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introdução
        
      Os fatos são teimosos.
                Lênin

Na hora em que nossas sociedades globalizadas encontram-se cada vez 
mais confrontadas, por um lado, com a alta dos comunitarismos (como 
resposta à perda de identidade, real ou suposta, que a expansão de uma 
cultura dominante provoca) e, por outro lado, com o que alguns puderam 
chamar de “choque das civilizações”1, as ciências sociais devem mais 
do que nunca se interrogar sobre os conceitos de espaço e de território 
aplicados à noção controversa de subdesenvolvimento.

De fato, as clivagens sócio-econômicas que são, a um só tempo, a causa 
e a conseqüência das tensões permanentes entre países ditos “do Norte” e 
países ditos “do Sul” não podem ser consideradas de maneira puramente 
econométrica, isto é, abstrata. As disparidades e as desigualdades não 
são senão quadros estatísticos que se podem representar e espacializar 
pelo viés dos sistemas de informação geográfica: elas inscrevem-se em 
territórios (com diferentes escalas) e devem ser estudadas pelo pesquisador 
no seu trabalho de campo. 

Ao confrontar os pontos de vista de pensadores liberais e de geógrafos 
marxistas ou marxianos, proponho, aqui, devolver ao território o lugar 
que lhe cabe na compreensão de fenômenos econômicos considerados 
com demasiada freqüência na escala global, sem que se leve em conta 
a dimensão espacial, que explica a organização interna e externa das 
sociedades. Ora, desde Lênin (O imperialismo, estágio supremo do capitalismo) 
a Lacoste (Geografia do subdesenvolvimento), passando por Boukharine (A 
economia mundial e o imperialismo), Walt Withman Rostow (As etapas do 

1 “The most important groupings of states are no longer the three blocs of the Cold War but 
rather the world’s seven or eight major civilizations. Non-Western societies, particularly in East 
Asia, are developing their economic wealth and creating the basis for enhanced military power 
and political influence” (HUNTINGTON, 1998:21).
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crescimento econômico), Milton Santos (O espaço dividido: os dois circuitos 
da economia urbana dos países subdesenvolvidos) ou Samir Amin 
(O desenvolvimento desigual: os desafios da mundialização), o estudo do 
subdesenvolvimento tropeça na noção de escala territorial, pois esta se 
reduz, com muita freqüência, à expressão metafórica das relações de 
poder que se estabelecem entre dominantes e dominados pelo viés da 
tradicional oposição entre centro e periferia.

Para compreender o que pode significar ainda hoje a noção de sub-
desenvolvimento, é necessário ultrapassar as clivagens ideológicas 
que marcaram os anos 1960-1980, mas também re-situá-las no seu 
contexto científico. É nesse sentido que a noção de território deve ser 
considerada e valorizada. Trabalhando, ao mesmo tempo, na escala do 
planeta e da cidade, Milton Santos abriu sem nenhuma dúvida uma via 
particularmente fecunda. Com efeito, ele sublinhou a existência de um 
"circuito superior" da economia (diretamente saído da modernização das 
trocas e das técnicas em nível global), porém estudou particularmente 
as atividades ligadas a um “nível inferior” – as que se enraízam no local 
e mantêm relações privilegiadas com um espaço regional de dimensões 
múltiplas (SANTOS, 1979). 

Da mesma maneira, o espaço e o território estão no cerne do método 
proposto por Lacoste que, desde a metade dos anos 1960, reivindicava o 
método geográfico para analisar um sistema econômico e político inscrito 
em uma dimensão espacial: 

Os economistas, que são os especialistas nas questões de “dese-
nvolvimento”, não prestaram muita atenção a essa Geografia 
do subdesenvolvimento. Para eles, como para muitos outros, o 
próprio termo geografia evoca certamente apenas uma enumeração 
de descrição do relevo, do clima, da vegetação etc. (LACOSTE, 
1976:14).

 Portanto, não é só uma clivagem ideológica que deve ser ultrapassada: 
trata-se também de superar as fronteiras acadêmicas, que fragmentam as 
ciências sociais sob o pretexto de quantificar e hierarquizar os modos de 
informação, como se as sociedades não fossem a um só tempo o produtor 
e o produto de seus territórios.
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Ainda que não seja possível tratar de um assunto tão vasto neste 
breve estudo, tratar-se-á, aqui, de demarcar as balizas de uma reflexão 
que se inscreve em um contexto mais largo, mostrando como se pode 
passar do espaço ao ter-ritório, em seguida do território ao terreno – isto 
é, de uma visão abstrata das relações sócio-espaciais a uma abordagem 
empírica e prática das sociedades territorializadas. Nessa perspectiva, é 
essencial para as ciências sociais não somente multiplicar as escalas de 
análise (do global ao local, do macro ao micro), mas também cruzar os 
olhares disciplinares (economia, geografia, sociologia e antropologia – 
sem se esquecer da história).

Num primeiro tempo, um retorno às fontes se impõe, se quisermos 
evitar os mal-entendidos e contra-sensos ligados à própria noção de sub-
desenvolvimento, expressão de uma ideologia encarregada de classificar e 
hierarquizar as sociedades segundo critérios discutíveis e discutidos (e, no 
final das contas, muito pouco espacializada). Na verdade, o subdesenvol-
vimento inscreveu-se, rapidamente, num quadro conceitual que perma-
neceu em grande parte teórico por causa dos critérios essencialmente 
econométricos utilizados para mensurar os níveis de pobreza no âmbito 
das nações e dos grupos de Estados. Ao reduzir as clivagens político-
econômicas a uma série de arquétipos espaciais2 que funcionam como 
modelos com pretensão universal (metrópoles-colônias, centro-periferia, 
Norte-Sul, cidades-campos...), o discurso sobre o subdesenvolvimento 
de fato desterritorializou-se para se transformar em uma alegoria das 
relações de poder na escala intercontinental, nacional ou regional. É por 
isso que, com a instigação de geógrafos como Lacoste ou de economistas 
como Amartya Sen, pareceu necessário repensar a dimensão territorial 
do subdesenvolvimento devolvendo-lhe (ou dando-lhe) uma função ex-
plicativa muito freqüentemente ou muito rapidamente evacuada, como 
se a geografia servisse somente para montar o cenário de processos eco-
nômicos libertos, por milagre, das rugosidades do terreno ou das contra-
dições internas da sociedade.

2 Entendo por arquétipo espacial uma configuração geográfica teórica aplicada a um espaço 
virtual a fim de extrair uma estrutura territorial suposta universal, fundada sobre um sistema de 
valores políticos, econômicos, sociais ou culturais. Essas configurações podem se construir sobre 
uma oposição dialética entre dois termos antinômicos: Centro-Periferia, Norte-Sul, Baixo-Alto, 
Local-Global...
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o subdesenvolvimento, umA ideologiA            
pós-coloniAl

Como responsável por uma especialidade de Mestrado intitulada 
Estudo Comparativo do Desenvolvimento – herança da formação doutoral 
Pesquisas comparativas sobre o desenvolvimento – fundada por Ignacy Sachs, 
socioeconomista do desenvolvimento que se dedica ao diálogo entre as 
ciências sociais (SACHS, 1971, 2008), tenho essa problemática no centro 
das minhas preocupações de professor-pesquisador. Desde a sua criação, 
nossa formação busca de fato favorecer a fertilização cruzada dos campos 
disciplinares em torno dos problemas do desenvolvimento. Valorizamos, 
a um só tempo, percursos que implicam a comparação de áreas culturais 
diferentes e métodos que necessitam do cruzamento de diversas 
abordagens disciplinares. Nessa perspectiva, a possibilidade de distinguir 
elementos de generalidade, a partir de experiências concretas, depende 
em uma larga medida da capacidade de se estabelecer comparações. 
Aliás, estas últimas não concernem necessariamente a similitudes, mas 
podem também ter por objeto diferenças, o que permite instalar grades de 
leitura adaptadas a situações políticas e culturais que vão além do quadro 
estritamente econômico das relações sociais ou dos jogos do poder.

critérios ou sintomAs do subdesenvolvimento?

Sob esse aspecto é essencial lembrar que a importância acordada ao 
critério de subdesenvolvimento implica a necessidade de uma abordagem 
comparativa que tenha por objeto terrenos diferentes, com escalas 
diferentes. Em 1962, Yves Lacoste já acentuava que se tratava de uma 
noção mal definida carregando consigo, logo de início, não somente uma 
avaliação, mas também uma hierarquização dos países estudados pelo viés 
de uma comparação fundada sobre o postulado de uma evolução comum 
das sociedades em direção a um optimum teórico (LACOSTE, 1962:5). A 
tomada de consciência de uma situação de subdesenvolvimento, pelas 
populações mais pobres do planeta, podia se fazer porque a comparação 
tornara-se possível graças à difusão de novos meios de comunicação de 
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massa, como o rádio e, sobretudo, a televisão, mesmo nos bairros mais 
miseráveis das megalópoles do Sul geopolítico: “A miséria é considerada 
de um ponto de vista diferente daquele de outrora. Os homens 
comparam-na ao que viram alhures, ao que aprenderam” (LACOSTE, 
1962:26). A globalização tornava-se assim o instrumento da percepção 
de um mundo dividido em partes desiguais em função do acesso, pelas 
populações concernidas, a bens fundamentais (ou a recursos) cuja lista 
não era claramente definida.

Contudo, entre os primeiros, Yves Lacoste recusou uma classificação 
puramente econométrica cuja tendência era identificar os países 
subdesenvolvidos pelo viés de critérios estatísticos supostamente objetivos 
(produto interno bruto, insuficiência alimentar, parte das matérias-
primas nas exportações, taxa de mortalidade infantil, taxa de natalidade, 
índice sintético de fecundidade, porcentagem de população rural...): 
“nenhuma dessas classificações é suficiente, a menos que se aceite a 
preeminência de um critério estatístico – de valor, aliás, discutível – que 
teria sido escolhido da maneira mais arbitrária” (LACOSTE, 1976:7). 
Para ele, o subdesenvolvimento era um fenômeno global do qual era 
preciso estudar os “sintomas econômicos, sociais, políticos, demográficos 
etc” (LACOSTE, 1976:7).3 

Tratava-se particularmente do desperdício dos recursos naturais, da 
fraca produtividade da agricultura tradicional, da atrofia das classes mé-
dias ou da hipertrofia de um setor terciário qualificado de parasita, mas 
também, e sobretudo, da existência de desigualdades sociais insupor-
táveis, da desagregação e subordinação das estruturas econômicas. Tal 
abordagem fundava-se, em parte, nos trabalhos de Jean-Marie Albertini 
para quem a simples medida contábil dos níveis de desenvolvimento 
não bastava para explicar as razões do subdesenvolvimento – a saber, 
a justaposição e a desarticulação de ao menos três níveis de produção 
em um sistema marcado pela dominação do capital estrangeiro: o setor 

3 Jacques B. Gélinas também utiliza o termo “sintoma” (campo lexical da patologia) para falar dos 
indicadores do subdesenvolvimento: “a sub-alimentação, a mortalidade infantil, o analfabetismo, 
o PNB (produto nacional bruto) por habitante, o endividamento e o resto.” Não obstante, ele 
enfatiza que se pode também definir um país subdesenvolvido a partir dos mecanismos internos 
de sua economia e de sua posição de dependência no sistema mundial: “um país cujas engrenagens 
econômicas articulam-se de maneira subordinada na mecânica gigante da economia mundial” 
(GÉLINAS, 1994).
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tradicional, as grandes firmas exportadoras e “economias urbanas” com 
estatuto mal definido, que transformam e comercializam produtos im-
portados com bastante freqüência, de maneira clandestina ou informal 
(ALBERTINI, 1967).

Nesse ponto, o geógrafo engajado afina-se com as tomadas de posição 
de Amartya Sen4, que criticou a noção de pobreza lembrando que esta 
não podia se resumir em uma abordagem puramente contábil dos fatos 
econômicos. Ao inventar a noção de capability, Sen mudou o olhar a ser 
lançado não só sobre a pobreza (no plano dos indivíduos), mas também 
sobre o subdesenvolvimento (no plano das nações). Para ele, não é só o 
rendimento que deve ser levado em conta, mas também a capacidade que 
têm os indivíduos e os grupos de utilizá-lo para obter bens fundamentais. 
Portanto, ele coloca o problema fundamental da adequação dos 
rendimentos em uma situação cultural e social específica:

os funcionamentos pertinentes a essa análise podem ir de realizações 
físicas elementares como estar bem nutrido, estar convenientemente 
vestido e alojado, escapar da morbidez evitável etc., até outras de 
natureza social e mais complexas como fazer participar da vida da 
comunidade, poder mostrar-se em público sem vergonha etc. (SEN, 
2000:159).5

Em 1980, é essa outra “realidade” do subdesenvolvimento que 
encontraram, nos campos nicaragüenses, os jovens estudantes (às vezes 
simples colegiais) designados e encarregados, pela Frente Sandinista de 
Libertação Nacional, de alfabetizar os camponeses deixados à mercê 
da ditadura somozista. Enviados para zonas rurais marginalizadas ou 
bairros periféricos subintegrados, os jovens guerrilheiros da Cruzada 
Nacional de Alfabetização passaram, em primeiro lugar e por sua 
própria conta, pela aprendizagem e experiência de uma pobreza que até 
então permanecia para eles em grande parte teórica – para não dizer 
ideológica (MUSSSET, 2007).

4 Economista indiano, prêmio Nobel em 1998 por seus trabalhos sobre a fome, a economia do 
desenvolvimento e a teoria do desenvolvimento humano.
5 Em 1990, os trabalhos de Sen levaram o PNUD a definir o Índice de Desenvolvimento Humano 
(IDH), sistema de classificação dos países que permite relativizar o peso do PIB introduzindo em 
seu cálculo critérios sociais e culturais como a esperança de vida ao nascer, o acesso às necessidades 
essenciais (água potável, moradia, higiene), o nível de educação e de vida (logaritmo do produto 
interno bruto por habitante em paridade com o poder aquisitivo).
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Os jovens ficavam hospedados com o habitante local em condições, às 
vezes, difíceis, como podemos constatar lendo os jornais de bordo (diários 
de campo) conservados, hoje, no Instituto de História da Nicarágua e da 
América Central (IHNCA). Era imenso o choque cultural entre essas 
crianças da cidade, habituadas a viver com um certo conforto, e as famílias 
incumbidas de abrigá-las. Alguns dias após sua chegada, Dolores Garcia 
Meléndez constatava que faltava tudo aos habitantes da Comarca Cruz 
de Guadalupe (Jinotepe) cuja situação permanecia precária, apesar da 
queda da ditadura: “em pouco tempo nos demos conta da extensão de 
suas necessidades, da pobreza da qual padecem” (Diário no 52, 20-04-80). 
Instalada em seu pequeno quarto da fazenda El Naranjo, Maria de la Cruz 
Silva escrevia em seu diário que: “os camponeses desse setor, e suponho 
que todos do nosso país, por causa das condições de pobreza e de fome que 
conheceram, comem qualquer coisa” (Diário no 40, 09-04-80).

A situação era sem dúvida ainda pior nas zonas rurais fronteiriças 
com Honduras, onde se encontra Luis Ruiz Ochoa, após ter deixado a 
capital Manágua. Um dia do mês de julho, em plena estação das chuvas, 
o estudante consegue achar abrigo em uma casa isolada, evitando, dessa 
forma, ver-se completamente encharcado pela tempestade. É acolhido 
por uma família miserável que vive na mais absoluta privação: sem água 
encanada, sem eletricidade, sem alimento para as crianças. De dia, as 
camas servem de assento. À noite, crianças e pais deitam-se uns contra 
os outros numa enorme promiscuidade. A refeição habitual limita-se a 
algumas tortilhas e bananas, temperadas com um pouco de sal. Enquanto 
a chuva não pára de cair sobre o telhado do casebre, a mãe lamenta-
se porque seu marido está doente e porque a umidade vai apodrecer 
o feijão. “Como é triste tudo isto”, resume Luis antes de se despedir, 
aproveitando-se de uma breve estiagem (Diário no 42, 02-08-80). 

Todavia, ao longo das semanas, os membros das brigadas de alfabetização 
apuram seu olhar antropológico e descobrem progressivamente as 
práticas de ajuda mútua e de solidariedade que ligam os indivíduos entre 
si, as famílias e os grupos – o que lhes permite superar (ou ao menos 
suportar) situações econômicas próximas da miséria. Instalados, seja em 
vilarejos de montanha, seja nos bairros periféricos das grandes cidades, 
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eles se dão conta de que a palavra “comunidade” não é uma noção 
abstrata. Oriundos de um meio onde o círculo das relações sociais limita-
se mais freqüentemente à família, aos amigos próximos e aos colegas 
de trabalho, esses jovens homens e mulheres penetram territórios cujos 
habitantes reivindicam todos a mesma identidade e buscam, sem falso pudor 
(“sem vergonha”, como disse Amartya Sen, valorizando as práticas sociais das 
comunidades camponesas indianas), compartilhar as alegrias e as aflições de seus 
vizinhos. O que é válido nos campos é também nos bairros pobres de Masaya, 
onde os eventos familiares são compartilhados no conjunto da comunidade, 
enquanto na cidade cada um prefere ficar em casa ignorando, voluntariamente 
ou não, o que se passa ao lado: 

Quando cheguei à casa, havia uma vela acesa ao lado. Fiquei 
surpreso ao ver que, mesmo entre vizinhos, a tradição muito 
difundida nas localidades rurais de compartilhar o luto, tal 
qual onde vivo, está quase completamente perdida na cidade; 
dentro de uma casa, assiste-se à televisão enquanto ao lado 
reza-se, chora-se, fala-se do morto na véspera (Diário no 39, 
07-05-80).

O choque cultural experimentado pelos jovens sandinistas, enviados 
às zonas mais marginalizadas da Nicarágua pós-revolucionária, permite-
nos melhor apreender a diversidade das situações socioeconômicas de um 
dos países mais pobres da América Latina,6 visto que um dos objetivos 
da Cruzada Nacional de Alfabetização era fazer com que os jovens da 
cidade, que até então tinham vivido em um meio protegido, para não 
dizer privilegiado, conhecessem a “realidade” da nação. Na verdade e 
amiúde, é o terreno que dá sentido às palavras. O essencial é saber o que 
se entende por “realidade” e ver como essa realidade (autentificada pela 
prática do trabalho de campo) inscreve-se numa interpretação ideológica 
dos fatos sociais.

6 Segundo o Relatório mundial sobre o desenvolvimento humano de 2007, o IDH da Nicarágua 
(0,710) a situa na América Latina exatamente acima de Honduras (0,700), da Bolívia (0,695) e 
da Guatemala (0,689) – o Haiti vem em último lugar com 0,529 (http://hdr.undp.org/en/media/
hdr_20072008_fr_indictables.pdf).)
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subdesenvolvimento e geopolíticA

No primeiro capítulo de sua Geografia do subdesenvolvimento 
(Ambigüidades da noção de subdesenvolvimento), Lacoste assinalava que foi no 
dia seguinte à segunda guerra mundial que se começou a falar livremente 
do “subdesenvolvimento”, sublinhando, num parêntese carregado de 
sentido, que “tratava-se, soube-se muito mais tarde, da tradução do termo 
under-development fabricado pelos políticos americanos.” Na verdade, 
pode-se datar a certidão de nascimento oficial do subdesenvolvimento 
do dia 20 de janeiro de 1949, quando o presidente dos Estados Unidos, 
Harry Truman, pronunciou o discurso de investidura do seu segundo 
mandato na Casa Branca. Nessa ocasião, ele apontou a grande pobreza 
que afetava a metade da humanidade e colocava em perigo não somente 
os equilíbrios geopolíticos instaurados no dia seguinte à vitória dos 
Aliados, mas também as perspectivas de crescimento econômico dos 
“países livres” em um mundo já em globalização:

An expanding world economy requires the improvement of living 
standards and the development of resources in areas where human 
poverty and misery now prevail. Without such improvement the 
recovery of Europe and the future of our own economy will not be 
secure. I urge that the Congress adopt the legislation now before it 
to provide for increasing the flow of technical assistance and capital 
investment in underdeveloped regions.7

O discurso de Truman acarretou, em junho de 1950, a assinatura do 
Act for International Development (AID, Programa para o Desenvolvimento 
Internacional – instituição que desempenha sempre um papel central 
na relação de dependência, negociada caso a caso entre os Estados 
Unidos e os países pobres que se beneficiam de seu sustento alimentar 
e logístico). Como mostra claramente a carta de 11 de março de 1951, 
enviada pelo presidente Truman ao Chairman of the International Development 
Advisory Board, há uma conexão política entre a tomada de consciência e 
a instrumentalização da noção de subdesenvolvimento a serviço de um 
“Mundo Livre”, ameaçado pela pobreza e pelo comunismo: 

7 http;//stateoftheunion.onetwotheree.net/texts/19500104.html
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More than ever, greater production, particularly in the underdeveloped 
areas, is essential to the stability and freedom of those areas and 
to the peace of the whole world. Recent events in economically 
underdeveloped areas have demonstrated that men will defend the 
cause of freedom when they know from experience that it is the true 
way to economic and social progress. Economic stagnation is the 
advance guard of Soviet conquest.8 

Ao salientar que a estagnação da economia servia de vanguarda ou de 
linha de frente à ameaça soviética, os Estados Unidos colocavam os países 
subdesenvolvidos na trincheira da sua guerra contra o sistema socialista.

Na sua Geografia do subdesenvolvimento, Lacoste insiste, por outro lado, 
sobre o fato de que essa noção foi concebida como um instrumento nas 
mãos dos políticos e a serviço de uma ideologia. Ele critica abertamente o 
principal artesão dessa corrente de pensamento, Walt Withman Rostow, 
para quem o desenvolvimento era um fenômeno linear e inelutável que 
podia se decompor em cinco grandes fases: a sociedade tradicional, as 
condições prévias à decolagem, a decolagem, o progresso em direção à 
maturidade e a era do consumo de massa – estágio supremo do capitalismo 
liberal cujo modelo é, bem entendido, o american way of life que predomina 
de Nova York a Los Angeles. Como diz Lacoste a esse respeito: 

assim, numerosos autores chamam de “subdesenvolvimento” a 
situação econômica e social que, segundo eles, existia na Europa 
bem antes da Revolução industrial [...]. É sobre essa assimilação 
expeditiva que repousa o livro de Rostow, As etapas do crescimento 
econômico (LACOSTE, 1976:24).

É assim que, para os americanos e mais amplamente para os oci-
dentais, o combate contra o “subdesenvolvimento” (e para o acesso a 
um nível superior de crescimento e de bem-estar) assegurou nos anos 
1960 a continuidade da “missão civilizatória” da colonização, quando 
a Europa considerava um dever sagrado levar às sociedades julgadas 
inferiores as benfeitorias da modernidade e da razão, conforme disse W. 
R. Gibbons, diretor da American and Chinese Steel Company, a seus 
colegas corrompidos da concessão internacional de Shangai, em O lótus 
azul de Tintin (HERGÉ, 1936:7): 

8 hhtp://trumanlibrary.org/publicpapers/viewpapers.php?pid=262
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Aonde vamos nós se não podemos mais inculcar nesses amarelos 
sujos algumas noções de polidez? [...] É de dar nojo querer civilizar 
um pouco esses bárbaros! [...] Então não teríamos mais nenhum 
direito sobre eles, nós que lhes trazemos os benefícios de nossa bela 
civilização ocidental?

Esse discurso caricatural, vigorosamente denunciado por Hergé, não 
era senão o reflexo de uma grande parte da opinião pública européia, do 
início do século XIX, para a qual as potências coloniais deviam proteger 
e educar as populações colocadas sob sua tutela, como ressaltava G. 
Saint-Yves em 1901 ao evocar “a Europa, fada benfeitora e generosa, 
que aparece no palácio da Bela adormecida – que é a Ásia desde séculos 
– e toca com o dedo essas nações entorpecidas, embotadas, fazendo-lhes 
retomar a vida e a atividade” (SAINT-YVES, 1901:8).

o espAço como AlegoriA dAs relAções de poder

Nessa classificação econométrica das nações em função de seu nível 
de riqueza ou de pobreza, o território passa necessariamente ao segundo 
plano. A dimensão espacial dos fatos sociais é apenas um elemento 
secundário da análise quantitativa, utilizado no melhor dos casos para 
expressar de maneira cartográfica, em pequena escala, a amplidão das 
disparidades de rendas entre diferentes grupos de países.9 O mapa tem 
então um valor essencialmente ilustrativo e pedagógico. Essa apreensão 
global e globalizante do subdesenvolvimento favoreceu a instauração 
de modelos espaciais permitindo explicar a organização de um sistema-
mundo dividido entre dominantes e dominados, que obedeceria a um 
número limitado de leis fundamentais.10

De outro modo, o surgimento dessa noção em plena Guerra Fria (e sua 
instrumentalização pelos Estados Unidos) explica em grande parte por que 

9 “O principal objeto desse livro é tentar a construção e a explicação de um mapa que representaria 
a extensão, na superfície do globo, do conjunto (ou dos conjuntos) formados, e por que o 
chamamos de países subdesenvolvidos” (LACOSTE, 1976 : 7).
10 Essas leis foram claramente detalhadas na geografia geomática de Roger Brunet, 
particularmente no primeiro capítulo de sua Geografia universal, intitulado O deciframento do 
mundo (BRUNET, 1990).
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numerosos pesquisadores foram nutrir sua metodologia e seus argumentos 
na caixa de ferramentas marxista da qual a União Soviética pretendia ser 
a um só tempo o depositário e mantenedor. Um economista como Pierre                               
Salamana, aluno do grande Celso Furtado,11 não hesita em considerar uma 
grande sorte o fato de ter podido formar-se na época da guerra da Argélia 
e da guerra do Vietnã, conflitos emblemáticos das lutas antiimperialistas, 
saídas da descolonização. Ele lembra que essa aprendizagem fez-se pelo 
viés de Marx e dos autores que lhe são associados: 

É também uma sorte ter sido um dos primeiros, na França, a 
trabalhar sobre teorias marxistas e cambridgeanas. Karl Marx e Joan 
Robinson (1966) eram dois autores muito pouco lidos na época. 
É preciso compreender bem que, no início dos anos 1970, eram 
numerosos aqueles que conheciam Marx por meio dos trabalhos de 
Althusser e não a partir da leitura do Capital, o que não era meu caso 
(SALAMANA, 2007:574).

Do mesmo modo, Yves Lacoste reivindicou muito rapidamente sua 
orientação marxiana, mesmo que esta não estivesse explícita na primeira 
edição de sua Geografia do subdesenvolvimento:

Certamente, enfatizei que o fator primordial do “subdesenvolvimento” 
é o papel das minorias privilegiadas capitalistas12 instaladas pelo 
sistema colonial, mas uma conduta mais ou menos empirista (se 
podemos assim dizer) conduzia-me a negligenciar as citações dos 
textos marxistas mais famosos (LACOSTE, 1976:14).13 

Para compensar esse deficit teórico, as fontes citadas no prefácio que 
precede a 3a edição de sua obra situam-se na órbita marxista: Marx, 
Lênin, Rosa Luxembourg e até Régis Debray – particularmente pelo 
seu texto intitulado A crítica das armas (“Questão de palavras – questão 

11 Celso Furtado (1920-2004) foi obrigado a se exilar em Paris, em 1964, no momento 
da instauração da ditadura militar no Brasil. Contribuiu largamente para moldar a corrente 
estruturalista e dependentista que influenciou o pensamento econômico dos países em via de 
desenvolvimento no curso dos anos 1960-1970 (FURTADO, 1966).
12 Lacoste volta várias vezes à noção de “minorias privilegiadas” para denunciar seu papel nos 
processos de subdesenvolvimento.
13 Em um relatório mostrado na ocasião da publicação da terceira edição da Geografia do 
subdesenvolvimento, Maurice Poncelet, professeur na Universidade d’Ottawa, reprovava a 
orientação política do autor : “Esse exame será, em grande parte, marxista, pois lembremos 
que M. Lacoste não faz mistério de ser comunista [...]. Em alguns casos, essa análise torna-
se nitidamente partidária e, desde então, desemboca em afirmações realmente por demais 
simplistas” (PONCELET, 1977 : 634).
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vital”), cujo título é uma referência a uma passagem de Karl Marx tirada 
da Contribuição à crítica da filosofia do direito de Hegel (1843): 

É evidente que a arma da crítica não saberia substituir a crítica 
das armas; a força material só pode ser abatida pela força material; 
porém a teoria transforma-se, também ela, em força material, assim 
que penetra as massas.14

Ainda que se oponha a uma visão quantitativa e estatística do problema 
colocado pelo estudo das desigualdades socioeconômicas, essa orientação 
política dos discursos sobre o desenvolvimento explica também por que o 
território (enquanto ferramenta e objeto de análise) desapareceu em prol 
de um espaço teórico, para não dizer abstrato, transformado em figura 
alegórica das relações de dominação e das relações de poder na escala 
global – relações que, aqui, analisaremos sobre a base de três arquétipos 
espaciais comuns a todos os discursos sobre o subdesenvolvimento: 
Metrópole e Colônia, Centro e Periferia, Norte e Sul. 

metrópole e colôniA

O par fundador Metrópole-Colônia alimentou uma grande parte dos 
discursos sobre a origem histórica do subdesenvolvimento. Em 1964, na 
sua Geografia social do mundo, Pierre George notava que o fato colonial 
desempenhara um papel determinante na situação confusa e difícil que 
“todas as sociedades dos países ditos subdesenvolvidos” conheciam, 
ainda que sublinhasse que não se tratava de um fator único (GEORGE, 
1964:78). Para trucidar as idéias recebidas sobre essa questão (a colonização 
é responsável pelo subdesenvolvimento?), Bernard Bret demonstrou 
que era preciso distinguir entre diferentes épocas e diferentes formas de 
colonização, em particular a colonização de exploração (que se contenta em 
explorar o trabalho dos colonizados) e a colonização de povoamento (que 
visa ocupar de modo duradouro e “valorizar” o território conquistado). 
Sem negligenciar o papel das estruturas sociais anteriores à colonização, 
o problema é saber como se estabeleceu a partilha das riquezas entre a 
metrópole e a colônia e até que ponto os frutos do trabalho puderam 
fixar-se no local para formar a base de um desenvolvimento endógeno 

14 http://marx.engels.free.fr/marx/txt/1843critiqueh.htm
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(BRET, 1995:41). Assim, desde 1901, G. Saint-Yves profetizara que a 
colocação sob a tutela da China pelas potências européias podia resultar 
em um derribamento de tendência em proveito do país colonizado no 
qual explorava-se a mão-de-obra e os recursos naturais:

Pouco a pouco o próprio chinês, exímio imitador, esforçar-se-á em 
fabricar, com as matérias-primas tão variadas que lhe oferece a 
natureza, aquilo que ele demandava à indústria européia. Nossas 
importações diminuirão progressivamente e, em breve, a China 
produzindo mais do que consumirá, virá concorrer nos nossos 
próprios mercados da Europa; os papéis serão invertidos e a China, 
nessa época, conhecerá sua idade de ouro industrial (SAINT-YVES, 
1901:268).

Na perspectiva marxiana dos anos 1960-1980, a forte correlação 
entre países subdesenvolvidos e antigos países colonizados foi colocada 
em evidência para explicar a geografia das desigualdades e as relações 
de dependência que estruturam o mundo contemporâneo. Como 
vimos, Lacoste atribuía a responsabilidade do subdesenvolvimento dos 
países tropicais ao papel desempenhado pelas “minorias privilegiadas 
capitalistas estabelecidas pelo sistema colonial” (LACOSTE, 1976:14), 
aí reencontrando as posições anteriores de Pierre George.15 Como Pierre 
Salama, Lacoste insiste sobre as lutas antiimperialistas que ele mesmo 
viveu (Indochina, Argélia, Vietnan) para justificar a necessidade de pensar 
a questão do subdesenvolvimento à luz dos escritos de Lênin e, mais 
particularmente, de sua obra O imperialismo, estágio supremo do capitalismo. 
Com efeito, foi nesse pequeno tratado publicado em Petrogrado, em 
1917, que o líder revolucionário aperfeiçoou as bases da oposição dialética 
entre a metrópole colonial e seus territórios de além-mar, fundamento de 
uma nova ordem mundial capitalista impelindo as grandes potências a se 
confrontarem na escala do planeta:

O que é a essência mesma do imperialismo é a rivalidade de várias 
grandes potências tendendo à hegemonia, ou seja, à conquista de 
territórios – nem tanto para si mesmas, mas para solapar o adversário 
e sua hegemonia (a Bélgica é necessária, sobretudo, à Alemanha como 

15 Pierre George insistia sobre o fato de que na África “a classe dominante era composta de 
colonizadores e de protegidos dos colonizadores, mercadores, técnicos estrangeiros, quadros 
tirados da população autóctone” (GEORGE, 1964:87).
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ponto de apoio contra a Inglaterra; a Inglaterra tem necessidade, 
sobretudo, de Bagdá como ponto de apoio contra a Alemanha etc.) 
(LÊNIN, 1917:63).

Segundo Lênin, tal luta pela divisão do mundo estava ligada ao 
impulso de um capitalismo financeiro que substituía o capitalismo 
industrial na origem do crescimento econômico dos países europeus no 
século XIX. Com a predominância da renda sobre o trabalho, o sistema 
só podia ser mantido por um processo contínuo de expansão territorial 
(uma espécie de fuga para frente) – processo conduzindo à partilha do 
mundo em zonas de influência financeira e ao enfrentamento armado 
entre potências coloniais: 

A época do capitalismo moderno nos mostra que se estabeleceram 
entre os agrupamentos capitalistas certas relações baseadas na divisão 
econômica do mundo e que, paralelamente e conseqüentemente, 
estabeleceram-se entre os agrupamentos políticos, entre os Estados, 
relações baseadas na divisão territorial do mundo, na luta pelas 
colônias, a “luta pelos territórios econômicos” (LÊNIN, 1917:52).

A situação de monopólio comercial imposta pela metrópole colocava 
as colônias numa posição de dependência das quais não podiam se libertar, 
o que cavava rapidamente o fosso econômico entre países industrializados 
e países sob dominação estrangeira, povoados de “massas miseráveis” 
(LÊNIN, 1917:42).

Contudo, Lênin observara que, nesse contexto, os trabalhadores euro-
peus estavam concorrendo com aqueles dos países “atrasados”, onde os 
lucros eram mais elevados porque os capitais eram pouco numerosos, o 
preço da terra baixo, os salários miseráveis e as matérias-primas baratas: 
“O excedente de capitais é destinado não a elevar o nível de vida das 
massas de um dado país, pois daí resultaria uma diminuição do lucro para 
os capitalistas, mas a aumentar esses lucros por meio da exportação de 
capitais ao exterior, nos países subdesenvolvidos” (LÊNIN, 1917:42).16 A 
fórmula “país subdesenvolvido” aparece apenas uma vez n’O imperialismo, 
estágio supremo do capitalismo,17 mas é importante reforçar que aqui ela é 
utilizada 40 anos antes de sua instrumentalização por Harry Truman. 

16 Nesse domínio, a análise de Lênin não perdeu nada de sua atualidade.
17 Ao menos na tradução que utilizei.
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Em Lênin, ela se aplica às regiões do mundo que se tornaram a presa das 
potências coloniais: a África, a Ásia e, numa escala mínima, a América 
do Sul, onde a concorrência entre a antiga potência colonial inglesa e a 
nova potência imperialista norte-americana torna sua época de mais a 
mais violenta (LÊNIN, 1917:66). É, não obstante, no continente negro 
que está em jogo o futuro do capitalismo mundial: 

Mas quando os 9/10 da África foram açambarcados (por volta de 
1900) e o mundo inteiro se encontrou dividido, começou, então, 
forçosamente, a era da possessão monopolista das colônias e, por 
conseguinte, de uma luta particularmente obstinada pela divisão e 
partilha do mundo (LÊNIN, 1917:85).

Para compreender a organização do planeta e as relações de dominação 
estabelecidas entre as metrópoles e suas colônias, Lênin é obrigado a situar 
sua análise numa pequeníssima escala, ou seja, a escala global. É, então, 
de maneira elíptica (e mais freqüente de segunda mão) que ele faz alusão 
a alguns países tais como a Índia, a China, o Brasil ou o Marrocos... Esse 
ponto de vista a-espacial ou desterritorializado explica-se em grande parte 
porque o marxismo não tem necessidade da geografia para compreender 
o mundo: a história lhe basta. Na prática, o regime soviético fez tudo para 
se libertar das pressões territoriais e “vencer a natureza” remodelando, ao 
seu modo, o meio físico quando este entravava sua marcha em direção 
ao progresso: seca de pântanos, irrigação de zonas desérticas, abertura de 
canais...18 É o que Lacoste observa em sua Geografia do subdesenvolvimento 
quando escreve: 

Pode-se perguntar se o recurso a uma certa ferramenta 
conceitual, o do marxismo em particular (existe hoje uma grande 
influência praticamente sobre todos os discursos relativos ao 
“subdesenvolvimento”), não favorece a evacuação dos argumentos 
relativos ao Espaço enquanto privilegia no raciocínio as preocupações 
relativas ao tempo (LACOSTE, 1976:10).

Nesse sentido, o modelo Metrópole-Colônia é mais uma figura de 
estilo do que uma representação espacial.

18 Fascinado por esses grandes trabalhos que mostravam a potência da URSS e a validade do 
modelo de desenvolvimento socialista, Pierre George exaltou sem moderação o plano faraônico 
dos “5 mares” concluído em 1952, que permitiu instalar um sistema de navegação interior 
orientado sobre a Volga e conectando o mar Branco, o mar Báltico, o mar Negro, o mar de Azov 
e o mar Cáspio (GEORGE, 1963:68-71).
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centro e periferiA

Na continuidade das análises econômicas sobre as desigualdades do 
desenvolvimento, essa figura abstrata, adaptada a uma configuração 
espacial atualmente desaparecida, foi substituída por uma outra fórmula 
retórica, permitindo opor de maneira sistemática dominantes e dominados 
(mas também vencedores e vencidos ou ganhadores e perdedores):

Desde alguns anos prefere-se considerar que os “países ditos subde-
senvolvidos” são, no sistema capitalista mundial, a “periferia” explo-
rada e dominada por um “centro” imperialista. Essas teses, ilustradas 
principalmente pelos trabalhos de Samir Amin, conhecem um vivo 
sucesso e não somente nos meios marxistas (LACOSTE, 1976:8). 

Como Yves Lacoste, Samir Amin reivindicou abertamente sua adesão 
às teses marxistas e foi até membro do Partido comunista francês antes 
de se dissociar do socialismo soviético para se aproximar dos círculos 
de reflexão maoísta. Sua posição é tão original que não se contentou 
em pensar o mundo de maneira teórica: foi também um ator do 
desenvolvimento e da organização do espaço, notadamente na qualidade 
de diretor do Instituto africano de desenvolvimento econômico e de 
planificação de Dakar. Seus trabalhos sobre o desenvolvimento desigual 
(1973), a crise do imperialismo (1975) ou os efeitos da mundialização 
(1996) inscrevem-se na perspectiva aberta por Lênin, o economista 
de O imperialismo, estágio supremo do capitalismo. Todavia, é na obra de 
Boukharine que ele foi procurar as ferramentas conceituais necessárias 
para esquematizar a organização centro/periferia que caracteriza a seu 
ver o sistema capitalista mundial.19 É, de fato, em A economia mundial 
e o imperialismo (1917) que encontramos o primeiro esboço do modelo 
espacial que ia destronar o par Metróple-Colônia nos discursos sobre as 
desigualdades de desenvolvimento do mundo contemporâneo:

O capitalismo mundial, o sistema de produção mundial tomam, 
conseqüentemente, no curso desses últimos anos, o seguinte aspecto: 
alguns corpos econômicos organizados e coerentes (grandes potências 

19 Em O imperialismo, estágio supremo do capitalismo, Lênin fala sobretudo do centro e muito 
pouco da periferia (a palavra nunca é empregada).
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civilizadas) e uma periferia de países retardatários vivendo sob um 
regime agrário ou semi-agrário (BOUKARINE, 1971:8).20

Mas se Lacoste reprova, na divisão artificial do mundo entre Centro e 
Periferia, o fato de ser apenas uma representação espacial com contornos 
geográficos excessivamente vagos para ser operatória, Samir Amin alega 
a transparência que essa noção traz para que se compreenda a organização 
desigual de um sistema dominado pelos mais avançados centros do 
capitalismo mundial: 

Empirical research on income distribution shows that unequal income 
distribution is more pronounced at the periphery of the capitalist 
world system than in its advanced centres. The main reason is that 
labour productivity is considerably more unequally distributed from 
one sector to another at the periphery. The distribution of value 
added per worker from one sector to another is relatively closely 
grouped around the mean in the OECD countries, but very unequally 
distributed in the countries of the Third World.21

Num plano diferente, a oposição Centro-Periferia desenvolvida por 
Samir Amin aproxima-se das reflexões de Saskia Sassen sobre as global 
cities, essas metrópoles de nível mundial que se impõem como os centros 
de comando do capitalismo planetário (SASSEN, 1991). Em torno 
desses pólos superiores, funcionando em rede sem respeitar as fronteiras 
nacionais, articulam-se periferias produtivas mais ou menos religadas ao 
sistema central:

A ascensão em potência das empresas do setor de informação e o 
crescimento da economia-mundo, ambas estreitamente imbricadas, 
contribuíram para dar à luz uma nova geografia que repousa sobre 
os conceitos de centro e de periferia [...] Entre as novas geografias 
construídas na escala planetária em torno do conceito de centro, a que 
se impõe imediatamente é aquela que liga entre  si os cruzamentos 
internacionais, as grandes praças financeiras e os principais centros 
de negócios, a saber: Nova York, Londres, Tokyo, Paris, Frankfurt, 
Zurique, Amsterdã, Los Angeles, Sidney e Hong-Kong entre outros, 
aos quais se agregam, doravante, metrópoles tais quais Bangkok, 
Taipei, São Paulo e México (SASSEN, 2002).22

20 http://www.unil.ch/webdav/site/ihes/shared/bibliotheque_virtuelle/boucharine.pdf
21http://www.rrojasdatabank.org/uu32me0g.htm#inequality%20in%20income%20
distribution%20the%20centre%20and%20periphery1
22 http://www.conflits.org/index352.html
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Enquanto arquétipo espacial, a oposição centro-periferia não tem 
necessidade de território e ainda menos de fronteira – nesse sentido, 
não é um verdadeiro objeto geográfico. É, em contrapartida, um bom 
instrumento de análise que permite avaliar a posição não de um lugar em 
si dentro de um espaço dado, mas de uma sociedade específica em relação 
a uma cultura dominante.

Na sua geografia geomática, da qual Roger Brunet fez um de seus 
principais dispositivos estruturais do espaço, ele reforça que o centro, assim 
definido por sua potência e por sua irradiação (política ou econômica), 
está raramente colocado no centro geométrico de um território com 
contornos artificialmente delimitados.23 Sua abordagem distingue-se, 
no entanto, da perspectiva teórica e abstrata da centralidade vista pelos 
economistas, porque ela se inscreve também na realidade de um terreno 
com escalas múltiplas: “Esse par foi freqüentemente empregado, no 
que diz respeito ao Mundo e em economia, num sentido metafórico. 
É essencial observar que seu sentido literal não é menos fecundo” 
(BRUNET, 1990:108). Como assinala nesse ponto de vista Bernard Bret, 
a oposição Centro-Periferia passou da linguagem corrente ao modelo 
geográfico porque ela fornece uma chave de interpretação não somente 
para analisar as desigualdades espaciais do desenvolvimento na escala 
global, mas também para compreender a organização de territórios reais 
(BRET, 1995:177).

o norte e o sul

O último avatar dessas figuras de retórica fundadas sobre as direções 
metafóricas do espaço é aquele que opõe os países ditos do “Norte” aos 
países do “Sul”. Como já destacava Yves Lacoste em 1976, trata-se sem 
nenhuma dúvida do arquétipo espacial mais vulgarizado e que traz o 
mínimo à reflexão sobre a questão do subdesenvolvimento:

23 O centro geométrico da França não é Paris: ele se situa em Saulzais-Le-Potier no departamento 
de Cher onde é simbolizado por um pequeno monumento com uma bandeira tricolor (mas 
esse monte desconhecido do território nacional é rivalizado por outros sítios que reivindicam 
uma centralidade anterior ou que fundam sua legitimidade geográfica sobre melhores cálculos 
matemáticos).
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Os que usaram da alegoria espacial centro-periferia, para não recorrer 
ao duplo bordão “Países desenvolvidos – Países subdesenvolvidos”, 
recorrem atualmente a um outro clichê que está na moda desde 1975, 
a oposição “Norte-Sul” (os países “desenvolvidos” considerados como 
um hemisfério “norte”, os outros um hemisfério “sul” (LACOSTE, 
1976:8). 

Se a clivagem Leste-Oeste da Guerra Fria podia, no limite, ter um 
sentido (na condição de tomar a Europa dividida como medida do 
mundo), o díptico Norte-Sul é apenas uma facilidade de linguagem 
permitindo opor de maneira abusiva as antigas potências coloniais 
situadas na zona temperada do hemisfério Norte aos países colonizados 
da zona intertropical. Nessa configuração puramente teórica, a dimensão 
espacial do discurso geopolítico torna-se completamente evacuada. O 
hemisfério Norte (geográfico), mesmo reduzido às regiões do mundo 
situadas ao norte do Trópico de Câncer, abriga antigos países colonizados 
que fazem hoje parte do “primeiro mundo” (Canadá, Estados-Unidos); 
antigas colônias que estão “em vias de desenvolvimento” (Magrebe) 
ou que aparecem como potências emergentes (México); sem contar a 
Mongólia e a China, uma Índia cortada em duas e as antigas nações 
do bloco soviético... Quanto ao “Sul” (mesmo o sul limitado ao espaço 
compreendido entre a Antártica e o trópico de Capricórnio), ele 
compreende também a rica Austrália, o Chile neoliberal dos Chicago Boys, 
a Argentina às vezes considerada em vias de subdesenvolvimento ou a 
África do Sul pós-apartheid...

Criticar a inconsistência desse arquétipo espacial é em si uma perda 
de tempo. Não obstante, é revelador notar que a Agência Nacional para 
a Pesquisa Francesa lançou em 2007 um apelo a projetos que resolvam 
habilmente a dificuldade colocando “os Suls” no plural. Tal astúcia 
lingüística permite recusar um singular assaz redutor, que engloba países, 
sociedades, economias e culturas de uma grande heterogeneidade sem 
chegar a substituir antigas formulações atualmente fora de moda (Terceiro 
Mundo, Países subdesenvolvidos, Países em vias de desenvolvimento...), 
ou categorias sócio-econômicas fortemente disparatadas e freqüentemente 
discutíveis (Países menos avançados, Novos Países Industriais, Países 
emergentes). Reconhecendo que a noção de Sul (tanto no singular 
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como no plural) é somente uma “metáfora geográfica e geopolítica” que 
não conta com a unanimidade dos pesquisadores, a ANR foi obrigada 
a espacializar sua proposição procedendo de maneira em grande parte 
arbitrária por exclusão e por inclusão de Estados e de grupos de Estados 
a fim de evitar mal-entendidos e confusões: 

Os Suls excluem do campo geográfico a Europa (aí compreendidas 
Europa central, oriental e balcânica), a Rússia nas suas fronteiras 
atuais, os Estados-Unidos da América e o Canadá, o Japão, a Austrália 
e a Nova Zelândia. Os Estados oriundos do desmoronamento 
do império soviético na Ásia central e no Cáucaso aí estão, em 
contrapartida, incluídos.24

Portanto, não é um acaso se um economista engajado como Amartya 
Sen prefere simplesmente falar de países ricos e de países pobres reforçando 
que, em termos de capability, ser pobre num país rico é uma deficiência 
mais dificilmente superável do que ser pobre num país pobre:

Se o habitante dos campos indianos não vê problema em aparecer 
em público, sem nenhuma vergonha, trajando roupas relativamente 
modestas, e se ele pode participar da vida comunitária sem ter 
telefone nem televisão, as exigências dos funcionamentos gerais em 
termo de bens são de outro modo elevadas num país onde as pessoas 
utilizam cotidianamente uma maior cesta de bens de todos os tipos 
(SEN, 2000:167).

Ao assinalar que os homens de Harlem têm menos chance de atingir a 
idade de 40 anos do que um habitante de Bangladesh, Amartya Sen não 
pretende que o rendimento médio dos moradores do mais célebre gueto 
de Nova York seja inferior aos dos Bengalis (SEN, 2000:165). Em con-
trapartida, ele acentua as condições étnicas e políticas da pobreza urbana 
nos Estados-Unidos – e em particular a violência da qual são vítimas os 
membros da comunidade negra. Nesse sentido, o estudo empírico de um 
território específico ilumina as estruturas sistemáticas de desigualdade 
que opõem diferentes grupos sociais num mesmo conjunto nacional.

Mudando de escala e consagrando uma parte de seus estudos à pobreza 
nos países ricos, Amartya Sen subverte voluntariamente a hierarquia 
dos valores mantida pelos arquétipos espaciais do subdesenvolvimento, 

24 http://www.agence-nationale-recherche.fr/documents/aap/2007/aap-suds-2007.pdf

Compreendendo a complexidade.indd   107 12/5/2009   09:27:10



•   108

•  Compreendendo a Complexidade sóCioespaCial Contemporânea

e mais particularmente o menos eficaz entre eles: a clivagem Norte-
Sul. Com efeito, enquanto o par Centro-Periferia pode funcionar em 
diferentes níveis (desde o sistema-mundo até os espaços intra-urbanos 
passando pela nação, a região e a cidade), a hierarquia imposta por uma 
ideologia que privilegia o Norte só tem sentido na escala do planeta 
porque o ponto cardinal escolhido para exprimir “o que está no alto” 
é um símbolo, não uma direção. Ele é tão simbólico que traduz uma 
cosmovisão herdada da Antigüidade latina e grega, cosmovisão da qual 
outras civilizações não compartilham. Para os chineses, por exemplo, a 
agulha da bússola não indica o Norte, mas, sim, o Sul (e o imperador, 
no seu palácio, dá as costas à Grande Ursa). Como dizia em 1938 M. G. 
Pauhier, membro da Academia de Besançon e da sociedade asiática de 
Paris, no momento em que a Europa começava a se interessar de perto 
pelo potencial econômico do império do Meio:

Talvez sejamos surpreendidos ao ver que a roda magnética dos 
chineses e sua bússola marítima mostram o sul, ao passo que a 
propriedade da agulha imantada é de se virar em direção ao norte 
com mais ou menos declinação [...]; acharemos bem simples que, 
embora reconhecendo que a agulha imantada fosse atraída em 
direção ao pólo norte, eles tenham alcançado o pólo oposto, que é 
a continuação do eixo, uma figura saliente para indicar o pólo sul 
(PAUTHIER, 1838:87).

Para se escapar dos arquétipos espaciais que são a via mais simples 
(mas também a mais discutível) a fim de se estudar e criticar a noção 
de subdesenvolvimento é mais do que nunca necessário territorializar 
a aproximação antropológica e se libertar dos espaços teóricos para se 
ancorar nas realidades do terreno.
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conclusão

do espAço Ao território: A geogrAfiA e seu objeto

Tal como vimos para os membros da Cruzada Nacional de Alfabetização 
da Nicarágua, que partiram em busca da “realidade” social de seu país 
e fascinados pela descoberta de terras desconhecidas, a única questão é 
saber o que se entende por “realidade” e por “trabalho de campo.”25 No 
prefácio da terceira edição de sua Geografia do subdesenvolvimento, Yves 
Lacoste ressalta a tensão permanente que existia entre as teorias abstratas 
de seus companheiros de estrada comunistas e as realidades concretas 
com as quais se debatia o geógrafo no seu processo empírico: 

A exposição de um corpo de doutrina teórica elaborada com um al-
tíssimo grau de abstração que procura dar conta de todo o movimen-
to histórico do mundo de produção capitalista é necessária mas não 
é suficiente para aqueles que são duramente confrontados, em sua 
luta, com as realidades mais concretas. [...] é-lhes necessário dispor 
de um conjunto de conhecimentos elaborados com um mínimo grau 
de abstração, portanto menos generalizável no Tempo e no Espaço 
(LACOSTE, 1976:16). 

É o ir e vir entre a teoria e a prática, logo, entre o espaço e o território, 
que permite compreender um objeto geográfico alimentando a reflexão 
crítica sobre esse objeto. É por essa razão que Lacoste reivindica o direito de 
trabalhar sobre “as coisas”, pois trata-se da única abordagem que permite 
confirmar ou enfraquecer as hipóteses de partida – prestes a mudar de 
método ou de paradigma a fim de adaptá-las ao terreno estudado, o que 
é preferível a ter de distorcer esse terreno para adaptá-lo às ferramentas 
conceituais pré-concebidas e, muitas vezes, muito rígidas. A conclusão 
de seu prólogo não comporta, nesse ponto, nenhum equívoco:

25 No momento do balanço, quando os membros das brigadas de alfabetização deviam fazer seu 
exame de consciência e explicar aos seus camaradas o que haviam retirado de sua experiência, 
todos insistiram sobre a chance que tiveram de encontrar “um outro mundo”, o mundo real, 
aquele que nada tinha a ver com os artifícios da cidade e as lantejoulas da sociedade dita moderna: 
“Na verdade, a alfabetização me fez ver a realidade, muitas coisas que eu ignorava anteriormente, 
e não apenas eu mas também a maioria dos jovens que viviam numa vida de fantasia” (MUSSET, 
2007:59).
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Uma das características maiores das teses que fazem referência 
aos fenômenos de dominação, de dependência, é a abundância de 
conotações geográficas ambíguas: trata-se apenas de países, de 
centro, de periferia, de relações Norte-Sul, de Terceiro Mundo. Uma 
análise geográfica do “subdesenvolvimento” é mais do que necessária 
para lutar contra uma hábil confusão (LACOSTE, 1976:22).

Ora, se o subdesenvolvimento é uma ideologia, os arquétipos espaciais 
que daí decorrem são apenas seu reflexo. A idéia de Rostow de uma 
progressão linear das sociedades em direção a um optimum teórico (o 
consumo de massa) exibiu todos os seus limites, pois, apesar da célebre 
frase geralmente atribuída ao presidente George Bush por ocasião da 
reunião de cúpula do Rio de 1992 (“the american way of life is not 
negotiable”), nenhuma civilização está por natureza condenada a ter 
de devorar o planeta. Portanto, não se pode mais pensar em termos de 
defasagem temporal para explicar os diferentes níveis de desenvolvimento 
que caracterizam o mundo contemporâneo. Do mesmo modo, se se 
quer compreender a natureza do subdesenvolvimento (ou recusar sua 
noção), não é mais suficiente calcular e interpretar as desigualdades 
sócio-econômicas na escala global. Cada estudo sobre esse tema deve ser 
realizado em nível do espaço (teórico e abstrato) e do território (a um só 
tempo vivido e apropriado), pois, como dizia Pierre George em 1981, “as 
desigualdades projetam-se sobre dois planos, o da escala social global e 
o do espaço geográfico, desdobrado por sua vez em unidades regionais e 
em subdivisões locais” (GEORGE, 1981:105).

Quanto a Amartya Sen, ele não hesita em utilizar os arquétipos 
espaciais do desenvolvimento (supostamente universais) a fim de melhor 
ancorá-los em realidades sociais e territoriais concretas. Segundo ele, 
se existe uma oposição entre cidades e campos, essa oposição deve ser 
sistematicamente recolocada no contexto geográfico e cultural que lhe 
corresponde – apesar do impacto (relativo e inegavelmente repartido) 
da globalização liberal que toca tanto as nações do “Norte” quanto as 
dos “Suls”. Como claramente mostrou Rogério Haesbaert, a deterioração 
das sociedades modernas é apenas um mito que deve ser desconstruído, 
porque o território é antes de tudo “um ato, uma ação, uma relação, 
um movimento (de territorialização e de desterritorialização), um ritmo, 
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um movimento que se repete e sobre o qual se exerce um controle” 
(HAESBAERT, 2004:127).

Para se compreender a organização e a transformação dos territórios 
sociais, o trabalho de campo é, então, o melhor dos parapeitos, mas ele 
só tem interesse quando recolocado dentro de um quadro espacial teóri-
co que nos permite a um só tempo contextualizar a escala local e extrair 
daí as generalidades necessárias à compreensão de fenômenos globais. Se 
o território não é solúvel dentro dos arquétipos espaciais, estes têm, no 
entanto, o mérito de lhe dar um sentido – mesmo que toda a dificuldade 
consista em reconhecer e criticar o sistema de valores que, consciente-
mente ou não, orienta esse sentido e guia nossa percepção da realidade. 
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