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introdução

A economia urbana e regional conheceu um grande aumento de seu 
campo de aplicações desde os anos 1980. As mutações são consideráveis. 
A macroeconomia se abre cada vez mais para o espaço e o território. 
A geografia econômica se renova a tal ponto que se fala de uma “nova 
geografia econômica” ou de uma “nova geografia industrial”. Os 
trabalhos de Paul Krugman (1991, 1995) têm impacto sobre as teorias 
do desenvolvimento regional. Comércio, externalidades e localização 
industrial estão na base de sua economia geográfica. Ele constrói um 
modelo abrangendo a integração econômica e o desenvolvimento das 
regiões. Michael Porter analisa as estratégias concorrenciais em A 
vantagem concorrencial das nações (1990). Mundialização da economia, 
metropolização, reestruturação do sistema produtivo (economia de 
arquipélago de Veltz (1996, 2000) ou Estados-região de Ohmae (1996)), 
as regiões que ganham (BENKO, LIPIETZ, 1992, 2000), as regiões que 
perdem: tantas palavras-chave e idéias para se descrever um mundo em 
movimento acelerado e enriquecer a economia urbana e regional. Desde 
os anos 2000, várias revistas montaram números ligados à economia, 
notadamente os de Géneau de Lamarlière (2004) e Benko (2005), ou 
sobre a “Mundialização e metropolização” (Geografia e Cultura, 2003). Em 
um capítulo de Benko, Strohmayer et al. (2004), nós examinamos com 
Allen Scott o percurso da geografia econômica em nível internacional.

A história da geografia econômica ao longo do século XX foi 
caracterizada por uma lógica interna particular no cerne da própria 
geografia. As rupturas e as recomposições foram particularmente 
marcantes na segunda metade do século.

Esse percurso é marcado, de um lado, pelas condições internas à ge-
ografia, suas mudanças de modelo e de métodos de questionamento e, 
de outro lado, pelas influências externas. Os elementos externos são de 
duas ordens: vindos de outras disciplinas – particularmente das ciências 
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econômicas – e as mudanças de condições econômicas e sociais que alte-
raram e aumentaram o interesse dos pesquisadores.

Examinemos o que se pode dizer da situação deste campo. Neste breve 
texto tentarei decifrar a lógica da formação do pensamento em geografia 
econômica e mostrar a riqueza de sua evolução recente.

economiA e território: dA orgAnizAção 
industriAl à governAnçA

Seguindo o caminho proposto por Aydalot e pelo GREMI, os traba-
lhos que dão prioridade às análises territorializadas da inovação e da or-
ganização econômica e social apresentaram uma renovação desde o final 
dos anos 1970. O sucesso e o crescimento das regiões industriais ocor-
reriam essencialmente em virtude da sua dinâmica interna. Essa visão 
rompe tanto com o estruturalismo global (que pode provavelmente dar 
conta do declínio das regiões: MASSEY e MEEGAN, 1982) quanto com 
a teoria das “etapas do desenvolvimento” iniciada por Rostow. 

No começo do século XX, a geografia foi ensinada nas escolas 
primárias a partir da obra A volta da França por dois meninos (BRUNO, 
1877). André e Julien (as duas crianças), ao viajar de cidade a cidade, 
de região a região, descobrem a riqueza e a variedade da indústria 
francesa. Nos lugares diferentes eles observam a concentração de diversos 
pequenos estabelecimentos especializados, de know-how acumulado, em 
volta de um setor de atividade: a indústria da seda em Lyon, a cutelaria 
em Thiers, a porcelana em Limoges, a indústria de relógios no Jura etc. 
Tratava-se de sistemas produtivos locais.

No período do pós-guerra, o Estado encoraja as grandes empresas 
públicas na França e desestabiliza os setores tradicionais de atividade das 
pequenas e médias empresas. O contexto não é favorável aos distritos 
industriais. A implicação prática do Estado no apoio às PME (pequenas 
e médias empresas) e, a fortiori, aos sistemas produtivos locais (SPL) se 
observa mais tardiamente. Um programa específico mira as aglomerações 
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de empresas ou SPL, segundo a denominação oficial, a partir de 1998. 
Impulsionado pela Delegação para Adequação do Território e para a 
Ação Regional (Datar), ele implica diversos ministérios.

Esquematicamente, podem-se distinguir várias grandes categorias de 
textos. No início, há aqueles que se podem agrupar em torno da noção de 
distrito industrial, com três casos típicos: as aglomerações tecnológicas 
(ex.: Silicon Valley); artesanais ou PME (Terceira Itália); e as financeiras 
e de serviços (as grandes metrópoles). Esses textos se apóiam sobre as 
antigas intuições de Alfred Marshall, reinterpretadas a partir da teoria 
dos custos de transação ou das teorias evolucionistas da mudança técnica. 
As análises tendem a privilegiar as relações comerciais entre as firmas, 
mas, sob a influência dos regulacionistas, as novas pesquisas levam cada 
vez mais em conta outras formas de coordenação entre as empresas, o tipo 
de relação capital-trabalho que prevalece sobre o território, as políticas 
de desenvolvimento local conduzidas pelas elites etc.

As pesquisas sobre os distritos industriais foram, no começo, análises 
desenvolvidas na Itália. Giacomo Becattini, Arnaldo Bagnasco, Carlo 
Trigilia e Sebastiano Brusco, ao trabalhar sobre a “Terceira Itália” e 
ao insistir sobre o caráter socialmente endógeno do desenvolvimento 
(a “construção social do mercado”), analisaram o tipo de organização 
industrial dessas regiões que se apresentavam como uma mistura de 
concorrência-emulação-cooperação no centro de um sistema de pequenas 
e médias empresas muito especializadas. O modo de regulação e o 
paradigma tecnológico desse meio produtivo permitiram reintroduzir 
um velho conceito: o “distrito industrial” descrito por Alfred Marshall 
em 1990, ou seja, a coordenação – pelo mercado e por uma reciprocidade 
fundada sobre a proximidade geográfica – de uma divisão social do 
trabalho (desintegração vertical) entre as pequenas firmas especializadas 
em um segmento do processo produtivo.

Piore e Sabel (1984) interpretaram o sucesso dos distritos industriais 
como um caso particular em uma tendência muito mais geral. Referindo-
se à abordagem da regulação, eles afirmaram que à produção em massa 
fordista, rigidamente estruturada, iria suceder um regime fundado sobre 
a especialização flexível, cuja forma espacial seria o distrito, como o 

Compreendendo a complexidade.indd   117 12/5/2009   09:27:10



•   118

•  Compreendendo a Complexidade sóCioespaCial Contemporânea

circuito de ramos era a forma espacial de desdobramento do fordismo. 
Com efeito, essa nova bifurcação industrial devia toda sua aplicação, por 
um lado, à profissionalização da mão-de-obra e, por outro lado, à inovação 
descentralizada e à coordenação (pelo mercado e pela reciprocidade) entre 
as firmas: duas características da atmosfera social do distrito industrial.

Paralelamente e em interação com essas múltiplas influências, foram 
desenvolvidas, por uma equipe de Grenoble a partir do impulso de 
Courlet e Pecqueur (1992), pesquisas na França sobre esses “sistemas 
industriais localizados”, enquanto que Gilly (1993) e seus colaboradores 
trabalharam o aspecto territorial da industrialização e da inovação.

A abordagem pelos “custos de transações” se desenvolve para-
lelamente às pesquisas sobre os distritos. A Escola Californiana de 
geografia econômica, representada essencialmente por Allen J. Scott, 
Michael Storper e Richard Walker, impressionados pelo crescimento de 
seu estado e principalmente de Los Angeles, chegavam, sobre uma base 
um pouco diferente, a conclusões parecidas. Em primeiro lugar, eles se 
interessavam por metrópoles – e mesmo por megalópoles – nas quais 
reconheceram posteriormente patchworks de distritos. Em seguida, embora 
conhecessem a abordagem regulacionista, cuja uma parte da terminologia 
retomavam, eles se apoiaram essencialmente sobre análises neomarxistas 
ou neoclássicas (as de COASE, 1937 e WILLIAMSON, 1975) da dinâmica 
da divisão do trabalho e dos efeitos externos de aglomeração.

Viu-se assim emergir um “paradigma Coase-Williamson-Scott”, 
segundo o qual a organização industrial arbitraria entre os custos de 
organização internos à firma e os custos de transação entre firmas. Ora, 
a aglomeração de firmas em um mesmo lugar minimiza os custos de 
transação. Assim que a importância crescente das economias de variedade 
privilegiasse a flexibilidade do sistema produtivo sobre a concentração em 
grandes empresas (favorável às economias de escala), os sistemas espaciais 
fordistas (integrados verticalmente) se apagariam frente a aglomerações 
de empresas em busca de custos de transação mínimos.

Assim, Storper e Walker (1989) propunham um modelo de emergência 
de pólos de crescimento surgidos quase do nada na Califórnia. Allen 
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Scott (1988) enriqueceu progressivamente sua análise dos sistemas de 
produção contemporâneos: divisão social do trabalho, transações entre os 
atores de um espaço de produção, diferentes tipos de sistemas de relações, 
atmosfera marshaliana e instituições, papel das agências políticas ou 
quase-políticas...

Uma forma específica dos distritos foi estudada pelos economistas, 
geógrafos e sociólogos sob o nome de tecnopólos, espaços criados por 
uma política industrial voluntarista (Japão, Alemanha, França) ou como 
um primeiro lugar de passagem em direção a uma acumulação flexível 
(Orange County, Vale do Silício etc): Benko (1991), Scott (1993), Castells 
& Hal (1994).

Assim, do menor distrito italiano às megalópoles mundiais, o novo 
paradigma tecnológico da “especialização flexível” impulsionaria não 
apenas o retorno das usinas e dos escritórios para as zonas urbanas, mas 
também a retomada do crescimento quantitativo das metrópoles: forma 
espacial finalmente encontrada na saída da crise do fordismo. A futura 
hierarquia das cidades e regiões urbanas mundiais resultaria da estratégia 
interna desses distritos ou conjunto de distritos.

No cruzamento entre a reflexão sobre os distritos e as abordagens 
evolucionistas sobre a difusão das mudanças técnicas, outra pista de 
reflexão considera o próprio território como “meio inovador”. Essa 
possibilidade foi particularmente desenvolvida pela equipe européia 
GREMI (Grupo Europeu de Pesquisa sobre os Meios Inovadores – 
Associação Philippe Aydalot). No início, perguntou-se quais condições 
exteriores seriam necessárias ao nascimento de uma empresa e à adoção da 
inovação. Esses pesquisadores consideram que a empresa não pré-existe 
aos meios locais, mas que ela é produzida por eles. Procura-se teorizar 
as diferentes formas de interdependências que, ao incorporar elementos 
muito variados, tecem-se no território e intervêm no desenvolvimento 
tecnológico. Os estudos recentes recortam os trabalhos criados no 
domínio da teoria da organização industrial e as análises dos distritos 
industriais (MAILLAT, PERIN, 1992). Eles reencontram cada vez mais 
explicitamente as abordagens evolucionistas que revolucionaram a da 
emergência e difusão da inovação. Os evolucionistas fizeram o caminho 

Compreendendo a complexidade.indd   119 12/5/2009   09:27:10



•   120

•  Compreendendo a Complexidade sóCioespaCial Contemporânea

inverso ao destacar mais o “meio”, isto é, o território propício à inovação 
(DOSI, SALVATORE, 1992).

Frente a esses trabalhos que teorizavam uma forma canônica de “pós-
fordismo” (AMIN, 1994), ao tomar emprestados alguns elementos da 
abordagem regulacionista, Danièle Leborgne e Alain Lipietz (1988) 
tentaram uma reorientação ao utilizá-la mais sistematicamente. Essa 
primeira reflexão foi completada por dois outros ensaios (1991 e 1992). 
Nesse tríptico, diversas vezes traduzido, eles sublinharam vários pontos:

• Nem todos os territórios se orientam para uma “flexibilidade” 
do contrato salarial. Alguns sim, mas outros privilegiam a implicação 
negociada dos assalariados e sua qualificação, opção contraditória a uma 
flexibilidade muito grande.

• A tendência à “desintegração vertical” dos processos de produção é, 
de fato, geral, mas existem formas muito diversificadas de cooperação e 
de hierarquia entre as empresas.

• Os territórios onde as relações capital-trabalho são as mais flexíveis 
apresentam freqüentemente relações comerciais bastante “brutais” 
entre as próprias firmas; inversamente, os territórios onde prevalece a 
“fidelidade” entre capital e trabalho vêem constantemente predominar 
formas de parceria entre as empresas.

• Essas formas diversificadas de evolução dos territórios (das quais os 
autores propõem uma aproximação com os diferentes tipos de sistemas 
produtivos locais propostos pelos geógrafos) correspondem a estratégias 
“defensivas” ou “ofensivas” de suas elites.

Vê-se então: os pesquisadores franceses são céticos quanto à unicidade 
de um pós-fordismo, da acumulação flexível e de sua tradução espacial (o 
distrito). Em contrapartida, os economistas e geógrafos belgas, ao trabalhar 
segundo a mesma metodologia, avançam uma visão mais unificada do 
pós-fordismo, como Moulaert e Swyngedouw.Rede e governança,1 dois 

1 “Governança” (gouvernance), termo inglês. Trata-se das formas de condutas de uma organização 
humana, mais abrangente que “governo” (de uma estrutura política territorial). A tradução desse 
termo apresenta problemas. “Regulação” parece o mais adequado, mas como “governança” 
visa mais particularmente à regulação de relações de poder e de coordenação de preferências 
comerciais, nós ficamos próximos da “regulação política”. Entretanto, a palavra “política” se liga 
muito especificamente à forma estatal. Faz-se necessário reviver a antiga aceitação francesa da 
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conceitos-chave dos anos 1990. Os comentários de Leborgne e Lipietz 
sobre a variedade das formas de relações interempresariais relativizam 
fortemente o modelo do “distrito marshaliano”, regulado pela combinação 
das relações comerciais e de uma “atmosfera” de reciprocidade. 
Economistas, geógrafos e engenheiros se inclinaram mais atentamente 
sobre as formas de organização das relações entre unidades de produção 
e sobre seu desdobramento espacial; a forma hierarquizada de circuito 
de ramos e a forma puramente comercial do distrito “Coase-Williamson-
Scott” seriam apenas duas formas extremas e caricaturais.

Chama-se “rede” a dimensão espacial de uma forma de regulação das 
relações entre unidades produtivas, e “governança” o modo de regulação 
dessas relações que é, em geral, a combinação de diferentes formas: 
hierarquia, terceirização, parceria, “atmosfera”, agências públicas ou 
parapúblicas. Storper e Harrison (1992) mostram a grande variedade dos 
modos de governança. Veltz (1996, 2000), como engenheiro, trabalhou 
com sistemas de grandes empresas e com a hierarquização territorial da 
produção. A lógica da externalização não significa necessariamente a 
volta do mercado. A organização hierarquizada se transforma em uma 
organização em rede, construída ao redor das noções de parceria, relações 
contratuais, flexibilidade, cooperação interfirmas. Evidentemente, os 
mesmos termos aparecem nas análises dos distritos e dos meios.

Governança, convenções, instituições: a pesquisa se alarga. Storper 
e Harrison, como vimos, introduzem na análise espacial a noção de 
governança como forma de organização interempresarial que vai além 
das relações comerciais. Trata-se de uma teorização complexa saída de 
reflexões estendidas nos domínios da organização industrial, da divisão 
social do trabalho, das instituições e convenções e das localizações 
possíveis. Contudo, esse conceito pode, naturalmente, estender-se a todo 
sistema territorializado de relações humanas.

palavra “governo” (“gouvernement”) (atualizada por Michel Foucault), pois, desde Montesquieu, 
a expressão “forma de governo” (“forme de gouvernement”) se liga ao Estado, e não é disso que 
se trata. A melhor escolha, talvez, mais do que forjar um neologismo ou do que reanimar o velho 
“gouvernement”, seja retomar uma palavra caída em desuso (“governança”: tipo de governo de 
Flandres) e lhe dar essa aceitação.

Compreendendo a complexidade.indd   121 12/5/2009   09:27:11



•   122

•  Compreendendo a Complexidade sóCioespaCial Contemporânea

Salais e Storper (1993) analisam as modalidades possíveis da coor-
denação econômica entre pessoas, os produtos, as convenções, os 
registros elementares de ação e as formas de incerteza às quais são 
confrontados os atores econômicos; os “mundos possíveis” de produção, 
assim compreendidos, são confrontados com os mundos reais a partir de 
estudos empíricos regionais. Salais e Storper constroem do mesmo modo 
as identidades econômicas nacionais para vários países.

Assim emerge uma aceitação larga do conceito de governança: o 
conjunto dos modos de regulação entre o puro mercado e a pura política 
(do Estado-Nação), ou seja, o que Gramsci chamava “sociedade civil”. 

metropolizAção

Desde a metade dos anos 1980, a tendência ao retorno das atividades 
para as metrópoles é observada de um modo quase unânime. As pes-
quisas, enquetes e publicações são numerosas, e as afirmações, muito 
diversificadas. Claude Lacour (1995) e sua equipe em Bordeaux, ao re-
colher diferentes visões de pesquisadores, realizaram uma grande enquete 
internacional sobre a “metropolização”. Veja-se o livro de Puissant, As 
segregações da cidade-metrópole americana (2006).

Podemos estruturar essas visões segundo quatro eixos principais.

John Friedmann (1986) estabeleceu uma hierarquia urbana mundial 
a partir da localização das sedes sociais e dos centros de decisão das 
grandes empresas ou das organizações internacionais que têm uma larga 
influência internacional. Trata-se de uma extensão da teoria da hierarquia 
urbana, pois o autor afirma que o desdobramento geográfico das empresas 
multinacionais é responsável pela hierarquia urbana internacional por 
meio das transações realizadas – são cidades mundiais.

Manuel Castells (1989 e trabalhos mais recentes) destacou a infor-
matização acentuada de nossa época, que arrasta a desterritorialização da 
economia e da sociedade – daí a expressão “espaço de fluxos”. Os fluxos 
são estruturados em redes e dominados pelas grandes empresas e por 
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uma elite social. A informação é o input chave da economia mundial, o 
elemento central que permite a acumulação capitalista. A informação, as 
novas tecnologias e a reestruturação das relações capital-trabalho fizeram 
emergir novas formas de urbanização: a cidade informacional.

Saskia Sassen (1991) e seu conceito de cidade global conheceram 
um raro sucesso. Ela mostra como a idéia de globalização, que se 
impõe em escala mundial, inscreve-se concretamente no espaço de 
certas cidades, notadamente Nova Iorque, Londres e Tóquio. Essas três 
cidades são consideradas pela autora como globais por sua estrutura 
de atividades (indústrias e serviços muito internacionalizados), pela 
qualificação dos trabalhadores, por uma dualidade social (uma elite 
muito cristalizada e com renda muito elevada e empregados de serviços 
diversos desqualificados). As três cidades concentram a acumulação de 
riquezas, os centros de decisão, os laboratórios de inovação e os lugares 
de elaboração das estratégias financeiras. Sassen descobre igualmente 
que o crescimento dessas cidades é acompanhado de sinais de declínio, 
que a sua arrogante riqueza repousa também sobre uma pobreza quase 
estrutural e uma insegurança crônica. O raciocínio da autora pode ser 
estendido a outras cidades: Paris, Frankfurt, Milão ou Los Angeles.

A cidade também foi estudada sob a luz da transformação do sis-
tema produtivo: nasceu a cidade pós-fordista. A especialização e a 
diferenciação da economia, acompanhadas pela intensificação das trocas 
entres esses espaços – o que se chama freqüentemente de mundialização 
– transformaram a estrutura e a sociedade urbanas. A especialização das 
cidades está muito presente nas transações mundiais. Custos de transação, 
organização industrial, reaglomeração (metropolização) da produção... 
Em uma palavra, o sistema pós-fordista está no centro das interrogações 
atuais. Alain Lipietz, Allen Storper, Pierre Veltz e outros dedicaram uma 
parte de suas reflexões à questão.

A mundialização é uma internacionalização das atividades, sobretudo 
em nível financeiro (as modalidades foram redefinidas desde os anos 
1980) e está em evolução constante. Vê-se também uma transformação 
da concorrência, não apenas em termos de exportação-importação, mas 
principalmente em termos de custo, de qualidade, de rapidez etc. A 
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mundialização transformou também a organização e a estratégia das 
firmas – observa-se assim uma convergência para um modelo pós-
fordista. Muitas questões ainda estão abertas nesses domínios em 
ciência regional.

o locAl e o globAl

Já bem no começo dos anos 1980, os pesquisadores abordaram o 
problema da articulação dos espaços locais e dos espaços globais. Problema 
que serviu de paradigma à reflexão nodal: a relação individual/social.

Uma vez reconhecida a individualização dos territórios regionais e 
nacionais (por causa do papel da governança e, a fortiori, do Estado), 
fazia-se a questão da regulação de suas relações recíprocas. Mistral 
(1986) afastou logo as duas hipóteses habituais: a homogeneização /
otimização pelo mercado, a hierarquização pelo poder. Ele reconhecia 
a existência de um mapa da divisão internacional do trabalho, porém, 
contra os estruturalistas e dependentistas, insistia no problema da adesão 
das formações nacionais à área estratégica do modelo dominante. As 
únicas formas de regulação entre essas individualidades separadas pelas 
paredes osmóticas – as fronteiras nacionais – eram, portanto, as redes 
e firmas transnacionais, as relações do poder monetário e as regras de 
ajustamento.

Ao trabalhar mais particularmente a questão das relações Norte-
Sul, em que uma verdadeira divisão do trabalho no centro de processos 
de produção unicamente fordistas tendia, entretanto, a se estabelecer, 
Lipietz tomou a mesma direção: há, sim, uma “economia-mundial”, mas 
ela não é uma força causal, tampouco as firmas multinacionais são as 
criadoras da “Nova divisão internacional do trabalho”, e essa divisão é 
mais uma configuração, um encontro fragilmente regulado de trajetórias 
nacionais de que algumas, é verdade, apresentam uma forte dependência 
no contexto global (daí seus nomes de taylorização primitiva, fordismo 
periférico etc.).
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Essa noção de regime vago (configuração) e de regulação frágil 
recortava evidentemente o ponto de vista dos especialistas dos “regimes 
internacionais” (como KRASNET e KOEHANE (1982)) e, principalmente, 
da Escola de Cornell e da revista International Organization. Contudo, ela 
abria também uma via de reforma ao “neo-estruturalismo”, que não podia 
se determinar a apreender os territórios (fossem eles distritos inovadores) 
como mônadas trocando produtos.

Assim, o debate dividiu fortemente geógrafos, sociólogos e economistas 
regionais entre duas versões: de um lado, aqueles que privilegiavam a 
estruturação do local e, de outro lado, aqueles que privilegiavam as regras 
do global e que ironizavam a “geografia mítica da acumulação flexível”, 
ao sublinhar o peso dos oligopólios e das megalópoles dominantes. Três 
antologias de ensaios balizam esse debate: Storper e Scott (1992), Benko 
e Dunford (1991) e uma síntese em francês, Benko e Lipietz (1992).

Todavia, é preciso admitir que por trás deste debate (local/global) se 
esconde certa incapacidade de identificar os traços do “pós-fordismo”. 
O peso da hipótese da especialização flexível tornou o caminho 
freqüentemente mais difícil ao levar ao pé da letra a hipótese, remetendo 
a Mistral, da adesão mais ou menos forte dos territórios a uma área de 
estratégia única. As dúvidas dos franceses (como Boyer, Lipietz, Benko, 
Pecqueur, entre outros) diante da unicidade do pós-fordismo reabriam a 
discussão, ao colocar a questão da coexistência de modelos locais muito 
diferentes no centro de uma área global única.

Em seus trabalhos mais recentes, Alain Lipietz desenha o planeta 
do pós-fordismo. Uma macrogeografia do sistema mundo, que parece 
opor:

• um mundo desenvolvido organizado em três blocos continentais, 
respectivamente dirigidos por Estados-Unidos, Alemanha e Japão;

• uma periferia final tornada inútil às forças econômicas dominantes 
(os mundos andino, africano, o interior da Índia e da China);

• entre o “Império” e os “Bárbaros” (alusão à obra O Império e os Novos 
Bárbaros, de Rufin) se destacam, entretanto, potências intermediárias 
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“emergentes” que sonham em se agregar ao Império, “tornar-se cidadãos 
romanos”, ou seja, membros da OCDE.

Como acabamos de ver, a fecundidade das abordagens do espaço 
deixa, neste momento, mais questões abertas do que respostas, visto que 
“o espaço” é por natureza terreno de interdisciplinaridade.

Será inicialmente a “regulação do local” e o conceito de governança 
que convirá desenvolver. Em seguida, a questão do encaixe dos espaços. 

Entre o ressurgimento do local – como condição da competitividade 
e da regulação social – e a globalização – como espaço da economia e 
mesmo da cultura – a abordagem regulacionista permite uma concep-
ção profundamente renovada das relações internacionais. Alguns textos 
(1996, 1997) abordaram questões como: a influência dos modos inter-
nacionais de regulação sobre a seleção dos paradigmas tecnológicos, a 
macroeconomia dos acordos continentais (UE, NAFTA, MERCOSUL 
etc.), a possibilidade de coexistência de modelos de desenvolvimento di-
ferentes na mesma área de livre-comércio. Essas reflexões vão ao encon-
tro da evolução dos “neo-estruturalistas” e se traduzem pelo lançamento 
da Review of International Political Economy.

Enfim, uma reaproximação se afirma com as reflexões sociológicas (e 
mesmo estéticas) anglo-saxãs sobre o espaço, inspiradas por Giddens, 
sua structuration theory e o debate “structure vs. agency” (GIDDENS, 
1984, LAZAR, 1992), no âmago da problemática da regulação. Uma 
convergência acelerada pela audaciosa reaproximação de Harvey (1989, 
1996) entre “pós-fordismo” e “pós-modernidade” (em arquitetura 
e urbanismo), ou ainda seus trabalhos mais recentes sobre o meio 
ambiente. Outros autores como Derek Gregory, John Urry, Edward 
Soja e Linda MacDowell, entre os representantes da geografia anglo-
saxã “radical” e até mesmo “feminista”, criam uma convergência – ao 
se colocar a dupla questão do desdobramento espacial das relações de 
gênero e também da construção social (e, portanto, localizada) dos 
gêneros – que constrói ela própria uma ponte entre a ciência regional 
renovada e as ciências sociais.
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As publicAções recentes: espelho de umA 
dinâmicA científicA

Pelas publicações é que se pode medir da melhor maneira a dinâmica 
de uma disciplina e desvelar as grandes tendências recentes. É útil 
fornecer uma amostra que pareça representativa da riqueza de produção 
científica dos últimos anos. Inevitavelmente, o exercício é subjetivo.

Entre as diversas obras “fundadoras”, note-se a reedição, em 1985, do 
Espaço regional e organização do território, de Lajugie, Delfaud e Lacour e o 
trabalho coletivo Espaço e localização (1983), que marca os vinte anos da 
ciência regional francesa. Espaço e dinâmica territorial é composto, dez anos 
mais tarde (1992), no mesmo espírito, fazendo um balanço e traçando 
perspectivas. Parece-me importante mencionar dois manuais clássicos, o 
primeiro de Philippe Aydalot, Economia regional e urbana e, por volta de dez 
anos mais tarde, com o título invertido de Mario Polèse, Economia urbana 
e regional. Claude Ponsard publicou com seus colaboradores uma síntese 
de pesquisa, Análise econômica espacial, em 1988; Derycke e Gilbert, ao 
mesmo tempo, lançaram outra luz sobre a questão com Economia pública 
local; uma iniciação à ciência regional nasceu graças a Bailly, Paelinck e 
Sallez com o título Estratégias espaciais (1987).

Os debates mais recentes estão resumidos na França em três obras 
coletivas: As regiões que ganham e A riqueza das regiões, de Georges Benko 
e Alain Lipietz, e a obra sob direção de Alain Rallet e André Torre, 
Economia industrial e economia espacial – estudo menos sistemático e mais 
especializado. O primeiro apresenta as duas grandes tendências – opostas, 
mas ao mesmo tempo complementares – das reflexões do fim dos anos 
1980 e começo dos anos 1990. Alguns vêem o nascimento de um novo 
modo de acumulação, dito “flexível”, por meio dos distritos industriais 
como novas formas de organização industrial e territorial; outros crêem 
que o fordismo não morreu e a grande empresa continua a ter um papel 
essencial na organização econômica regional. Rallet e Torre (1995) 
constroem um panorama internacional e o posicionam no cruzamento da 
economia espacial e da economia industrial ao dar preferência às novas 
geografias da produção.

Compreendendo a complexidade.indd   127 12/5/2009   09:27:11



•   128

•  Compreendendo a Complexidade sóCioespaCial Contemporânea

A reflexão regional teve também de mudar de escala. O economista 
japonês Kenichi Ohmae fez a seguinte pergunta: por onde passam as 
fronteiras em um mundo sem fronteiras? Ele constata que paralelamente 
à fragilização dos grandes Estados-Nação emergem novas entidades 
econômicas “naturais”: os estados-região. Essas regiões são hoje os mo-
tores da prosperidade mundial: é o que constata também Allen Scott 
(1996). Essa imagem é compatível com a economia de arquipélago de 
Veltz (1996, 2000). As redes horizontais tecidas entre megacidades 
(ou metapolis, cf. ASCHER, 1996) desenham um tipo de “economia 
de arquipélago” em que se concentram não apenas a competitividade, 
mas também as desigualdades que colocam à prova as capacidades de 
solidariedade das sociedades. A globalização (ou mundialização) se torna 
um dos temas favoritos dos regulacionistas dos anos 1990. Ash Amin e 
Nigel Thrift (1994) dão uma imagem das regiões européias por meio de 
trajetórias locais em um contexto global da economia. Erik Swyngedouw 
é um dos poucos a analisar o sistema financeiro em uma perspectiva 
“mundial”, mostrando também reflexões sobre as políticas econômicas 
regionais. Robert Boyer (1997) e seus colaboradores apresentam as 
múltiplas manifestações – além dos mitos – da mundialização. Peter 
Dicken (1992) descreve o processo de internacionalização ao estudar 
a reorganização da economia pelas tecnologias, pelas empresas, pelos 
setores, pelas trocas e pelas políticas econômicas.

Demazière (1996), ao se apoiar sobre numerosíssimos exemplos 
internacionais, mostra o papel da iniciativa local na reestruturação 
econômica contemporânea. A partir da obra proposta por outro econo-
mista francês, Bernard Pecqueur (1996), prestamos atenção no que 
poderia renovar certos debates em ciências sociais se provocasse o diálogo 
entre disciplinas sobre um objeto ainda em identificação: o território. 
Com Zimmermann (2004), o mesmo autor nos fornece uma síntese da 
economia das proximidades em três faces: indivíduo, grupo e estruturas 
macroeconômicas.

Os trabalhos dos “regulacionistas” se renovam: Robert Boyer e Yves 
Saillard (1995) ganharam uma aposta difícil ao editar “o estado dos 
saberes” nesse domínio; em seguida, com o impulso de Boyer e Benko, 
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uma nova revista anual foi lançada a partir de 1997, intitulada O ano da 
regulação, nas Éditions de La Découverte. Essa experiência chegou ao fim 
com o nº 8 na editora das Sciences Po em 2004. Bernard Billaudot (1996) 
propõe nada menos que uma teoria geral das formas institucionais que 
estão na base dos modos de regulação e, principalmente, da coesão das 
sociedades modernas, salariais e capitalistas.

A coleção “Villes” (Éditions Economica/Anthropos), sob direção 
de Denise Pumain, apresenta, desde 1993, uma série de trabalhos 
metodológicos ao dar conta de uma dupla expectativa: por um lado, ela 
fornece a síntese dos debates teóricos e, por outro lado, produz estudos 
empíricos e monografias urbanas.

Outros autores chamam nossa atenção para o papel da cultura nos 
mecanismos econômicos regionais, entre eles Claval, Debié e Pitte. Claval 
edita a segunda versão da Geografia cultural na editora Colin em 2003. 
Ao mesmo tempo, Allen Scott (1997, 2000, 2001, 2004) consagra 
uma parte de suas pesquisas às indústrias culturais, particularmente a 
Hollywood. Isabelle Géneau de Lamarlière, em seu número especial da 
revista Geografia e Culturas, levanta dois problemas essenciais: levar em 
conta a dimensão geográfica permite trazer respostas originais às questões 
que as disciplinas se fazem ao refletir sobre as relações entre o econômico e 
o cultural? Pode a nova geografia econômica trazer, como nos anos 1950-
60, novas contribuições ao modo como a geografia apreende o espaço?

Em nossas sociedades, o risco e sua gestão se tornam um campo 
maior do político e da arte de governar. No mundo moderno, técnicas 
cada vez mais complexas e nosso meio ambiente cada vez mais artificial 
tornam a sociedade vulnerável e sujeita a acidentes imprevisíveis. 
Conseqüentemente, é a própria natureza dos riscos que mudou. A ciência 
regional está no centro dos problemas ligados tanto aos riscos naturais 
quanto às sociedades. As pesquisas se multiplicam nesse domínio desde os 
anos 1990 e evoluem em diversos eixos. Entre eles, notemos as reflexões 
sobre o risco como fundamento de nossa cultura (BECK, 1992) ou sobre 
as previsões, a economia, a organização do território e os riscos naturais 
e tecnológicos (FAUGÈRES, 1990).
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O elo entre a ecologia, o meio ambiente e o desenvolvimento é, de 
agora em diante, indissolúvel. Ecologia-economia: tudo opõe, à primeira 
vista, essas duas disciplinas com raízes etimológicas estranhamente 
idênticas. A ecologia se tornou um poderoso movimento de pensamento e 
uma força política ao se colocar como crítica da racionalidade econômica. 
A economia (e, sobretudo, a economia espacial) trata o meio ambiente 
como um fator “externo”, como tratava secundariamente, outrora, 
a questão social antes da revolução keynesiana. Os geógrafos como 
Harvey ou Swyngedouw reintegram a natureza e o meio ambiente no 
pensamento espacial. A conferência do Rio (1992) lançou novamente a 
noção de ecodesenvol-vimento. Sachs, (1993), Lipietz (1993) e Stoffaës 
(1993) analisaram essas questões.

Allen Scott e Edward Soja (1996) confeccionam uma imagem fascinante 
da construção sócio-espacial da metrópole pós-moderna da Califórnia do 
Sul: Los Angeles. Os representantes mais brilhantes da “Escola de L.A.” 
de estudos regionais dão o exemplo de uma análise urbana e regional 
renovada ao utilizar métodos diversos, ao combinar as abordagens teóricas 
e os estudos empíricos para esclarecer o fenômeno urbano na aurora do 
século XX. Esse trabalho foi completado por uma reflexão teórica de Soja 
(2000) sobre a mesma cidade, mostrando a vida cotidiana do mundo pós-
moderno e comparando à evolução de outras cidades, como Amsterdã.

E a “ciência regional clássica” voltou também com as edições Edward 
Elgar, em 1996, que nos propõem, em 6 volumes, uma retrospectiva de 
um século. Nós reencontramos os artigos mais destacados da disciplina 
em uma apresentação sintética. Em sua obra, Paul Krugman revisita 
(MARTIN, SUNLEY, 1996) as idéias clássicas da economia espacial e 
oferece um novo ponto de vista surpreendente das estruturas econômicas 
integradas no espaço e no tempo, indo do caos à ordem inesperada.

Contudo, outros representantes das ciências sociais estão implicados 
nas reflexões da ciência regional dos anos 1990. Como exemplo, podemos 
mencionar Paul Virílio (1993, 1995), que analisa nossa nova relação 
com o espaço-tempo e com o território, além de manter um combate 
contra a globalização das culturas e da aceleração do mundo. Patrick Le 
Galès (1997) e seus colaboradores, em ciências políticas, interrogam-se 
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sobre os governos e governanças das regiões européias e o seu papel na 
organização da economia e da sociedade na Europa. Benko (2005) editou 
em Geografias uma história da geo-eco francesa no começo do milênio.

As poucas referências citadas aqui são apenas gotas d’água em um 
oceano de reflexões e publicações. No momento de uma mundialização 
reforçada da economia, em um período de crise (econômica, social e 
cultural), após o fracasso de um desenvolvimento dirigido pelo “alto” (pelo 
Estado), no fim das ilusões e dos sonhos em torno do desenvolvimento 
local, no fim do fordismo (em agonia), mas em um pós-fordismo em 
desordem, entre a constituição de blocos continentais (zona de livre 
comércio, mercado comum, união econômica e monetária) e a emergência 
de uma fixação territorial das firmas em um tecido industrial local, a 
ciência regional permanece viva e pode fornecer análises aos políticos de 
hoje e ajudar para uma melhor compreensão do mundo.

o debAte lAnçAdo em torno dA ciênciA regionAl

Há algo de novo em ciência regional desde os anos 1990? A resposta 
será sim, e sem hesitação. Pode-se ver pelo número de artigos que 
colocam problemas epistemológicos, que formulam críticas, apresentam 
“questionamentos” e propõem revisões. A ciência regional, como todas 
as outras ciências, encontra-se em um contexto novo. Assistimos a um 
vasto processo de transformação da “modernidade”; esse fenômeno está 
freqüentemente marcado pela etiqueta de “pós-modernidade”. Desde os 
anos 1970, é anunciada a chegada da sociedade pós-industrial; o fordismo 
se transforma de uma maneira variada conforme os espaços em pós-
fordismo; os países da Europa central vivem mutações pós-comunistas. 
A mundialização ou “globalização” é um processo em realização, e eu 
poderei ainda multiplicar os exemplos que dizem respeito à evolução 
acelerada do mundo. O final do século XX se conjuga em “pós-”, vivemos 
o período de “pós-ismos”, “novos-ismos”, “neo-ismos”. Mal-estar e/ou 
renovação das ciências sociais, das artes e da filosofia está no ar. Estamos 
sempre “após alguma coisa”, como dizia recentemente David Harvey.
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Há aproximadamente dez anos as universidades americanas transfor-
mam seus departamentos em “programas” de estudos: culturais, interna-
cionais, ambientais etc.; portanto, a moda é encontrar o saber à margem 
das disciplinas tradicionais. Em uma palavra, a pluridisciplinaridade (ou 
transdisciplinaridade) conhece um grande sucesso no continente norte-
americano. Há quarenta anos, em meio a esses programas, os primeiros 
eram os estudos urbanos e a ciência regional. Mas hoje, curiosamente, a 
ciência regional é vítima dessa evolução. É um ramo (por definição pluri-
disciplinar) que perde velocidade. Suprimem-se programas de ensino nessa 
área. Até o lugar histórico e simbólico da criação do primeiro departa-
mento de ciência regional, na Universidade da Pensilvânia, foi fechado 
no início dos anos 1990. A segunda ironia da história é que o conceito de 
região volta a ser pertinente, visto que as políticas de regionalização estão 
em vigor um pouco por toda a Europa, num período em que se procura 
pensar global e agir de modo local. Os títulos das obras mostram a valo-
rização da escala regional: “As regiões que ganham” ou “Do Estado-nação 
aos Estados-região”.

Nesse contexto moroso, Antoine Bailly e Bill Coffey (1994) lançaram 
um debate – com várias reviravoltas – sobre a crise da ciência regional. 
Eles criticam a evolução excessivamente técnica da disciplina, chamando 
a atenção para o distanciamento dos problemas reais do mundo contem-
porâneo. A ciência regional impulsionou para muito longe a sofisticação 
dos modelos e as construções abstratas (“a arte pela arte”), que nos dis-
tanciam cada vez mais da realidade, ao colocar o problema de pertinência 
dessas técnicas e métodos e de suas utilidades. Bailly (1995) vai ainda 
mais longe nessas críticas. Ele chama nossa atenção para a mudança pro-
funda de contexto político (fim da guerra fria) e econômico (políticas 
econômicas liberais), ao constatar que a ciência regional não responde 
mais às expectativas da sociedade. Nossa sociedade vive nos anos 1990 
uma crise de esperança e coloca questões sobre o emprego, sobre a exclu-
são social e econômica, sobre o meio ambiente. Questões para as quais 
as ciências humanas estão mais bem preparadas para responder do que a 
ciência regional tradicional. A socioeconomia soft, já que sofisticada, res-
ponde melhor do que a ciência regional hard ou bruta, já que bestial, aos 
problemas dessa “sociedade em ampulheta”, à moda de Lipietz.
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Tony Bailly lista cinco grandes princípios que relativizam o conhecimento 
em ciência regional: 

O princípio existencial: as ciências regionais se 
interessam pelos homens em sociedade, mas fazem 
também parte da sociedade cujas ideologias elas 
refletem. Daí a necessidade de se explicar as ideologias, 
as imagens e os conceitos com os quais tais ciências 
exploram o conhecimento.

O princípio de representação: a região em si não é 
o objeto de estudo, posto que o real objetivo só existe 
graças às nossas construções. O conhecimento repousa 
sobre a representação de fenômenos.

O princípio imaginário: todo construto é uma 
imagem, isto é, um modelo simplificado; cabe à 
ciência regional se dar conta disso para que não se 
confunda explicação e compreensão.

O princípio de criação: as representações das regiões 
constituem criações de esquemas pertinentes, mas 
parciais, que nos remetem às nossas ideologias.

O princípio de retroação: as representações das regiões se nutrem 
das práticas e vice-versa. Desse modo, uma sociedade que cria seu meio 
de vida não o faz somente por meio de suas relações de produção, mas 
graças às representações (ideologias, valores) próprias a essa sociedade. 
(BAILLY,1995:739)

O artigo de Bailly e Coffey (1994) provocou um debate tanto nos países 
anglo-saxões quanto na França. No mesmo número da revista Papers in 
Regional Science houve numerosas reações.2 Os autores estão de acordo 
quanto à necessidade da reconstrução dessa disciplina, em um período 
em que se observa a reemergência do papel econômico das regiões. Mas 
admitem, ao mesmo tempo, que a produção atual em ciência regional 

2 Ver os comentários de Gibson, Plane, Stough, Anas, Vickerman no no 1 (vol. 73) de 1994 do 
periódico Papers in Regional Science.
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não é tão “sexy” comparada à socioeconomia ou à teoria social; que a 
posição acadêmica da disciplina se enfraqueceu e que a ciência regional 
foi, pela primeira vez, atingida pela crise das universidades.

Na França, o debate ressurgiu, em 1995, no número 2 da Revista de 
Economia Regional e Urbana, graças a um grupo de estudantes de economia 
em Bordeaux. O artigo assinado sob o pseudônimo Columbus suscita o 
debate e traça algumas perspectivas. A visão desses jovens pesquisadores 
é mais otimista. Ela se apóia sobre o renovo apresentado por Krugman 
e pelos progressos que ele traz em microeconomia no quadro da new 
economic geography, dando, então, o toque necessário para sair da sombra 
e adentrar a corrente dominante. O futuro da ciência regional se torna 
mais promissor após os trabalhos recentes de Krugman (1991, 1993, 
1994) sobre a concentração econômica em um modelo de concorrência 
imperfeita. Columbus termina sua análise com plena confiança:

[...] melhor do que se falar de crise da ciência regional, não se 
deveria saudar a emergência de uma nova corrente de pesquisa ativa 
e participativa, uma ciência operacional das dinâmicas do espaço? 
Espaço cuja unidade só ganha corpo quando vista sob o ângulo das 
causas humanas (COLUMBUS, 1995).

Jean-Claude Perrin (1993) deseja a revisão da ciência regional a partir 
da teoria dos meios locais inovadores como o primeiro elo de uma análise 
geral da dinâmica socioeconômica. Ele avança a idéia de que a ciência 
econômica, como a ciência regional, constituiu-se sobre o paradigma 
da racionalidade perfeita. Esse paradigma falseou a análise econômica, 
e a ciência regional nasceu da fratura que assim se produziu entre a 
realidade e sua modelização. Parece-lhe fundamental a intuição de uma 
jovem geração de pesquisadores segundo a qual, de um lado, o local é 
a moldura de um processo essencial da dinâmica econômica geral e, de 
outro lado, o local é um contexto privilegiado, porque melhor controlável, 
para reencontrar o caminho de uma modelização realmente sintética da 
economia. Para Perrin, a renovação da ciência regional tem de passar 
pela noção de “meio”, que deve constituir o pivô de uma recomposição 
teórica, isto é, de uma representação diferente da realidade e da necessária 
ruptura com certos conceitos mais prementes da disciplina.
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Para concluir esse debate, sirvo-me da resposta clara e simples do 
professor Joseph Lajugie (1995), um “antigo combatente” da economia 
espacial: de fato, a ciência regional é uma disciplina de aplicação tal 
como a medicina e, não mais do que esta, que não se daria por satisfeita 
em estabelecer diagnósticos sem os acompanhar de prescrições, a ciência 
regional não pode se contentar em listar modelos explicativos e abstratos 
sem propor soluções concretas. Nessa área, pesquisa fundamental e 
pesquisa aplicada não são opções alternativas, mas etapas complementares 
de elaboração de uma ciência. Sua análise das especificidades da realidade 
espacial só atinge todo seu alcance se ela permite desembocar em uma 
política do espaço suscetível de melhorar a sorte dos seres humanos que 
compõem um “espaço vivido”.

E uma última observação: se a ciência regional tem o desejo de ir 
mais longe do que uma disciplina neopositivista, utilizando técnicas e 
métodos econométricos e ferramentas da geografia quantitativa de um 
tempo ido (denominada outrora, nos anos 1960, a “nova geografia”), ela 
deve alargar seus fundamentos epistemológicos e, a um só tempo, seus 
campos de conhecimento e de ação. Os resultados dessa reflexão levada 
pelo conjunto da comunidade dos “regionalistas” abrirão os horizontes 
da “nova ciência regional” do terceiro milênio.

conclusão

Não se trata aqui de se estender sobre os desenvolvimentos recentes 
desse campo, ou de dar a última palavra nos debates que, no momento 
atual, animam a geografia econômica. Dito isto, podemos listar brevemente 
algumas tendências maiores. Em primeiro lugar, o novo regionalismo, no 
contexto dos processos de mundialização, continua a ocupar um lugar 
maior na pesquisa atual. Em segundo lugar, as idéias avançadas pelo 
novo regionalismo se encontram, entretanto, cada vez mais estendidas às 
questões de desenvolvimento nos países de baixa ou intermediária renda. 
Além disso, nos anos 90 e no início dos anos 2000, duas novas vozes 
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concorrentes se fizeram ouvir com relação ao espírito e aos objetivos da 
geografia econômica. A primeira, em torno do trabalho de Paul Krugman, 
tenta trazer novamente a geografia econômica ao centro da economia 
dominante. Em uma série de publicações, Krugman (1991, 1996, 1999) 
e seus colaboradores esboçaram uma pretensa nova economia geográfica 
fundada sobre um modelo de concorrência monopolista em um contexto 
espacial, fazendo desse modelo uma exposição renovada das dinâmicas 
de desenvolvimento regional. A segunda voz se expressa do próprio 
interior da geografia, e freqüentemente a definiram como uma “virada 
cultural” (ver, por exemplo, THRIFT, 2000, THRIFT e OLDS, 1996). 
Nesse caso, o argumento maior é que a geografia econômica tem de se 
mostrar consideravelmente mais atenta às questões de cultura do que 
foi no passado e que a ordem econômica do capitalismo contemporâneo 
mergulha de fato suas raízes na cultura humana (mais do que o inverso). 
Na prática, os partidários da virada cultural tendem a construir suas 
abordagens da análise da paisagem econômica sobre conceitos tais como: 
o corporal, a perfomatividade, a identidade, o gênero etc. (MCDOWEL, 
1997). Nosso sentimento, no momento, é que se nem uma nem a outra 
dessas vozes é suscetível de se tornar hegemônica na geografia econômica 
do porvir, cada uma traz clarezas úteis sobre as questões centrais da 
geografia econômica, mesmo que, nas suas formas mais extremas, elas 
tenham sido submetidas a um certo número de refutações (por exemplo, 
MARTIN e SUNLEY, 1996, STORPER, 2001).

Malgrado a duração dessa gestação histórica, é somente nos decênios 
que seguiram a Segunda Guerra Mundial que se pode identificar uma 
geografia econômica como subdisciplina coerente e segura de si. Mas 
mesmo nesse contexto, o desenvolvimento da geografia econômica desses 
últimos decênios foi pontuado por freqüentes mudanças de direção, 
conduzindo a uma situação de convulsão constante, com as rivalidades 
profissionais inevitáveis. Além disso, seria falso pensar que os postos 
avançados flutuantes da geografia econômica tenham, não importa em 
que momento, apresentado um front unificado. Ao contrário, a geografia 
econômica em seu conjunto se assemelha mais a um palimpsesto de 
idéias antigas e novas. É um campo onde se ouve constantemente ecos 
daquilo que se passou antes e argumentos teóricos passados, longe de se 
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apagarem, têm o costume de reaparecer de surpresa em novas molduras 
interpretativas. 

O grande sucesso da geografia econômica como empresa universitária 
ao curso do último meio-século pode em uma larga medida ser atribuído 
à sua utilidade como ferramenta de compreensão de aspectos cruciais do 
capitalismo contemporâneo, para não falar de suas aplicações práticas na 
organização urbana e regional e nas atividades econômicas. Ela coloca 
questões polêmicas sobre aspectos fundamentais do funcionamento dos 
sistemas econômicos contemporâneos e fomenta os poderes que buscam 
promover uma maior eficácia na performance econômica. Mesmo na 
era da mundialização, a geografia ganha importância e não a perde, 
simplesmente porque a mundialização não traz tudo de volta a um 
espaço atravessado por fluxos, mas induz uma reorganização estratégica 
das regiões econômicas do mundo de modo a abrir novas oportunidades 
de diferenciação e exploração geográfica. Conseqüentemente, pode-se 
lhe predizer um futuro brilhante. Do mesmo modo, vista a continuação 
provável da dinâmica capitalista de destruição criativa, podemos dizer, 
sem muito medo de nos enganar, que a geografia econômica encontrará 
tantas turbulências no futuro quanto conheceu no passado.

Tentamos mostrar a evolução da geografia econômica, com suas 
grandes rupturas e com sua lógica de refundações. É um percurso que 
vai da “dispersão” à “concentração”, termos tão usados na geografia 
econômica.

As reflexões essenciais da geografia econômica giram em torno do 
modo como o espaço, sob as diferentes formas da distância – a separação, 
a proximidade, a localização, o lugar etc. – determina e informa os dados 
econômicos. Em termos mais concretos, pode-se dizer que a tarefa que 
a geografia econômica contemporânea se deu consiste em descrever de 
modo racional a organização espacial da economia e, particularmente, 
em esclarecer as maneiras como a geografia influencia o funcionamento 
econômico do capitalismo. Evidentemente, apresentações tão concisas 
deixam um lugar considerável a divergências quanto à maneira como a 
geografia econômica é praticada, ou como deveria sê-lo. Vimos que as 
concepções foram bem diferentes ao longo dessa subdisciplina. 
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Ela mantém uma ligação forte com a nova geografia dos anos 50 e se 
afirma como campo de pesquisa autônomo. O interesse dos economistas 
frente ao espaço se acha reforçado em uma nova disciplina denominada 
“ciência regional”, com uma participação ativa na planificação urbana 
e regional. Disparidades, desigualdades espaciais e mecanismos de 
dominação foram as preocupações centrais das análises nos anos 60-70. Os 
novos dados do contexto do macroeconômico estimularam as pesquisas 
em dois eixos a partir dos anos 80: de um lado, uma formalização aguda; 
de outro, a construção de um modelo territorial da produção.
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Anexo

As principais etapas da evolução da geografia econômica francófona

- 1897, Dubois Marcel, Kergomard Joseph-Georges: Précis de géographie 
économique.
- 1905, Hauser Henri: L’impérialisme américain.
- 1915, Hauser Henri: Les méthodes allemandes d’expension économique.
- 1921, Vidal de la Blache Paul: Principes de géographie humaine.
- 1921, Maurette Fernand: Les grands marchés de matière première.
- 1928, Capot-Rey Robert: Le développement économique des pays sarrois sous 
la Révolution et l'Empire (1792-1815).
- 1930, Gibert André: La porte de Bourgogne et d'Alsace.
- 1937, Perrin Maxime: Saint-Étienne et sa région économique. Un type de la 
vie industrielle en France.
- 1938, Dauphin-Meunier Achille: La Cité de Londres.
- 1947, Hauser Henri: Esquisse d’une philosophie de l’histoire de la 
géographie économique. Revue Historique.
- 1947, Gravier Jean-François: Paris et le désert français.
- 1953, Chardonnet Jean: Les grands types de complexes industriels.
- 1955, Perroux François: Note sur la notion de pôle de croissance. 
Économie appliquée.
- 1955, Ponsard Claude: Économie et espace.
- 1955, Labasse Jean: Les capitaux et la région.
- 1956, George Pierre: Précis de géographie économique.
- 1958, Ponsard Claude: Histoire des théories économies spatiales.
- 1961, Boudeville Jacques-Raoul: Les espaces économiques.
-1961, Fondation de l’Association de science régionale de langue 
française (ASRDLF).
- 1961, George Pierre: Les grands marchés du monde.
- 1962, Claval Paul: Géographie générale des marchés.
- 1962, Courtin René, Maillet Pierre, Économie géographique.
- 1966-1985, Claval Paul: Chroniques de géographie économique. 
Revue Géographique de l'Est.
- 1966, Moran Pierre: L'analyse spatiale en science économique.
- 1966, Remy Jean: La ville, phénomène économique.
- 1968, Claval Paul: Régions, nations, grands espaces.
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