade de 
trajetórias. Há cultura, instituições, geografia, estruturas de poder e 
decisões de facções de classes sociais que contam. Há História.

cApitAlismo(s): singulAr e plurAl

Torna-se necessário, em um processo de aproximações sucessivas, 
simultaneamente reter as determinações gerais e decifrar as “situações 
reais”. Alimentar recorrentemente mediações, hierarquizando deter-
minações e procurando balancear devidamente fatores determinantes e 
condicionantes no curso do movimento histórico concreto. Entender que cada e 
todo capitalismo apresenta feições particulares e explicita determinações 
gerais, simultaneamente.

Recentemente, vem-se desenvolvendo um debate em torno de uma 
literatura heterodoxa criticando a visão do mainstream dos economistas, que 
pregam um sentido de unificação e convergência do sistema capitalista, 
rumo a uma espécie de meta-tipo, com “monocultura institucional”.

Há a contraposição de duas visões em embate. Aquela defensora de 
uma tendência inexorável de convergência para algum “modelo ótimo” 
de capitalismo, enquanto a outra demonstra a diversidade de estruturas 
institucionais, a pluralidade, a heterogeneidade e a divergência de formas 
e modos de organização sistêmica. 

Contra a imposição uniformizadora e homogeneizadora, opõe-se a 
interpretação de 

emergent “supermodular” (or more-than-the-sum-of-the-parts) qua-
lities of institutional systems; and the tendency for non-convergent, 
path dependent evolution in national regimes, even in response to 
“common” threats and pressures (PECK, 2007:772). 
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Contra a visão de uma impositiva “retórica da hiperglobalização” e o 
conseqüente abraço de teses convergentes, contrapõe-se uma

theorically informed concrete research on distinctive, “local” forms of 
contemporary capitalism and economic restructuring; a recognition 
of the institutionally mediated, socially embedded nature of economic 
structures and relations; and pluralistic intellectual culture, marked by 
various degrees of divergence from, or dissonance with, neoclassical 
economics (PECK, 2007:773). 

Ao contrário da visão conservadora que propugna um rumo pré-
estabelecido a uma composição uniforme de capitalismo, com estruturas 
semelhantes, a realidade demonstra que há heteromorfia nas experiências 
históricas. Em suma, 

a verdade é que a evolução das economias não é comandada 
universalmente pelos mesmos mecanismos, nem estes são os que 
prevalecem para as empresas e os produtos. Há uma forte mediação 
institucional que é diferenciadora. Não há “one best way”. Esta 
propensão para a variedade pode ser interpretada a partir da idéia de 
que o conjunto das economias que comandam a economia mundial 
é composto por vários sistemas sociais de produção – os ambientes 
sociais e políticos em que a produção, as empresas e as tecnologias 
estão “incrustadas” (REIS, 2007:98). 

Demonstra-se assim que o sistema capitalista é por natureza poli-
mórfico, segue diferentes trajetórias e vias e há constante polarização 
em suas estruturas e pugna reiterada de “estilos de desenvolvimentos” 
distintos. Há competição permanente de estados-territoriais e experiências 
diferenciadas de desenvolvimento, daí a necessidade do estudo de suas 
particularidades e do seu modo diverso de organização em cada con-
texto histórico, institucional, geográfico etc. Anibal Pinto, o grande 
economista latino-americano formulador da interpretação dos estilos de 
desenvolvimento, afirmava que, infelizmente, no debate internacional 
“prevalece o critério de que são as comunidades adiantadas e dominantes 
as que estabeleciam as pautas para a evolução e o progresso de todas as 
nações” (1982:30).
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o funcionAmento do(s) cApitAlismo(s) sob inspirAção de 
mArx, Keynes, KAlecKi e schumpeter

Brevemente, gostaria apenas de destacar alguns pontos relativos 
à necessária leitura dos quatro autores que mais compreenderam as 
“características imanentes” do sistema capitalista, do meu ponto de vista. 
Esses grandes intérpretes do capitalismo têm aproximações teóricas 
inovadoras e complementares, que requerem integração, do mesmo 
objeto. Têm sub-projetos específicos de pesquisa, no grande objeto que é 
entender como o capitalismo funciona.

Grosso modo, eu diria, reduzindo em demasia suas contribuições, que:

1) Karl Marx é o grande autor das principais questões “mais estruturais” 
e do macroam-biente em que os mecanismos do modo capitalista de (re)
produção se processam. Destaco aqui as questões atinentes ao movimento 
(“cego”) do “capital em geral” em busca do mais-valor e a coerção do 
processo concorrencial, de enfrentamento da “pluralidade dos capitais” e 
suas diversas frações (capital mercantil, bancário, industrial etc.);

2) John Maynard Keynes é o cientista que mais entendeu que o capita-
lismo é uma “economia monetária da produção”, marcado pela incerteza 
radical e pela instabilidade sistêmica inerente. Elucidou como o Estado é 
constitutivo deste sistema e a lógica financeira lhe é intrínseca (não se-
parando o “produtivo” do “financeiro”, como muitos autores fazem de 
maneira equivocada). Ele demonstrou brilhantemente as formas através 
das quais, neste regime privado de economia empresarial, especulativo 
por natureza, o rentismo e a dominância financeira podem prevalecer;

3) Michael Kalecki (contemporâneo de Keynes, desenvolveu um 
sistema teórico semelhante – em alguns aspec/tos superior – mas não 
teve seu pensamento disseminado2), desvendou, em suas análises, a 
natureza cíclica do sistema. Investigou como a intersetorialidade do 
sistema capitalista funciona, segundo a lógica dos departamentos de 
produção de bens salários, bens de produção e bens duráveis de consumo 
(numa abordagem semelhante e mais avançada dos esquemas marxistas 

2 É lamentável para a construção da economia política crítica que esta não possa contar com uma 
escola “neo ou pós kaleckiana”, semelhante às grandes contribuições dos neo-marxistas da Escola 
da Regulação, dos neo-schumpeterianos e dos pós-keynesianos.
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de reprodução). Aquilatou o poder de decisão da Grande Empresa 
oligopólica e seu papel na distribuição funcional da renda etc., elementos 
fundamentais para uma teoria das decisões cruciais de aplicação de capital 
e da diferenciação de classes e suas hierarquias;

4) Joseph Alois Schumpeter é o grande autor que melhor caracterizou 
a natureza progressiva/revolucionária do sistema (desdobrando assu-
midamente a visão explicitamente elogiosa do caráter constantemente 
disruptivo e “civilizatório” do capitalista, feito por Marx e Engels no 
“Manifesto comunista”, em que eles interpretaram que neste sistema, 
permanentemente, “tudo que é sólido se desmancha no ar”). Schumpeter 
ainda distinguiu argutamente o momento disruptivo-revolucionário 
da coerção imposta pelo processo permanente da concorrência (o da 
destruição criadora) daquele momento de manutenção das posições de 
mercado alcançadas (o das práticas e gestões dos grandes monopolistas).

Marx, Keynes, Kalecki e Schumpeter chamam a atenção para 
a necessidade de aprender a distinguir e estar treinado para lidar e 
operar com distintos níveis de abstração, estabelecendo a hierarquia 
de determinações fundamentais para se inquirir sobre a estrutura e a 
dinâmica do capitalismo. Estes quatro autores formulam assim uma 
agenda consistente e sempre atual que deve interpelar recorrentemente a 
realidade histórica, a fim de elucidar as questões permanentes do sistema 
capitalista: sua lógica intrínseca; a reprodução social, que se processa pela 
luta permanente das facções de classes sociais e seus interesses distintos; 
a função central do processo de concorrência; a intersetorialidade 
permanente de seu aparelho produtivo; a natureza constitutiva do 
Estado e das contendas inter-estatais no plano mundial; a dominância 
congênita das órbitas monetárias e financeiras; o papel estratégico da 
Grande Empresa e a função da propriedade fundiária e imobiliária.

Não é aqui o espaço para se detalhar esses oito pontos, embora os 
considere como decisivos (são as mediações teóricas e históricas principais 
a serem construídas) para o entendimento de quaisquer das questões 
estruturais de nossa realidade, incluindo as articulações entre desenvol-
vimento e território. 
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Sobre a lógica sistêmica do capitalismo, é preciso entender a natureza 
intrínseca e o movimento concreto do capital, enquanto relação social, e 
seu triplo e simultâneo caráter:

1) Antagônico: o capital se funda na apropriação de tempo de traba-
lho, se contrapõe de modo hostil ao trabalhador e o reproduz reitera-
damente como trabalhador assalariado; 2) Progressivo: seu objetivo, 
a valorização máxima, implica no desenvolvimento máximo das for-
ças produtivas e, portanto, na acumulação máxima: a produção pela 
produção, e a contínua elevação da produtividade social do trabalho 
são condição e resultado constantes que a concorrência impõe aos 
capitalistas. Este processo traz em si mesmo a sistemática adequação 
da estrutura técnica – através de revoluções sucessivas – às necessida-
des do capital, redunda no aprofundamento [e sofisticação reiterada] 
da divisão social do trabalho, na crescente diferenciação da estrutura 
produtiva, na ampliação dos mercados, no crescimento das escalas de 
produção (concentração do capital) e na concentração e internacio-
nalização do capital; 3) Contraditório, porque o movimento expan-
sivo tropeça com barreiras internas ao próprio capital. Este, em sua 
progressividade, torna cada vez mais redundante o trabalho vivo e 

ultrapassa, de modo recorrente, suas possibilidades de reali-
zação como valor-capital. Isso significa que a aceleração da 
acumulação leva à crise, e esta, uma vez deflagrada, recria as 
condições para a retomada da acumulação, com o que a di-
nâmica do capital se explicita na seqüência expansão-barrei-
ra-expansão… (BRAGA e MAZZUCCHELLI, 1981:57).

Acredito que grande parte dos erros teóricos e analíticos dos autores 
mais ortodoxos do marxismo jaz nesse ponto. Incorreram no exagero 
de olhar apenas e isoladamente um desses três aspectos e dimensões, 
negligenciando os outros, não os tomando na sua devida simultaneidade, 
contradição e articulação dialéticas.

Sobre o complexo tema da reprodução social, não considero ana-
crônico apontar a constante pugna das facções de classes sociais e 
a consolidação de hegemonias e lutas contra-hegemônicas. Não dá 
para discutir capitalismo sem analisar as múltiplas frações de capital 
(mercantil, agrário, industrial, bancário etc.). É impossível não levar 
em conta que vivemos em um contexto histórico comandado macro e 
microeconomicamente pela hegemonia política de formas mercantis-

Compreendendo a complexidade.indd   162 12/5/2009   09:27:14



desenvolvimento, territórios e esCalas espaCiais  •

163   •

patrimonialistas e financeirizadas-rentistas. Torna-se necessário assumir 
os conflitos inerentes e a contenda perene de interesses múltiplos e seus 
variados loci de possibilidade de concerto, ou não, entre os projetos em 
disputa e as coalizões e arcos de alianças que vão se armando em cada 
conjuntura histórica e territorial.

Considero que o intricado processo de concorrência, competição e 
rivalidades interca-pitalistas deve estar no centro do entendimento do 
funcionamento do sistema capitalista. Sugiro a leitura das três melhores 
sínteses marxistas realizadas por Rosdolsky (1978), Rubin (1980) e 
Harvey (1982), para tentar averiguar o momento claro de hipercoerção 
concorrencial que o mundo vive hoje, e que submete ao constante 
enfrentamento os diversos capitais, que são pressionados à utilização 
de todas as armas competitivas, muitas vezes as não muito lícitas ou as 
consideradas ultrapassadas (que poderiam ser vistas como acumulação 
primitiva).

Outro ponto importante é entender que o sistema tem uma inter-
setorialidade marcante. Apresenta ramificações, que, no entanto, 
encontram-se em permanentes interações dinâmicas. Neste contexto, 
os conceitos de aparelho produtivo e sistema social da produção 
são importantes para entender as coerências e complementaridades 
produtivas que permitem fugir das visões setorializadas de que o mundo 
caminha para etapas pós ou neo. Por exemplo, “serviços” não devem ser 
tratados como setor, mas como cola e elo constitutivo do “sistema de 
forças produtivas”, locus específico de reprodução do capital social em 
seus diversos ciclos, tomado em seu conjunto.

Concluindo aquela lista de oito pontos da agenda de investigação 
apontada acima, seria bom lembrar que as contribuições da economia 
política são fundamentais para demonstrar que a escala nacional 
continua decisiva e que as disputas por hegemonia inter-estatais e inter-
territoriais e as hierarquias de Estado, moedas e armas ainda moldam 
o mundo (FIORI, 2007); que este é dominado pelos grandes interesses 
do poder financeiro e pela força de estruturas empresariais enormes; e 
que as propriedades fundiária e imobiliária, cada vez mais financeirizada, 
continuam a ter papel central no funcionamento do sistema capitalista. 

Compreendendo a complexidade.indd   163 12/5/2009   09:27:14



•   164

•  Compreendendo a Complexidade sóCioespaCial Contemporânea

As leituras do movimento da acumulação de capital como uma 
revolução em processo, que revolucionariza endógena e constantemente 
suas bases, apresentando-se como um ser cego, auto-expansivo, que 
homogeneiza e hierarquiza relações e heterogeneiza estruturas e merca-
deja tudo, mas, ao mesmo tempo, dispõe de renovados instrumentos 
(inovacionais, financeiros etc.) para crescentemente se auto-transformar 
e ser mais sensível às diferenciações e heterogeneidades que lhe possam 
trazer vantagens distintivas extraordinárias são, segundo minha visão, 
fundamentais para se fugir, seja das concepções de estruturas carentes 
de sujeitos, seja das análises de sujeitos apartados de estruturas – desafio 
permanente das ciências sociais.

As contribuições de certA geogrAfiA críticA

Existe hoje vasta e detalhada literatura sobre as mudanças de grande 
alcance ocorridas no sistema capitalista no período mais recente, sobretudo 
nas três últimas décadas e suas decorrentes transformações territoriais. 
O aperfeiçoamento metodológi co no tratamento do desenvolvimento 
geográfico desigual e das diversas “questões territoriais” se aprofundou, 
segundo o prisma dos variados olhares disciplinares que tomam o espaço 
como objeto. O patrimônio de conhecimento das temáticas do território 
é grande e sua difusão crescente. O projeto interdisciplinar é seu grande 
desafio e encontra limites. De um lado, a fidelidade e as inércias disciplinares 
criam resistências e obstaculizam as tentativas de fortalecimento de maior 
interdisciplinaridade. De outro, como estamos procurando defender 
neste ensaio, muitas vezes não se respeitam ou se tomam na devida 
conta as contribuições das respectivas disciplinas. Considero que muitos 
desenvolvimentos analíticos da economia política e da geografia crítica 
precisam estar presentes na construção deste projeto desafiador.

Tomemos a geografia crítica. Nos últimos dez anos se estabeleceu 
um debate profícuo neste âmbito, com a grande contribuição de autores 
como David Harvey, Doreen Massey, Neil Smith, Erik Swyngedouw, 
Alain Lipietz, Georges Benko, Allen J. Scott, Ash Amin, Bob Jessop, 
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Frank Moulaert, Michael Storper, Neil Brenner, Nigel Thrift, Pierre 
Veltz, dentre muitos outros que elaboraram e polemizaram acerca do 
papel complexo da dimensão espacial do capitalismo contemporâneo.

Tais debates, instigantes, polêmicos e constantes, foram travados 
sobretudo nas revistas Progress in Human Geography, Transactions of the 
Institute of British Geographers e em outros periódicos internacionais na 
área da Geografia e do Planejamento Regional e Urbano (Antipode, 
Economic geography, Environment and planning, European urban and regional 
studies, Geoforum, International journal of urban and regional research, Regional 
studies, Urban studies etc.). Grande parte desses artigos tem uma ordem de 
exposição que, grosso modo, seguiremos aqui, discutindo as consequências: 
da globalização, da onda neoliberal e os desafios da elaboração teórica e 
política sobre território e escalas espaciais. 

Uma conjugação de determinantes, tanto de natureza conjuntural 
quanto estrutural, confluiu para que se processassem alterações profundas 
na ordem mundial. Não caberia aqui discutir as diversas dimensões desse 
processo: regime mundial de valorização financeirizado, reorientação 
produtiva e organizacional, revolucionarização tecnológica, redefinição 
do papel do Estado, precarização das relações de trabalho, relocalização 
econômica, marginalização social, regional etc. (HARVEY, 2000; 
BENKO, LIPIETZ, 2000; SWYNGEDOUW, 2004 e 2007; AMIN, 
2002 e 2004; PECK, THEODORE, 2007 dentre outros).

Torna-se necessário apenas lembrar que algumas determinações 
internacionais impuseram, a partir de meados dos anos 1970, a retomada 
do autocentrismo imperial e da hegemonia americana, o reforço do 
monopólio do poder de pagar, de matar e de falar/calar, e, de forma 
geral, pesado ônus sobre a economia e sociedade mundiais, quebrando a 
trajetória anterior de crescimento e impingindo profundas transformações 
sociais, econômicas e políticas ao mundo (FIORI, 2007; PECK, 2008).

Não obstante, entre as transformações sistêmicas no capitalismo e 
suas repercussões no território, não há determinações lineares e fáceis, 
reclamando-se estabelecer inúmeras mediações teóricas e históricas 
delicadas entre essas duas dinâmicas. Neste sentido, o desafio é empreender 
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a interpretação sob a ótica da pluralidade das frações de classes sociais 
em construção de um compromisso conflituoso produzido e pactuado em 
um território vivo, procurando elucidar os processos através dos quais 
os sujeitos sociais em luta produzem socialmente o espaço e o ambiente 
construído (LEFEBVRE, 1974; HARVEY, 1982). 

A divisão social do trabalho (MASSEY, 1984) deve ser a categoria 
explicativa básica da investigação da dimensão espacial do desen-
volvimento, posto que permeia todos os seus processos, em todas as 
escalas. Expressão do estágio atingido pelo desenvolvimento das forças 
produtivas, essa categoria mediadora é a adequada para se estudar as 
heterogeneidades, hierarquias e especializações intra e inter qualquer 
escala (regional, nacional, internacional). Capaz de revelar as mediações 
e as formas concretas em que se processam e manifestam a reprodução 
social no espaço, expressa a constituição socioprodutiva interna e suas 
possibilidades (e a efetividade) de inserção no contexto maior, isto é, sua 
posição em uma relação hierárquica superior. 

As mudanças que estão se operando nas temporalidades e espa-
cialidades da riqueza capitalista e na dinâmica societária em escala 
mundial apresentam uma série de desafios para a análise da expressão 
espacial das densas e rápidas alterações socioeconômicas e políticas em 
curso. Impõem-se o tratamento analítico rigoroso das relações dialéticas 
entre as complexas relações entre fluidez/mobilidade do capital e sua 
crescente faculdade de captar e reagir às diferenciações territoriais.

Território, escalas e desenvolvimento são construtos sociais conflituosos 
– são produções humanas coletivas, dinâmicas, multidimensionais, 
contando com variados agentes e trajetórias históricas em disputa, 
em movimento processual e em aberto. Está-se diante de um campo 
complexo de determinações: paradoxos, tendências e contra-arresto de 
tendências, um jogo de negações e reafirmações que envolve a enorme 
contradição dialética entre fixidez-fluidez do movimento concreto do 
capital e o uso que este faz do território em suas múltiplas e variadas 
escalas espaciais.

Há um potente e perene tensionamento de forças, lógicas, mecanismos 
entre a volatilidade, hipermobilidade e fluidez; entre a flexibilidade dos 
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movimentos do capital vis-à-vis a sua ancoragem em dado sítio (apegando-
se, conjunturalmente, a um ambiente previamente construí-do); entre os 
processos de mobilidades e de re-territorializações. 

Analisando a lógica da acumulação, podemos entender como o capital, 
por sua natureza tríplice de ente antagônico/progressivo/contraditório, 
movimenta-se geograficamente, de modo simultâneo: 1) enquanto ser 
cego, auto-referido, em busca de autovalorização, baseado em uma 
miríade de decisões autônomas e anárquicas, orientado pela máxima 
multiplicação de valor e retorno de suas aplicações e 2) enquanto ser 
perceptivo com aguda e refinada hipersensibilidade discriminadora, 
contagiado por dispositivos distinguidores de diferenciações espaciais 
de natureza material, simbólica, institucional, cultural etc. Ou seja, ao 
mesmo tempo é um indistinguidor /imediato/abstrato e um distinguidor/
mediato/concreto.

O capital busca se tornar sujeito de todos os processos e transformar 
tudo em seu mero predicado, incluindo o território. Procura consolidar a 
atopia/distopia, a acronia e a espacialidade. Contudo, tal desígnio não se 
dá sem tensões, ações recalcitrantes e contra-movimentos que procuram 
erguer projetos utópicos, reforçar historicidades e lutar pela construção 
coletiva de direitos aos territórios.

Os territórios tornam-se também espaço da indeterminação, da 
contingência (REIS, 2005) e locus de lutas políticas e de estratégias de 
re-scaling (SMITH, 1984; SWYNGEDOUW, 1997) de sujeitos políticos 
insurgentes. Vários autores ressaltam as formas através das quais as 
lutas sociais renovadas ganharam o território, avançando no sentido de 
se contraporem “ao espaço alheado, racionalizado e abstraído, opondo 
representações espaciais que favoreçam a disputa de significados e 
sentidos da experiência social” (RIBEIRO, 2002:49). Engendram-se 
“espaços da esperança” (HARVEY, 2000). É patente o crescimento dos 
contramovimentos de resistência, protestos, combates emancipatórios 
etc. (SANTOS, 2002) e da busca do “espaço-para-si” (LIPIETZ, 1993).

Como contradição em processo e em movimento, o capital é, em 
sua essência, descomprometido com circunscrições (espaciais, por 
exemplo) específicas, sendo orientado apenas pela valorização máxima. 
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Paradoxalmente, ao mesmo tempo, é apegado a singulares meios contex-
tuais, sendo assim circunstanciado. As relações capitalistas organizam a 
valorização à escala mundial e simultaneamente se estabelecem e posi-
cionam em um dado lugar. O capital desconstrói barreiras e constrangi-
mentos e erige outras, continuamente (SWYNGEDOUW, 2004). 

A natureza desigual da acumulação engendra contraditoriamente um 
espaço, ao mesmo tempo, uno (de busca de movimento uniformizador, 
de universalização da mercadoria) e múltiplo (desigual, heterogêneo e 
gerador de assimetrias). “O capital não somente produz o espaço em geral, 
mas também produz as reais escalas espaciais que dão ao desenvolvimento 
desigual a sua coerência” (SMITH, 1988:19).

Neste contexto, a literatura recente sobre escalas espaciais desenvolvida 
pelos geógrafos críticos, que procurarei sistematizar em seguida, é 
fundamental para decifrar o papel das hierarquias (e das coerências 
construídas espacialmente) que estruturam os processos sociais em 
seus vários níveis, instâncias e territórios. Assim, é equivocada a crítica 
de Marston et al. (2005), que propõe (em sua flat ontology) o fim do 
debate que privilegia as escalas, por essas estarem baseadas em relações 
hierarquizadas, unidirecionais e verticais, negligenciando as articulações 
horizontais. Entendo que a pesquisa sobre a dimensão territorial do 
desenvolvimento não pode negligenciar as questões centrais do poder, 
das hierarquias e das hegemonias. Considero que foi justamente o 
que aconteceu no debate, com a afirmação dos consensos “teóricos” 
e analíticos divulgados pela onda neoliberal que varreu o mundo nas 
últimas décadas.

Diversas circunstâncias políticas consolidaram as opções neoliberais 
(HARVEY, 2005; SMITH, 2005; PECK, 2008), que acabaram por 
reforçar os discursos de urgência e profundidade da crise e o imperativo 
da descentralização, da governança territorial, a interpretação localista 
da realidade, “sugerindo”, através das agências multilaterais, modelos 
de comportamento e “recomendações” de estratégias e ações “públicas” 
para o desenvolvimento. 

Infelizmente, em parte considerável da literatura contemporânea, o 
território, que deveria ser visto como ambiente politizado, em conflito e 
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em construção, é posto como reificado, ente mercadejado e passivo, mero 
receptáculo, onde se inscrevem os deslocamentos/movimentos. O que 
é fruto de relações sociais aparece como relação entre objetos. Há uma 
coisificação, o território parece ter poder de decisão e é transformado 
em sujeito coletivo. Por exemplo, por vezes a capacidade endógena da 
localidade comunitária é colocada em primeiro plano, destacando seu 
alto poder de comando.

Em contraposição a essa interpretação hoje hegemônica, a concepção 
teórica e metodológica a ser aqui adotada é a da produção social do 
espaço, dos conflitos que se estruturam e dos antagonismos que são 
tramados em torno deste quadro e ambiente construído. No território 
debatem-se, podendo ser compatibilizados ou não, projetos e trajetórias 
em reiteradas contendas. 

O território é unidade privilegiada de reprodução social, denominador 
comum, desembocadura, encarnação de processos diversos e manifestação 
de conflitualidades. A abordagem do território deve se afastar dos 
tratamentos que pensaram estruturas sem decisões de sujeitos ou atores 
sem contexto estrutural. Territórios são construções (sociais, discursivas e 
materiais), e portanto sua análise deve se basear na interação entre decisões 
e estruturas, nas articulações entre microprocessos, microiniciativas versus 
macrodecisões nas várias escalas em que se estruturam e se enfrentam os 
interesses em disputa. 

Em suma, entendo que o debate sobre a dimensão territorial do 
desenvolvimento capitalista deve ser posicionado neste movimento 
(dentre outros) de contradições enunciado acima. Grande parte dessas 
mediações devem ser tecidas tomando-se o objeto escala espacial como 
construção social e prisma analítico.

o poder AnAlítico e político dAs escAlAs

No campo crítico das ciências sociais um conjunto enorme de trabalhos 
de pesquisa colocou a questão da escala no centro das reflexões sobre 
a dimensão espacial do desenvolvimento capitalista (SMITH, 1984; 
SWYNGEDOUW, 1997; BRENNER, 1991 e 2000; MARSTON, 2000 
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e 2005 dentre outros). O foco desse debate é a investigação da natureza 
das escalas espaciais no capitalismo. 

Em uma polêmica acalorada, lançou-se mão das mais diversas 
concepções teóricas, recursos metodológicos e instrumentos analíticos, 
demonstrando o caráter controverso, mas, antes de tudo, as enormes 
dificuldades da correta apreensão deste processo. Por exemplo, cabe 
destacar as várias e inusitadas metáforas que foram propostas neste 
debate, tentando caracterizar as escalas (como relacional, à semelhança 
das notas musicais; multicamadas articuladas, como nas bonecas russas; 
variados níveis, como nas escadas; construção constante e modulável, 
como nos andaimes; etc.). 

Talvez a única unanimidade no campo crítico do embate teórico seja 
a tomada da escala enquanto uma construção social conflitiva. Sallie 
Marston esclarece que:

in these recent social theoretical studies, the fundamental point 
being made is that scale is not necessarily a preordained hierarchical 
framework for ordering the world – local, regional, national and 
global. It is instead a contingent outcome of the tensions that 
exist between structural forces and the practices of human agents. 
(MARSTON, 2000:220)

A abordagem escalar provê robustos elementos para se analisar 
a ação de sujeitos sociopolíticos, porém não apenas enquanto suporte 
de dada estrutura. As estruturas e os sujeitos são processos histórica e 
geograficamente determinados e mediados. É preciso avançar na análise 
das interações de decisão que traduzem (com complexas mediações), mas 
também metamorfoseiam/renovam as estruturas.

Swyngedouw (2007:11), ao defender uma interpretação relacional e 
territorial de escala, nos diz: 

I start from the view that scale is not ontologically given, but socio-
environmentally mobilized through socio-spatial power struggles. 
In other words, socio-spatial relations have a ‘scalar’ constitution as 
relational networks are forged that produce spatial geometries that 
are more or less long, more or less extensive. Yet, at the same time, 
these relational scalar networks articulate with produced territorial 
or geographical configurations that also exhibit scalar dimensions.
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 De acordo com o autor, uma concepção de escala que pode ter 
conseqüências tanto retóricas quanto materiais é geralmente contraditória, 
contestada, e nem sempre duradoura, já que é fruto de processos que 
moldam a prática social concreta.

Parece ser conveniente, a fim de melhor resenhar as principais nuances 
deste debate, estabelecer, apenas previamente, uma distinção, antes 
de tudo analítica (proposta em MOORE, 2008), entre: escala, como 
categoria e unidade de análise, recurso epistemológico e heurístico; e 
escala, como categoria da prática, campo e instrumento das lutas sociais. 
Tal divisão binária, embora marcada por grande arbitrariedade, posto que 
o desafio da maioria dos autores é justamente tratar da simultaneidade e 
articulação complexa entre as duas, pode, não obstante, auxiliar-nos em 
uma primeira aproximação dos termos deste debate. 

Como “categoria e unidade de análise”, muito se avançou na inves-
tigação teórica e empírica da escala enquanto encarnação concreta de 
relações sociais, histórica e geograficamente determi-nadas. Logrou-se 
afastar das concepções restritas e estáticas que a tomavam como um dado 
e avançou-se ao tomá-la sob o prisma de sua natureza eminentemente 
relacional e processual, passando a ser interpretada como locus e veículo in 
situ através dos quais as relações socio-espaciais se estruturam e operam.

Como “categoria da prática”, a construção escalar é um processo 
eminentemente político, estabelecendo a diferenciação de determinado 
ângulo de luta social pelo controle do espaço. Como modo particular de 
organizar e dispor de seus recursos políticos (incluindo a utilização de 
recursos simbólicos e discursivos) a “política de escala” se manifesta na 
constituição de arenas e instâncias em que se buscam estabelecer alianças, 
confrontos etc., possibilitando lançar mão de instrumentos, dispositivos 
e recursos diversos, segundo este prisma.

A escala demarca o campo das lutas sociais, dá concretude a bandeiras 
e ações políticas, delimita e cria a ancoragem identitária, a partir da qual 
se logra erguer/estruturar um contencioso em relação a imposições (por 
vezes ameaçadoras) provenientes de outras escalas, ou da mesma.

Construído coletiva e politicamente, esse locus de embates e enfren-
tamentos não pode ser definido em si, mas apenas em relação com o 
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outro. Assim, a escala delimita, desenha e recorta, em processo constante 
de confrontos e por interação/oposição, compromissos sociopolíticos em 
movimento conflituoso e contingente. Esses movimentos se expressam 
recorrentemente enquanto relações e mecanismos de empowering-
disempowering (assim como em upscaling-downscaling processes) que são 
utilizados pelos contendores (SWYNGEDOUW, 2004).

Há processos de reescalonamento, por exemplo do Estado, do capital 
e do trabalho, jogos de jumping scale, em constante pugna de escalas. 
Neste sentido, Neil Smith (2002) afirmou que “a escala de luta e a luta 
sobre a escala são dois lados da mesma moeda.” Em suma, a escala reflete, 
expressa e concretiza espacialmente as respostas e contraposições dos 
sujeitos sociais aos desafios e conflitos postos concreta e conjunturalmente 
em cada momento e circunstância histórica e geográfica.

No jogo político, os movimentos insurgentes e de resistência podem 
lograr habilitação, ao erigirem suas próprias interpretações escalares, 
superando constrangimentos e acionando e mobilizando seus próprios 
recursos discursivos ou institucionais contestatórios. Essas tensões na 
correlação de forças sociais e escalares podem criar coalizões (inclusive em 
outras escalas) e constituírem bloco histórico com alguma organicidade 
(ou tratar-se-ia mesmo de um bloco “geográfico”?). Táticas e estratégias 
espaciais “têm tentado manipular a escala de modo a fortalecer suas 
posições de barganha” (MOORE, 2008). 

Segundo Neil Smith (2002:141), “com um conceito de escala como 
produzida, é possível evitar por uma parte o relativismo que trata a 
diferenciação espacial como um mosaico, e por outra evitar a reificação e 
a acrítica divisão de escalas que reitera um fetichismo do espaço.” 

Em suma, a escala espacial, socialmente produzida, deve ser vista 
como um recorte para a apreensão das determinações e condicionantes 
dos fenômenos sociais referidos no território, e ao mesmo tempo tomada 
como um prisma que permite desvendar processos sociais, econômicos 
e territoriais singulares. Mas escala também é arena política – escala 
enquanto categoria analítica e escala enquanto categoria da praxis política 
não estão apartadas. Selecionar analiticamente a escala mais conveniente 
dos problemas observados faculta melhor diagnosticá-los e possibilita 
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sugerir coalizões de poder e decisões estratégicas sobre como enfrentá-los. 
O desafio, simultaneamente científico e político, é, portanto, procurar 
definir o que e com que meios cada escala pode revelar, mobilizar, contestar, 
acionar, regular, comandar e controlar.

A interpretação privilegiada de determinado plano escalar pode 
revelar a natureza dos processos socioespaciais de forma mais adequada. 
Um nível escalar possibilita apreender dimensões do real concreto, que 
de outra perspectiva não seriam assimilados. Como nível de observação, a 
abordagem escalar é decisiva para distinguir alguns fenômenos presentes 
no território, apreendendo algumas referências e nexos que este corte 
analítico possibilita, podendo ser dessa forma lidos pelos sujeitos 
sociopolíticos. A escala deve ser vista como uma delimitação de natureza 
sociopolítica que permite ações contestatórias. Assim, é imprescindível 
construir estratégias dinâmicas e multiescalares, e encontrar a escala 
adequada, que defina determinado campo em que análises possam ser 
realizadas, onde alianças possam ser construídas, e estratégias de resolução 
dos problemas detectados possam ser implementadas. É preciso, ainda, 
buscar a escala de observação adequada para que se leve devidamente em 
conta os fenômenos sobre os quais se deseja intervir, além de encontrar 
a escala de referência para a análise, a decisão e a ação (SHEPPARD, 
MCMASTER, 2004). Nesse sentido, a discussão das escalas espaciais em 
que estes processos se concretizam é decisivo para os objetivos da reflexão 
crítica aqui defendida.

A discussão da escala espacial de tais processos é tarefa obrigatória 
para a apreensão das determinações “territorializadas” dos fenômenos 
sociais. Importa demonstrar como o prisma analítico de corte escalar 
é locus privilegiado para relatar a estrutura e a dinâmica do desenvol-
vimento capitalista no território. É espaço de elucidação de mediações, 
tendo potencial para auxiliar na hierarquização correta de determinações 
estruturais e conjunturais do ambiente construído. 

Castro (1995:120) propõe “discutir a escala como uma estratégia de 
apreensão da realidade, que define o campo empírico da pesquisa, ou 
seja, os fenômenos que dão sentido ao recorte espacial objetivado.” Sendo um 
nível de abstração para a representação do real, 
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cada escala só faz indicar o campo da referência no qual existe a 
pertinência de um fenômeno [...], constituindo um modo de 
aproximação do real [...] sendo, na realidade, a medida que confere 
visibilidade ao fenômeno. [...] todo fenômeno tem uma dimensão de 
ocorrência, de observação e de análise mais apropriada. A escala é 
também uma medida, mas não necessariamente do fenômeno, mas 
aquela escolhida para melhor observá-lo, dimensioná-lo e mensurá-
lo (CASTRO, 1995:120).

A escala vai definindo diferentes níveis de análise, segundo Egler 
(1991), mas sobretudo estabelece as articulações entre eles, “visualizando 
as intersecções dos conjuntos espaciais, não incorrendo no erro de reificar 
estes conjuntos de análise, transformando-as em ‘entidades reais’, 
passíveis de classificação sistemática.” Tais conjuntos são “objetos do 
conhecimento”, abstrações.

Cada uma destas abstrações dá conta, de um modo mais ou menos 
preciso, de um dos múltiplos aspectos que se pode discernir na 
“realidade” [...] Não se trata de analisar o mesmo fenômeno em 
escalas diferentes, mas compreender que são fenômenos diferentes 
porque são apreendidos em diferentes níveis de abstração (EGLER, 
1991:232). 

Mas as escalas também

devem ser trazidas para o terreno social, incerto e móvel, daquilo 
que está em disputa. Nem as estruturas e lógicas econômicas nem as 
heranças históricas em si determinam e instauram escalas [...] diferentes 
agentes propõem diferentes escalas e em diferentes escalas se dispõem 
(VAINER, 2006:17). 

As análises mais avançadas na área vêm trabalhando na perspectiva 
das variadas escalas espaciais em processo (HEROD, WRIGHT, 2002). 
Definir adequadamente as escalas espaciais em que se processam 
territorialmente as determinações da divisão social do trabalho é dar 
cognoscibilidade aos fenômenos sociais. Delimitar esse campo de 
averiguação das determinações dos “fatos territoriais” pode ser mais 
adequadamente determinado pelo plano escalar que se elabore para a 
realização das aproximações progressivas da realidade. Conforme dito, o 
prisma escalar de observação do real-concreto pode iluminar e atribuir 
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valor a aspectos e fenômenos da realidade que de outra forma não seriam 
visualizados e apreendidos.

Acredito que um grande esforço de reflexão deveria ser encaminhado 
no sentido de tratar e articular as literaturas de economia política e de 
geografia econômica crítica na perspectiva escalar, e buscar a natureza e 
o sentido das escalas no sistema capitalista de produção e repro-dução, 
que opera complexamente em múltiplas escalas espaciais. O ambiente 
acadêmico atual, nacional e internacional, é propício, pois a intensificação 
do debate sobre desenvolvimento e território recolocou imensos desafios 
analíticos, teóricos e políticos para o entendimento dos fenômenos e das 
estratégias de ação públicas e privadas. A questão da escala espacial de 
análise e intervenção ganha extraordinário destaque nesse contexto. 

Muito além das poucas escalas tomadas no início do debate – quando 
Peter Taylor (1982), em artigo seminal, lançou sua proposta de análise da 
“estrutura materialista” de três reinos: a escala urbana (da experiência); 
a escala do Estado-nação (da ideologia) e a escala da Economia-mundo 
(da realidade) – o que se tem agora são estudos que afirmam a ampla 
variedade de escalas possíveis de identificação.

Como exemplo das múltiplas possibilidades de se recortar planos 
escalares, defendo a importância da escala metropolitana como um 
nível mesoanalítico decisivo para o entendimento da dimensão espacial 
do processo de desenvolvimento capitalista e âmbito decisivo para se 
conceber políticas públicas. A escala metropolitana se afigura enquanto 
um nível meso de observação, intercalado entre as perspectivas locais, 
as microrregionais e as nacionais, ou mundiais (em alguns casos). Sua 
área de influência e alta capacidade de polarização submetem e enlaçam 
grande número de determinações que apenas neste plano podem ser 
analisadas. A escala metropolitana potencializa um plano analítico de 
observação privilegiado, passível de revelar as articulações e mediações 
entre as escalas local, regional, nacional etc. Plano analítico, prenhe 
de competências político-administrativas justapostas, são marcantes 
as dificuldades de intervenção em uma porção territorial marcada por 
diversas jurisdições que sobrepõem variados níveis de governo e instân-
cias de poder político. Assim, a construção de uma metodologia baseada 
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no prisma das escalas pode orientar a discussão de que cada problema 
metropolitano tem determinações e escalas espaciais específicas, o que 
poderia subsidiar as análises e lograr ações e estratégias de desenvol-
vimento mais consistentes por parte dos gestores públicos. 

Outro importante exemplo é a escala supra-nacional que a Europa está 
construindo. Este continente é o principal palco de observação do “jogo das 
escalas” da economia global, avalio, ao reconstruir e respeitar os diversos 
planos escalares (local, regional, nacional etc.) e, simultaneamente, 
construir, de forma original, a escala supranacional. Esse experimento 
é dos mais avançados teórica e politicamente, procurando constituir 
critérios e mecanismos para operar adequadamente, de modo pluriescalar, 
suas ações estratégicas. Procurando a construção de renovados patamares 
de coesão econômica, social e territorial, segundo os requisitos de 
complementaridades, coerência, conformidade, intervenção subsidiária 
e proporcional, empreende a gestão compartilhada nas intervenções 
específicas realizadas nas várias escalas. A Europa, respeitando a 
escala local, ao mesmo tempo tem superado as visões monoescalares e 
excessivamente localistas e avançado na valorização de todas as escalas, 
além de construir a escala supranacional. Assume a construção conflituosa 
e complexa da escala continental enquanto revalorização das escalas locais 
e regionais. Um conjunto de políticas realiza o upscaling e o downscaling, 
buscando realizar de forma democrática a transferência de atribuições 
ora para os âmbitos supranacionais, ora para os âmbitos subnacionais, 
dentro de uma perspectiva de que a construção de espaços públicos para 
a construção quotidiana de pactações federativas é o principal desafio da 
política comunitária. Esses são exemplos concretos de que escalas não são 
entidades fixas, não são meras representações cartográficas ou estáticas 
relações de proporcionalidade.

Escalas são inerentemente dinâmicas. É necessário partir de uma 
abordagem territorial que leve em consideração as escalas espaciais em 
seu movimento de transformação. Harvey (2000:112) nos diz que:

ainda que as variações geográficas reflitam e incorporem legados 
materiais, históricos, culturais e políticos do passado, é um erro crasso 
supor que elas sejam mesmo relativamente estáticas, para não falar 
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de imutáveis. O mosaico geográfico sempre esteve em movimento 
em toda e qualquer escala.

Milton Santos (1996) defende a “necessidade de operar distinção 
entre a escala da realização das ações e a escala de seu comando” já que 
o espaço é um híbrido, ou seja, é produzido por uma conjunção singular 
de processos materiais e culturais.

O prisma analítico com tal recorte é locus privilegiado para relatar 
a estrutura e a dinâmica do desenvolvimento capitalista no território. 
É espaço de elucidação de mediações, tendo potencial para auxiliar 
na hierarquização de determinações do ambiente construído. A escala 
potencializa um plano analítico de observação privilegiado, passível de 
revelar as articulações e mediações entre os cortes local, regional, nacional 
etc. Erik Swyngedouw afirma que

as escalas espaciais nunca são fixas, sendo perpetuamente redefinidas, 
contestadas e reestruturadas em termos de seu alcance, de seu 
conteúdo, de sua importância relativa e de suas inter-relações. Há 
contestação e transformação perpétuas de escalas geográficas de 
regulação. Está claro que haverá variações consideráveis das posições 
relativas de poder social a depender de quem controla o que, em que 
escala (SWYNGEDOUW, 1997:141). 

Os desafios analíticos e de ação política de natureza territorial/escalar 
são enormes, pois as escalas hierárquicas em que as atividades humanas são 
estruturadas mudam constantemente, não obstante, permanece a sensação 
de que “as escalas são imutáveis ou mesmo totalmente naturais, em vez de 
produtos sistêmicos de mudanças tecnológicas, formas de organização dos 
seres humanos e das lutas políticas” (HARVEY, 2000:108). 

considerAções finAis

É bom lembrar que todas as escalas são historicamente fixadas e poli-
ticamente criadas e legitimadas, ao resguardar, amparar e abrigar agen-
tes “territorializados”/localizados que são submetidos a normas, regras 
e parâmetros definidos neste plano escalar. Seus caracteres distintivos 
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definem, em determinado recorte espacial, estruturas e ambiências que 
moldarão e mediarão ações e decisões de sujeitos politicamente consti-
tuídos. Fatores atinentes aos arranjos sociais, políticos e culturais impri-
mirão algum grau de unicidade de propósitos a esse recorte. Alguma 
comunhão de destino compartilhada em relação ao futuro é necessária ao 
delineamento e circunscrição de determinada escala. 

Considero que o esforço do debate coletivo da temática das articulações 
entre desenvol-vimento e território deveria aprofundar o balanço de quais 
são as reais rupturas e persistências (produtivas, sociais, institucionais, 
políticas etc.) do capitalismo atual e seus impactos espaciais-territoriais 
mais marcantes, a fim de refinar seu arcabouço teórico-metodológico 
sobre decisões e poder de comando dos sujeitos inseridos em processos 
socioespaciais. Existirão alternativas de intervenção contemporâneas que 
não caiam na reificação do território? Será possível, e viável politicamente, 
tomar o território como produto de relações sociais a fim de construir 
políticas públicas e ações emancipatórias e de construção de cidadania? 
É possível definir planos escalares distintos que orientem reflexões sobre 
estratégias de desenvolvimento multi-escalares?

Penso que discutir estratégias territorializadas de desenvolvimento 
passa, do meu ponto de vista, por encontrar a escala adequada para 
a definição de determinado campo onde os problemas são mais bem 
visualizados e as decisões sobre como enfrentá-los, e em que escala, nível de 
governo e instância de poder deverão ser tomadas e quais instrumentos e 
medidas e ações concretas serão acionadas sob aquele prisma particular de 
observação. Nesse sentido, consideramos que é imprescindível construir 
estratégias multiescalares, além de buscar a escala de observação correta 
para a tomada dos fenômenos sobre os quais se deseja intervir. 

Cada problema tem a sua escala espacial específica. É preciso enfren-
tá-lo a partir da articulação de poder pertinentes àquela problemática 
específica; explicitar os conflitos de interesse em cada escala e construir 
coletivamente alternativas políticas; e, ainda, engendrar uma ação co-
letiva, que seja pedagógica, e densifique a consciência social cidadã e a 
legitimação política.
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Promover mudanças em relações de propriedade, buscando habilitar 
os atores mais destituídos e marginalizados de determinado território. 
Ativar recursos materiais e simbólicos e a mobilização de sujeitos sociais e 
políticos, buscando ampliar o campo de ação da coletividade, aumentando 
sua autodeterminação e liberdade de decisão. Tomar o território enquanto 
potência vigorosa de transformação. Discutir centros de decisão e seus 
mecanismos de legitimação. Assumir a conflitualidade, a dinâmica de 
ação das facções das classes sociais, analisar os sujeitos portadores de 
decisão transformadora. Analisar hegemonias, poderes e hierarquias, 
construindo e hierarqui-zando mediações diversas (espaciais, sociais, 
políticas, monetárias, financeiras, macroeconômicas, microeconômicas, 
inter-estatais, geoeconômicas e geopolíticas). É assim que defendo o 
aprofun-damento do debate sobre escala que busque dialogar com uma 
teorização sobre decisões e poder de comando dos processos sob análise: 
pensar a dinâmica de atores, agentes e sujeitos concretos, classes sociais 
e suas frações; as hierarquias de poder de comando, as ações e cadeias de 
reações das decisões tomadas (por variados agentes e sujeitos sociais que 
operam em variadas escalas espaciais).

Atualmente, em um ambiente sociopolítico fragmentador, assistimos, 
muitas vezes, ao predomínio de interpretações uniescalares e monofórmicas 
(como se existisse uma via única ou um modelo canônico de capitalismo a 
seguir). Entretanto, a literatura crítica tem avançado na demonstração da 
variedade de trajetórias alternativas de desenvolvimento possíveis e nas 
suas múltiplas escalas espaciais passíveis de construção e observação. 

Acredito que há um consenso endogenista que dificulta o debate sobre 
a natureza do processo de desenvolvimento e suas escalas (BRANDÃO, 
2007). Neil Smith (2002:141), lucidamente, coloca assim a questão: “a 
interpretação localista se realiza simplesmente mediante a afirmação do 
privilégio do ‘local’, ao invés de efetuar sua relacionalidade com outras 
escalas espaciais.” 

A reflexão crítica sobre as escalas espaciais deve estar no centro 
deste debate. A discussão sobre escalas pode engendrar um importante 
dissenso na quadra histórica conservadora que vivemos. Pode melhor 
definir o campo de tomada de decisões e as arenas em que as ações 
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cidadãs emancipatórias e de enfrentamento do pacto de dominação 
podem ser promovidos. 

Nessa tarefa, é decisivo ter clareza de que:

os embates políticos e ideológicos mobilizam e acionam, instauram e 
rompem escalas, num processo em que narrativas escalares estruturam 
e fundamentam estratégias e táticas, configurando arenas e objetos 
em disputa. Não apenas as escalas se transfiguram, como seu próprio 
significado e nomeação indicam redefinições de sujeitos e relações. 
[...] Localismos, nacionalismos, regionalismos, globalismos, todos 
esses modelos e projetos devem ser incessantemente interpelados. 
Afinal de contas, o poder, mais do que nunca, [...] está na capacidade 
de articular escalas, de analisar e intervir de modo transescalar” 
(VAINER, 2006:28).

As lutas emancipatórias devem ser multiescalares. A ação pública 
conseqüente deve ser multiescalar. Deve apor e vencer resistências do 
atraso estrutural e anticidadão, ativar e mobilizar instrumentos, normas 
e convenções que se localizam em variados âmbitos, níveis de ação e 
instâncias. Deve hierarquizar opções, dar organicidade a ações dispersas 
e orientar decisões ao longo de uma trajetória temporal mais larga.

Por fim, cabe lembrar que qualquer tentativa de elaborar e avançar 
em uma teorização sobre decisões, de sujeitos políticos, em múltiplas 
escalas, requer depurar, discriminar e hierarquizar os fatores endógenos 
e exógenos determinantes, condicionantes ou coadjuvantes dos processos 
sociais, econômicos, políticos etc. e construir as mediações históricas, 
teóricas (e por que não dizer institucionais, territoriais, políticas etc.) 
devidas e pertinentes.

O alcance de um adequado “diagnóstico tensionador/transformativo” 
só será exitoso se empreender incansavelmente investigações e estudos 
que, em aproximações sucessivas, lograssem, nas mais variadas escalas: 

1) Dimensionar o poder privado, seus interesses, suas decisões cru-
ciais, sua capacidade, transformativa ou não, de promover mudanças nas 
relações gerenciais, tecnoprodutivas, trabalhistas etc.; investigar a teia 
de relações da intersetorialidade econômica existente em cada espaço ou 
escala; 
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2) Dimensionar o poder do poder público, sua capacidade de coor-
denação estratégica, organicidade de ações, capacidade de sancionar 
decisões estruturantes através de arranjos insti-tucionais e padrões de 
financiamentos adequados etc.;

3) Dimensionar a capacidade de as frações de classe compartilharem 
valores coletivos. Verificar se existe correlação de forças e substância 
política adequada para um comprometimento legitimado com um 
projeto de maior competitividade sistêmica, justiça social e ambiental e 
de avanço das opções estratégicas;

4) Dimensionar a capacidade das facções subalternas empreenderem 
lutas contra-hegemômicas: reivindicatórias, de resistência, avaliando 
recorrentemente sua força contestatória, organizativa, insurgente e 
emancipatória.

Em suma, muito caminho ainda terá que ser percorrido, teórica e 
politicamente, a fim de se avançar em concepções mais interdisciplinares 
e politizadas, que articulem desenvolvimento e território.
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