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introdução

Este capítulo é a expressão de um esforço preliminar de reflexão 
sobre o potencial de exploração do conceito de território, da Geografia, 
como campo de diálogo entre diferentes conhecimentos na perspectiva 
do desenvolvimento. As dinâmicas dos processos socioeco-nômicos 
tornam esses conceitos também mutáveis, o que sugere uma redefinição 
dos saberes e das suas relações. Essa permanente transformação dos 
saberes, a partir do diálogo, permite aproximações mais consistentes 
com a realidade, em um mundo em que se intensificam os processos de 
globalização ou de mundialização. 

Os resultados do processo de globalização ou de mundialização e os 
impasses que surgem no plano econômico, social, político e ambiental 
colocam em xeque os pressupostos e instrumentos que vêm dando suporte 
à gestão social e à intervenção sobre a realidade. O “desenvolvimento” e 
o “progresso” prometidos pela aplicação da ciência moderna mostraram-
se limitados, excludentes e perversos, quando se consideram os desafios 
postos aos países “não-desenvolvidos” de competirem nos mercados 
globais e, simultaneamente, elevarem a qualidade de vida e de bem-
estar de suas populações. A manutenção da lógica competitiva dos 
mercados globais tende a acirrar contradições, a exclusão social e os 
desastres ambientais. O momento, na verdade, aponta a necessidade de 
se repensarem e renegociarem as bases de uma outra sociedade (LEFF, 
2006; DUPAS, 2004; CHESNAIS, 1994, 2001; BRUNHOFF, 1996; 
SACHS, 1979, 2005, 2007). 

Mas essa tendência a assumir padrões ditados pela ciência moderna e 
materializados pela busca e incorporação de padrões de crescimento dos 
países industrializados não é fato novo. Sobre o assunto, Rist (2001) nos 
ensina que, por meio da ajuda para o “desenvolvimento” dos países indus-
trializados, pós-Segunda Grande Guerra, definiu-se a relação de depen-
dência entre esses últimos países e os não-industrializados, assim como os 
EUA consolidaram-se como padrão de desenvolvimento a ser alcançado. 
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Neste capítulo, fazemos um esforço de compreensão dos desafios do 
processo de desenvolvimento e o potencial da exploração da dimensão 
territorial a partir de uma perspectiva de abordagem multiescalar, 
considerando-se que o desafio do desenvolvimento local é complexo 
e tem uma noção polissêmica, que comporta tantas quantas sejam as 
dimensões em que se exerçam a cidadania. Essa perspectiva foi explorada 
no capítulo em que Alain Musset discute desenvolvimento como definição 
de um padrão dominante e hegemônico.

Para dar conta dessa problemática fazemos uma breve revisão das 
principais contribuições da Economia na tentativa de se compreender 
como essa área do conhecimento incoporou a variável espacial, explorando 
os estudos mais recentes que procuram enquadrar a dimensão territorial 
como espaço de interesses e teia de poderes.

Segundo Cássio Hissa (2008), explorando algumas contribuições de 
Milton Santos, o homem se organiza para produzir, e, assim, produz 
espaço: os lugares, os ambientes, a cidade, os interiores urbanos – sendo 
o espaço, por natureza, transdisciplinar. Assim, as disciplinas, contra-
riando o próprio caráter do conceito, multiplicam esforços com o objeti-
vo de conceder especificidade ao espaço com o qual trabalham (HISSA, 
2008:262).

Nosso esforço aqui não é o de explorar as especificidades da economia 
dos territórios de desenvolvimento, mas o de restabelecer vínculos sentidos 
a partir do diálogo com outras áreas do conhecimento, principalmente 
a Geografia, na tentativa de ampliar e tornar complexa a percepção do 
espaço utilizado pela Economia.

Há o risco, no entanto, de conceitos serem transformados em mitos 
que passam a direcionar a construção do saber e dos mecanismos de 
intervenção, conforme nos alerta Celso Furtado (1974). Este capítulo 
tem como um de seus objetivos principais mapear esses riscos a partir de 
revisão de bibliografia teórico-empírica sobre desenvolvimento e arrajos 
produtivos locais (APL).

Além desta parte introdutória, este capítulo compõe-se de qua-
tro seções. Na próxima, introduz-se o debate sobre a incorporação da 
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dimensão espacial pela Economia. Na segunda seção, discute-se o olhar 
da Economia sobre o desenvolvimento; em seguida, será explorado o 
conceito de território como dimensão de espaço/tempo social e, portan-
to, extremamente rico para a compreensão das dinâmicas locais. Na se-
guinte, apresenta-se uma discussão mais específica sobre as propostas 
de aglomerações produtivas centradas em APLs, levantam-se algumas 
questões de natureza metodológica para serem pensadas e, finalmente, 
registram-se algumas reflexões sobre os desafios para a pesquisa e para a 
gestão territorial.

A economiA e suA relAção com o espAço

Na perspectiva do mainstream da Economia, a preocupação com o 
desenvolvimento, ou melhor, com o processo de crescimento, surge a 
partir da Segunda Guerra, no bojo da reconstrução dos países destruídos, 
tendo como principal objetivo o crescimento industrial. Para medir tal 
crescimento, o PIB e a renda per capita foram utilizados como principais 
indicadores. Os projetos de desenvolvimento postos em marcha, além de 
tomarem o setor industrial como referência de vetor de dinamização das 
economias e terem seus resultados avaliados pela variação em níveis de 
renda per capita e do PIB, investiram na concentração de capitais e na 
centralização de poder nas grandes corporações verticalizadas. Processo 
esse que levaria “à dependência cultural que está na base do processo 
de reprodução das estruturas sociais correspondentes” (FURTADO, 
1974:80).

Embora celebrada em Princípios de economia, de Marshall, cuja primeira 
versão data de 1890, a crescente verticalização das grandes corporações 
multinacionais, após a Segunda Grande Guerra, obliterou a importânica 
das aglomerações produtivas (VASCONCELOS; GOLDSZMIDT; 
FERREIRA, 2005). Para além das injunções derivadas do embate 
político entre países motivados por intereses particularistas, leituras 
reducionistas do processo de desenvolvimento podem ser creditadas 
também ao imperialismo da disciplina Economia sobre outras disciplinas 
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do campo das ciências sociais aplicadas. Na verdade, a Economia sempre 
deu pouca importância à questão espacial, enquanto o tempo foi tido 
como variável-chave em todos os domínios da investigação econômica. 
O espaço, quando incorporado, era representado pela variável distância e 
seus efeitos sobre os custos de produção (PECQUEUR; ZIMMERMANN, 
2005). Nesse sentido, pode-se ter a dimensão dos muitos outros aspectos 
da vida em sociedade que foram negligenciados. 

Munidos da fé na mão invisível do mercado e, freqüentemente, 
exortando o fervor religioso na ação de empreendedores made in america, 
economistas tenderam a ver outras ciências apenas como apêndices ou 
extensões da economia, esquecendo da proposição inversa de Wicksteed 
(1933 [1910]:748 apud ZAFIROVSKI, 2005:127), segundo a qual a 
relação entre economia e sociologia deriva da própria natureza das leis 
econômicas, que são leis da conduta humana nas sociedades e não leis 
associadas a fenômenos naturais, biológicos e tecnológicos. De acordo 
com o mesmo autor, um tipo especial de racionalidade vincula-se ao fato 
empiricamente evidenciado de que a economia – e o mercado – tem 
sido influenciada e governada, historicamente, por forças sociais externas 
– “isto é, nunca foi deixada a sua conta e risco” (WICKSTEED, 1933 
[1910]:748 apud ZAFIROVSK, 2005:127). 

Vinculada à discussão sobre aquele tipo especial de racionalidade, a 
crítica não se resume ao mainstream da economia. Correntes – maintreams – 
também da sociologia, da política e da administração baseiam-se em um 
tipo de racionalidade que não permite entender porque as pessoas fazem 
o que fazem. O homem desumanizado da ciência econômica, o chamado 
homo economicus da economia clássica, o homem operacional da teoria 
administrativa, o homo sociologicus do modelo acadêmico da sociologia e 
o homo politicus, predominante na ciência política, assemelham-se mais 
a um robô, insensivelmente programado para ganhar dinheiro o mais 
possível ou defender seus interesses egoístas. Embora importantes 
teóricos considerem ser essa uma visão pouco realista da conduta 
humana, até recentemente essas idéias foram amplamente aceitas em 
diversas disciplinas do campo das ciências sociais aplicadas, algumas 
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delas já mencionadas anteriormente. Tal quadro, todavia, está mudando.1 
Os resultados perversos da globalização vêm mudando também o quadro 
de discussão sobre o desenvolvimento. 

A questão do desenvolvimento vem se tornando central para sociedades 
e países, impondo-se a necessidade de se repensar a relação entre o social e 
a natureza, bem como entre escalas de tempo e de espaço, as relações entre 
atores sociais e suas racionalidades, e de se discutirem e requalificarem 
metodologias de formulação, de implementação e de avaliação de projetos 
de desenvolvimento. Trata-se de levar em consideração a “necessidade 
de se apreender as manifestações concretas dos fenômenos inerentes à 
dimensão espacial do processo de desenvolvimento capitalista em cada 
situação específica”, o que torna inverossímeis construções teóricas 
fechadas, com leis de validade universal, uma vez que o fenômeno de 
desenvolvimento só pode ser entendido em cada realidade concreta 
(BRANDÃO, 2007:67). O importante é que a riqueza dos conflitos e 
interesses territoriais passam a ser valorizados como expressão de suas 
histórias e não apenas como receptáculos de histórias.

Alguns estudiosos já avançam na desconstrução de antigas verdades 
científicas, baseadas no modelo cartesiano-newtoniano, e na construção 
de novos princípios e conceitos que buscam dar conta da intrínseca 
interconectividade entre sociedade e natureza (CAMARGO, 2005; 
HISSA, 2002; NICOLESCU, 2001; MORIN, 2000, 1999; SOUSA 
SANTOS, 2000, 2001, 2003; TUCKER,1999). Tais autores realizam 
esforço de crítica epistemológica e caminham no sentido de conformação 
de nova relação entre disciplinas centrada na valorização do diálogo 
entre as mais diversas áreas do conhecimento, na integração do que foi 
fragmentado por paradigmas predecessores e no reconhecimento da 
complexidade daquilo que foi simplificado.

1 GAZETA MERCATIL. “O Fator Humano é que atrapalha”. Caderno da Gazeta Mercantil, 
Sexta-feira, 10 de março, e fim de semana, 11 e 12 de março de 1995, p. 4. de Guerreiro Ramos, 
Modelo de Homem e Teoria Administrativa. RAP, Rio de Janeiro, 18 (2), abr/jun. 1984, p. 
3-12; e de Guerreiro Ramos. Administração e Estratégia de Desenvolvimento. Rio de Janeiro: 
Fundação Getúlio Vargas, 1966. Extraído de: BASTOS, A.V. B., LOIOLA, E., QUEIROZ, N., 
SILVA, T. Conceito e Perspectivas de Estudo das Organizações. In: ZANELLI, J. C., BORGES-
ANDRADE, J. E., BASTOS, A. V. B. (org). Psicologia, Organizações e Trabalho no Brasil. São 
Paulo: Artmed. 2004.
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Termo polissêmico, complexidade se define por oposição à sim-
plicidade. Assim, na perspectiva da complexidade, causas simples pro-
duzem fenômenos complexos. A complexidade é o reconhecimento de 
que múltiplas relações, ao constituírem estados de “organização”, uma 
ordem, uma hierarquia, ensejam, ao mesmo tempo, o aparecimento de 
processos contrários a essa organização.2 Como aponta Morin (1999), o 
objetivo dessa abordagem não é o conhecimento exaustivo de todos os 
eventos e processos, mas a busca da coerência global, das ligações entre 
os elementos de um sistema. Segundo ainda o próprio Morin (1999), 
o que move tais pensadores é o desejo de ocultar o menos possível a 
complexidade do real.3 Dessa perspectiva, o conceito de complexidade 
incorpora a perspectiva de integração como veremos mais adiante.

Dentro de uma ampla matriz de novos pensadores e abordagens sobre 
as implicações de condutas humanas no cotidiano e de suas relações sobre 
o tecido socioprodutivo, duas das mais promissoras são a da sociologia 
econômica e a da economia política. Para a sociologia econômica, em 
particular, fatos econômicos são, sim, condicionados por fatos da vida 
social. Tal assertiva expande o debate acadêmico no campo da economia 
para incluir uma perspectiva genuinamente social centrada na interação 
das pessoas reais e não em pessoas idealizadas,4 e superar negligências 
em relação às estruturas sociais presentes em abordagens econômicas 
ortodoxas (SWEDBERG; GRANOVETER, 2001).

De uma perspectiva mais focada nas teorias de desenvolvimento, cuja 
matriz encontra-se na economia política, Celso Furtado (1974) chama a 
atenção para o mito do desenvolvimento, que o reduz a crescimento eco-
nômico e cuja difusão tem funcionado como um filtro, que tem impedido 

2 Segundo Di Méo e Buléon (2005), podem-se qualificar como complexas as abordagens que 
valorizam relações, interrelações, dinâmicas e movimentos, contradições, a indissociabilidade entre 
espaço e tempo, bem como o caráter multidimensional das espacialidades e das temporalidades.
3 No entanto, alerta Demo (2002:11), com base em Bauman (1999, 2001), que, embora 
Morin detenha o mérito do pioneirismo dessa discussão no campo das ciências sociais aplicadas, 
deixa a impressão, por vezes, “que o conceito de complexidade esgota-se na combinatória de 
componentes, sem perceber que os próprios componentes já são complexos, em si e em sua 
combinatória”.
4  SWEDBERG, R., GRANOVETER, M. Introduction to the second edition. In: GRANOVETER, 
M. SWEDBERG, R. The sociology of economic life. Colorado: Westview, second edition, 2001, p. 
1-28.
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estudiosos e policymakers de países da periferia olharem para necessidades 
concretas de seus países. Sem o escrutíneo das necessidades concretas dos 
países perífericos, os mitos do desenvolvimento substituem uma visão 
mais bem-qualificada sobre as necessidades de tais países e passam a 
funcionar como faróis que orientam o campo de percepção do cientista 
social e policymakers sobre a realidade, apontando para o que é ou não 
relevante de se ver, compreender e mudar.

Antes de Celso Furtado (1974), mas ainda dentro da mesma matriz 
da economia política, outras contribuições já alertavam para a miopia 
dos trabalhos que reduzem o desenvolvimento ao crescimento econô-
mico, ressaltando a importância das dimensões cognitiva, subjetiva, 
cultural e sistêmica do desenvolvimento, como as de François Perroux 
(1967), G. Myrdal (1957) e Albert Hirschman (1958), para citar apenas 
alguns expoentes. 

Contribuições de Perroux (1967), Myrdal (1957) e n (1958) foram, 
de certa forma, incorporadas pela Economia Industrial (EI), mas 
orientadas ainda para se alcançar um determinando objetivo ou “mito do 
desenvolvimento” construído. Nessa perspectiva, enquadra-se a relativa 
difusão em planos de desenvolvimento, gestados nas décadas 1970 e 
1980 no Brasil, de conceitos de pólos de crescimento, indústrias motrizes 
e efeitos “para frente para trás”, por exemplo.5 

Transformações operadas desde a década de 1970 ensejaram a confi-
guração de uma nova matriz de relações espaciais e de acumulação de 
capital. A nova lógica espacial do “paradigma” tecnoeconômico emergente 
repousa sobre três pilares: a concentração e a centralização das decisões de 
caráter estratégico; a descentralização do gerenciamento organizacional; 
e as inter-relações espaciais possibilitadas pelos fluxos informacionais, 
que são, por seu turno, limitados pelas estruturas de poder e pela infra-
estrutura de informação e de comunicação disponível (ALBAGLI, 1999). 
Assim, nesse momento de expansão capitalista, o local passa a ser visto 

5 Também em meio à emergência de novas abordagens do desenvolvimento, ocorreram avanços no 
tocante a seus indicadores, cujo caso mais exemplar é o da criação, já em período mais recente, do 
Índice de Desenvolvimento Humano – IDH. A exemplo das limitações derivadas da permanência 
do mito de desenvolvimento em novas abordagens no campo da EI, o IDH é também limitado 
para captar muitas das múltiplas dimensões da realidade sócio-cultural-cognitiva, envolvidas em 
projetos de desenvolvimento.
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por algumas correntes de pensamento de forma integrada às cadeias 
globais das transnacionais. O local, longe de se contrapor ao global, o 
complementa (PECQUEUR, 2000, 2005; SANTOS; SILVEIRA, 2001). 
No entanto, como veremos mais adiante, parece ainda persistir uma 
grande distância entre o discurso e a prática.

Em uma análise do movimento de atuação das políticas públicas e 
suas articulações com as demandas de acumulação de capital, Fernandes 
e Cano (2005) apontam os interesses que movem as relações local/
global. Para os autores, percebe-se um duplo movimento de redefinição 
das escalas de ação político-econômica: um, para “cima”, de integração 
global da atividade econômica e da decisão política, e outro para “baixo”, 
de descentralização para a escala local da organização da vida cotidiana. 
Em tese, ao invés de um antagonismo entre o local e o global, nota-se 
uma funcionalidade entre as duas escalas. Além disso, mostrando como 
essa discussão é bem mais complexa do que a dualidade local/global, 
observam que a dinâmica do processo de acumulação capitalista se 
dá nas várias escalas simultaneamente. Nesse sentido, sugerem que a 
construção de alternativas progressistas de desenvolvimento com justiça 
social requer abordagens metodológicas e políticas trans-escalares, o que 
implica, adicionalmente, aprofundar o significado de cada local. 

Mudando o foco de atenção, pode-se, grosso modo, afirmar que os anos 
1990 foram marcados pelo direcionamento das políticas públicas para 
o local e pela busca da participação da sociedade civil como solução 
para a crise do desenvolvimento nacional. Análises mais recentes dessas 
intervenções têm, todavia, ensejado a percepção de que o foco no local 
se deu acoplado a uma visão dicotômica da relação entre o local e o 
global, negligenciando ou até mesmo eliminando escalas intermediárias 
e, conseqüentemente, diferentes mediações, que são imanentes ao 
processo de desenvolvimento, o que resultou no relativo insulamento das 
propostas de desenvolvimento local (BRANDÃO, 2007).

Uma das explicações para algumas das diferenças entre as postulações 
teóricas sobre desenvolvimento, por exemplo, e as novas práticas, 
traduzidas em políticas de desenvolvimento, é a de que estudos e debates 
em torno de novos conceitos ultrapassam, cada vez mais rapidamente, 
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as fronteiras da academia e são incorporados por gestores públicos. Se, 
por um lado, isso pode ser positivo para a atualização das referências de 
construção de políticas públicas, muitas vezes a apropriação de conceitos 
renovados é feita de forma apressada, sem a devida discussão e crítica para 
sua aplicação e adaptação. Como ressaltam com muita propriedade Fauré e 
Labazée (2005), muitos estudos acabam perdendo sua natureza descritiva 
e teórica para se transformarem em posturas normativas e prescritivas, 
transfor-mando-se em receitas para promoverem o crescimento local. 
Da mesma forma, indicadores e sistemas de avaliação não são revistos 
na perspectiva dos novos conceitos e abordagens. Continuam as crenças 
nos mitos; o mito do conceito como solução e não como referência para 
melhor compreender dinâmicas sociais específicas. Nesse sentido, toda 
generalização, além de perigosa, empobrece e reduz a compreensão e a 
complexidade da realidade (LOIOLA; RIBEIRO, 2006).

Ainda perseguindo a trilha dos riscos, o debate e as propostas de 
desenvolvimento tenderam a minimizar, ou mesmo ignorar, os cons-
trangimentos impostos pelo contexto de globalização (MILANI, 
2005; OLIVEIRA, 2002). Como ressalta Oliveira (2002), o desafio 
do desenvolvimento local é complexo e tem uma noção polissêmica, 
que comporta tantas quantas sejam as dimensões em que se exerçam 
a cidadania; qualquer tentativa de transformá-lo em um modelo para-
digmático estará fadada ao fracasso (OLIVEIRA, 2002). 

Nesse movimento de renovação de teorias e de instrumentos, na dé-
cada de 1980, o tema das aglomerações produtivas reapareceu com vigor 
renovado, impulsionado pelos resultados positivos das experiências na 
Terceira Itália (VASCONCELOS; GOLDSZMIDT; FERREIRA, 2005) 
em um momento de crise econômica generalizada em vários países, de 
crise das teorias hegemônicas, e com o acirramento das conseqüências 
desastrosas do processo de globalização. Discussões sobre o desenvol-
vimento passam a privilegiar a dimensão local, além da temporal, em 
uma nova perspectiva. Trabalhos na área da Economia Industrial vão, 
por exemplo, ressaltar a importância do processo de aprendizagem e a 
dimensão territorial, procurando valorizar a dimensão social, política e 
cultural do desenvolvimento. 
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Em síntese, um conjunto de trabalhos levados a efeito nessa década, 
inclusive no campo da EI, mas não só nesse, incorporou a reflexão de 
que, a princípio, não existem escalas boas ou ruins: a consideração de 
múltiplas escalas – que pode ensejar a incorporação das especi-ficidades 
locais, assim como as relações entre o local, o regional, o nacional e o 
global – em projetos e em discussões sobre processos de desenvolvimento 
são recomendações centrais extraídas da análise de muitos dos trabalhos 
da década de 1980 (BRANDÃO, 2007:36), a exemplo de muitos que 
abraçam como unidade de análise os conceitos de Cluster, Distritos 
Industriais e Arranjos Produtivos Locais (APL), dentre outros.

retomAndo o debAte sobre o desenvolvimento: 
Além dA industriAlizAção e dA modernizAção 

A discussão sobre o desenvolvimento privilegiou historicamente a 
dimensão econômica que, por sua vez, não o compreendia distintamente 
do conceito de crescimento econômico. A preocupação dos economistas 
clássicos como Smith, Mill, Ricardo, Marshall e mesmo Marx era 
compreender o processo de expansão e acumulação do sistema capitalista.
Viam o crescimento econômico como um processo evolucionário. Nesse 
processo, as instituições poderiam bloquear ou estimular o crescimento. 
Para os economistas clássicos a questão fundamental era compreender 
o processo de acumulação capitalista, os fatores responsáveis pela 
acumulação de riqueza e pelo crescimento econômico. Destaca-se, en-
tretanto, a contribuição teórico-metodológica de Marx que será referência 
a todos os estudos posteriores, preocupados com a compreensão da 
dinâmica de produção e reprodução capitalista. 

Embora o debate sobre o desenvolvimento econômico só tenha adqui-
rido importância principalmente no final da Segunda Guerra Mundial, 
a partir do Plano Marshall de reconstrução da Europa, elaborado pelos 
EUA,6 segundo Rist (2001), o conceito de desenvolvimento é inventado 

6 Apesar disso, ressaltam-se as contribuições sobre o tema, no período entre as Guerras, da 
produção originada em países do leste europeu e da Índia. O foco naquele momento era o 
desenvolvimento da agricultura. Um dos economistas daquele período, Michael Kalecki, terá 
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em um momento pouco favorável às preocupações extra-ocidentais. Os 
termos “desenvolvimento” e “subdesenvolvimento” aparecem pela pri-
meira vez no Ponto IV do discurso do Presidente Truman, de 1949, em 
que se propõe estender às nações desfavorecidas a ajuda técnica a certos 
países da América Latina.

 Pode-se dizer que a proposta de Truman é inovadora e inaugura uma 
nova era nas relações internacionais. Já não se trata mais de uma relação 
entre metrópole/colônia, mas entre possíveis iguais. Ao falar das nações 
desfavorecidas, o discurso de Truman introduz o conceito de países sub-
desenvolvidos, incorporando a idéia de continuidade entre desenvolvi-
mento e subdesenvolvimento, sendo o crescimento econômico a única 
forma de reduzir as diferenças entre os dois tipos de países e, quiçá, supe-
rá-las. Os constrangimentos históricos da periferia são negligenciados e 
o crescimento econômico é a única saída. A forma de medir os diferentes 
níveis de desenvolvimento seria o PIB, liderado na época pelos EUA. 
Nessa perspectiva analítica, o desenvolvimento é um conceito transcul-
tural e de validade universal, o que é contestado, com propriedade, por 
Rist (2001). De acordo com o Plano Marshall, o desenvolvimento seria 
alcançado com o crescimento econômico, a partir do desenvolvimento 
industrial e da construção de instituições sociais e políticas complemen-
tares, desenhadas nos moldes americanos (RIST, 2001).

Uma contribuição importante que vai questionar essa visão univer-
salista e linear do desenvolvimento, além de realizar um esforço de 
construção teórica para a compreensão do subdesenvolvimento numa 
visão indutiva e histórica, é a da Comissão Econômica para a América 
Latina (CEPAL), órgão da ONU, criado em 1948. A CEPAL vai 
desenvolver a teoria estruturalista do subdesenvolvimento periférico 
latino-americano como alternativa às teorias econômicas que tratavam 
do fenômeno do desenvolvimento como universal, sem se dar conta das 
especificidades históricas e regionais. Raul Prebisch e Celso Furtado7 foram 

grande influência sobre os primeiros intelectuais da Cepal.
7 CÊPEDA, Vera (2008), mostra a singularidade da reflexão de Celso Furtado sobre 
subdesenvolvimento, ressaltando sua habilidade em diluir a contradição entre uma explicação 
excessivamente endógena dos problemas nacionais e o deslocamento do transplante acrítico das 
interpretações gestadas no estrangeiro para realidades distintas das nossas (p.52). CÊPEDA, Vera 
A. Celso Furtado e a interpretação do subdesenvolvimento. In: LIMA, M. C. e DAVID, M. D. A 

Compreendendo a complexidade.indd   197 12/5/2009   09:27:16



•   198

•  Compreendendo a Complexidade sóCioespaCial Contemporânea

nomes importantes, cujas contribuições revelaram um traço comum: 
a necessidade de entender o subdesenvolvimento como um contexto 
histórico específico e que, portanto, necessitava de teorização própria 
(BIELSCHOWSKY, 2000). A contribuição da CEPAL direcionou ações 
de muitos governos da América Latina até a década de 60/70, quando 
os militares assumem o poder em vários países, cujas políticas internas se 
redefinem em direção a uma nova inserção internacional.

François Perroux (1967), Myrdall (1972) e Hirschman (1958) apontam 
adicionalmente a necessidade de se compreender que o desenvolvimento 
econômico e social é regionalmente desequilibrado. Perroux (1967) 
mostra a importância de se incentivar os pólos de desenvolvimento, vistos 
como uma unidade econômica motriz, que geram efeitos de aglomeração 
e proporcionam ganhos cumulativos de localização. Para Perroux (1967), 
o desenvolvimento é a combinação de transformações de ordem mental 
e social de uma população que lhe possibilita o aumento cumulativo e 
duradouro do seu produto real global. 

Hirschman (1958), entre várias contribuições, ressalta os conceitos 
de efeito arrasto (backward linkage) e de efeito de propulsão (forward 
linkage). Esses dois efeitos orientariam as decisões de investimento em 
função da capacidade para provocar modificações estruturais propícias 
ao desenvolvimento. O autor alerta, entretanto, que a integração dessas 
dimensões não poderia ficar à mercê apenas das forças do mercado e 
chama a atenção para a importância do Estado e das forças políticas locais 
no direcionamento do desenvolvimento. Nessa visão, o espaço é não 
apenas locus de manifestação de relações socioeconômicas, mas também 
de correlações de forças, de interesses e de paixões locais/regionais.

Para Amartya Sen (2000), muitos dos problemas de privação e pobreza 
estão também presentes em países desenvolvidos, e o combate dessas 
desigualdades será feito a partir da expansão das liberdades individuais. As 
liberdades individuais são os principais meios e fins do desenvolvimento. 
O alcance das liberdades, base do desenvolvimento, implica eliminar suas 
principais fontes de limitações, como a pobreza, a tirania, a carência de 
oportunidades econômicas e a privação social sistemática ou a interferência 

atualidade do pensamento de Celso Furtado. São Paulo: Francis, 2008. 268p.
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de Estados repressivos. Assim, a liberdade de escolha a partir de juízos 
de valor formados de forma independente está sempre combinada e 
condicionada pela capacidade real de ser e de fazer. 

A capacidade real de escolha inclui uma dimensão de livre-arbítrio 
e, a partir daí, pode-se perceber a pobreza como “a não-capacidade de 
se buscar o bem-estar” (SEN, 2001:80). O resgate dessa capacidade 
passa, necessariamente, pela “expansão da capacidade das pessoas, 
para que façam aquilo que valorizam e escolhem” (SEN, 1997:51 apud 
ARBIX, 2002:64), o que inclui boa saúde, educação, meio ambiente e 
desenvolvimento social, bem como toda atividade que possa contribuir 
para a melhoria de renda e da qualidade de vida (ARBIX, 2002; VEIGA, 
2005). O processo de aquisição dessas capacidades passa, também, pela 
construção da democracia. Sen (2000) não aprofunda, entretanto, o 
potencial de essas mudanças de capacitações romperem com os grandes 
desequilíbrios entre países desenvolvidos e não-desenvolvidos.

O sentido de desenvolvimento que nos anima na discussão deste 
capítulo é o de Castoriadis (1990). O autor define desenvolvimento, ou um 
estágio da sociedade que pode ser assim reconhecido, como a possibilidade 
de todos os habitantes da terra terem acesso à água potável, alimentação 
equilibrada, saúde, educação e democracia. Este conceito traduz a 
complexidade e a natureza interdisciplinar do desenvolvimento. 

Castoriadis (1990) foi também um dos pioneiros na crítica ao “mito 
do desenvolvimento” que, para ele, está imbuído do propósito de 
modernização capitalista, orquestrada pelas potências hegemônicas. 
Pensar outros modelos de desenvolvimento passa pelo esforço de 
construção teórica “aberta” que, ao invés de definir de forma fechada um 
conceito, estabeleça princípios norteadores. 

Na linha de pensamento de Castoriadis, desenvolvimento seria um 
processo de aprimoramento das condições gerais do viver em sociedade, 
em nome de uma maior felicidade individual e coletiva. Essa proposição 
se desdobra em muitas dimensões, como a da autonomia, que não serão 
exploradas neste capítulo. O objetivo aqui é ampliar e atualizar a discussão 
sobre o desenvolvimento e sua natureza complexa e interdisciplinar. Esse 
caminho pressupõe uma maior consciência dos limites da generalização, 
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bem como uma postulação de descentralização teórico-estratégica com 
a superação de posturas etnocêntricas e cientificistas, que compreenda a 
sociedade em todas as suas dimensões: a das relações sociais (econômica, 
política, cultural), a espacial (que abarca aspectos mais complexos de 
sua materialidade), e a histórica (SOUZA, 1996). Essa não é uma tarefa 
fácil, mas necessária, se se quer atuar no sentido de compreender, refletir 
e construir alternativas para a crise contemporânea.

A plasticidade do conceito de território permite abrigar a dinâmica 
volátil do capital e as características do trabalho imaterial. Abre-se 
assim, também, o espaço para diferentes modelos de desenvolvimento 
regional e a possibilidade da construção de capacidade organizacional 
dos agentes regionais para superarem as contradições e resolverem os 
conflitos mediante a integração dos interesses locais com interesses 
socioambientais regionalizados (SANTOS, 2000). Esses novos padrões de 
desenvolvimento e suas formas de cooperação e de associação são o que 
Boisier (2003) denomina de capital social. O desenvolvimento do capital 
social, transformado em pressão política, é que impulsiona e dinamiza 
o desenvolvimento regional. Nessa perspectiva, o desenvolvimento 
é fruto de um processo de construção da democracia e o local/espaço 
territorializado é compreendido como espaço de forças, interesses e 
saberes diversos e divergentes, socialmente construídos e inseridos em 
uma região. Segundo Hissa (2002), o debate e a valorização do conceito 
de território emergem também da crise do saber atual, caracterizado 
por uma discussão da ciência sobre a validade de modelos totalizantes. 
O conceito de território abre espaço para a compreensão do lugar e da 
natureza da sociabilidade contemporâneas.

O desenvolvimento que sempre se realiza sobre territórios específicos 
é um fenômeno complexo. Pode-se dizer que fenômeno complexo 
incorpora, por sua vez, uma dinâmica – são frutos de manifestações 
de forças contrárias, porquanto sua estabilidade é sempre arranjo 
temporário e a estrutura já não é exclusivamente o que não muda, mas, 
também, movimento de vir a ser essencial e permanente: “além de modo 
persistente de ser, implica modo inovador de vir a ser” (DEMO, 2002:15). 
Manifestam-se ainda pela estrutura, de forma combinada, aquilo que 
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resiste ao tempo, mas também aquilo que reflete a adaptação derivada 
de sua submissão ao tempo (DEMO, 2005). 

Da combinação simultanea de componentes controláveis e não-con-
troláveis, derivada da dinamicidade, emerge uma outra característica de 
fenômenos complexos como o do desenvolvimento: a de não-linearidade. 
Implicando mais que emaranhados, labirintos, complicações, que podem 
conformar processos que se complicam, mas não se complexificam, no 
conceito de não-linearidade está ultrapassada a simples noção de orga-
nização das partes, que é substituída pela de “modos de ser”. Trata-se 
de entender a integração das partes de uma outra perspectiva. Por isso, 
afirmou-se anteriormente que o conceito de complexidade subsumia o 
de integração.

A trajetória de fenômenos complexos se dá principalmente por re-
construção e não apenas por reprodução, replicação ou recorrência; mar-
cada pelo transcurso do tempo, a trajetória do desenvolvimento torna-se, 
assim, irreversível: “não se pode passar do depois para o antes, nem o 
depois é igual ao antes” (DEMO, 2002:17).

 Trajetórias reconstrutivas pressupõem autonomia e aprendizagem, 
vez que a evolução não se dá meramente por acumulação, mas também 
por ruptura, por processos e caminhos qualitativamente diferenciados. 

Processo dialético e reconstrutivo, o que constitui manifestação de 
sua quarta característica, diz-se que fenômenos complexos, como o de 
desenvolvimento, dependem de aprendizagem; seus processos podem 
incluir criatividade autêntica no sentido de que produzem modos de ser 
que são, ao mesmo tempo, modos de vir a ser, os quais não se reproduzem 
linearmente, reconstroem-se não-lineramente (DEMO, 2002).

Irreversibilidade, intensidade e ambiguidade/ambivalência são outras 
três carcterísticas da complexidade do fenômeno de desenvolvimento. 
Enquanto irreversibilidade vincula-se, em um primeiro momento, à 
noção de tempo – “com o passar do tempo, nada se repete, por mais que 
possa parecer –, não se trata aqui de reduzir o tempo ao resultado da 
comparação entre o antes e o depois, mas de enxergá-lo como unidade 
típica de contrários.”
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Já sobre a intensidade de fenômenos complexos diz-se que introduz 
dimensões produtivas imprevisíveis e incontroláveis, o que torna qual-
quer previsão de desenvolvimento mera aproximação, que toma como 
referência o passado. “É conveniente recordar: toda dinâmica é dinâmica 
porque não se repete, mas em toda dinâmica que não se repete há com-
ponentes repetitivos” (DEMO, 2002:27). 

Por fim, quanto à ambigüidade/ambivalência do fenômeno desenvol-
vimento, refere-se à estrutura (ambigüidade), tanto no sentido de com-
posição como também de forma desencontrada de seus componentes, e 
à processualidade (ambivalência) de fenômenos corre-latos, sendo essa 
última mais “facilmente visível, vez que vincula-se a seus modos de vir a 
ser. Algo é ambivalente quando a dinâmica é constituída de valores con-
trários, estabelecendo-se entre eles campos contrários de força” (DEMO, 
2002:30). 

Como já se viu, um dos eixos centrais de processos de desenvolvimento 
é o conhe-cimento. Todo conhecimento é, todavia, potencialmente 
disruptivo, mas também é suscetpível de censura. Essa manifestação 
ambivalente torna-se emblemática na era da competitividade globalizada: 
para ser inovador e produtivo, precisam-se de trabalhadores que saibam 
pensar; entretanto tal pensar é favorecido apenas pela metade, em termos 
de qualidade formal, evitando-se a qualidade política: aos trabalhadores 
cabem inovar processos produtivos e produtos, mas a eles é sonegado o 
direito de defender seus direitos (DEMO, 2002:131). 

A ambivalência do fenômeno da aprendizagem e, por conseqüência, 
do fenômeno do desenvolvimento revela-se ainda no senso ou falta de 
senso pelos limites. “Positivistas postulam a devassabilidade do real pela 
análise verticalizada: nada escapa ao olhar profundo e penetrante da 
ciência” (DEMO, 2002:131). Outras abordagens sugerem que soluções 
científicas são sempre temporárias, não por defeito de origem, mas por 
constituição epistemológica e ontológica. Embora nessas abordagens 
a potencialidade disruptiva do conhecimento seja marca singular, na 
prática histórica o conhecimento é proposta sempre limitada, porque é 
filho de ente limitado, o ator cognoscente, seja porque tal ente é objeto e 
sujeito do conhecimento, seja porque é dotado de racionalidade limitada, 
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seja ainda porque possui limitações em suas estruturas cognitivas: o que 
podemos saber é sempre menor do que percebemos saber.

 Outra forte característica do conhecimento e da aprendizagem, 
sugere-se, é a capacidade crescente de ambos pouco dependerem das 
condições externas ou da hereditariedade: “o ser humano parece ser capaz 
de armar o contexto de oportunidades que ele mesmo pode potencializar, 
dependendo de saber pensar; saber pensar esse que não se reduz ao 
domínio do raciocínio lógico”, o qual é, por sua vez, condição para a 
aquisição de conteúdos reprodutivos, mas que se estende à aquisição 
de habilidade de auto-crítica: “saber quão pouco se sabe, reconhecer os 
limites do conhecimento, formular o sentido de responsabilidade ética 
das intervenções frutos do conhecimento” (DEMO, 2002:123-124). 

 Considerando-se que um dos aspectos mais ricos dos processos 
de aprendizagem é a criação de oportunidades na vida, o direito a 
aprender tende a confundir-se com o direito ao desenvolvimento, se se 
toma desenvolvimento como oportunidade ou como qualidade de vida. 
Mas grande parte das pessoas “nasce com reduzidas chances de vida, 
não tanto em termos quantitativos como qualitativos: permanecem 
marginalizadas e, sobretudo, não chegam a construir seu direito às 
oportunidades. Continuam esperando sua libertação dos opressores” 
(DEMO, 2002:141).

A ciência e sua aplicação (extensão profissional) não são campos 
homogêneos e unificados que obedecem meramente a uma lógica interna 
de conhecimento cumulativo. A ciência é um campo de forças que retrata 
a situação atual da concorrência entre disciplinas para dar respostas 
satisfatórias aos problemas. Para tanto, tradicionalmente conhecimentos 
têm sido hierarquizados – para garantir a primazia de uma área sobre as 
outras e constituir corpus de conhecimento que terminam dando suporte 
às práticas que interessam aos grupos dominantes. Dessa perspectiva, 
mesmo sob questionamentos, abordagens de desenvolvimento que se 
apresentam como alternativas ao mainstream tendem a não radicalizar 
na compreensão dos efeitos do desenvolvimento enquanto fenômeno 
complexo em si, nem sobre análises correlacionadas de relações 
entre fenômenos complexos que se dão no bojo do fenômeno de 
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desenvolvimento. Rendendo-se ao truísmo de que todo desenvolvimento 
se dá sobre territórios, mais recentemente a discussão do fenômeno do 
desenvolvimento vem se associando à discussão sobre o conceito de 
território, o que tem implicado a re-emergência e, em algumas propostas, 
a re-significação de instrumentos de intervenção e de políticas com vistas 
a fomentar aglomerações produtivas.

Territórios são também expressões de complexidades. Entender 
o debate recente sobre o desenvolvimento exige um esforço adicional 
no sentido de uma maior compreensão da complexidade da dimensão 
territorial e dos desafios que esta coloca para a “gestão social”.8 No 
próximo item, o foco da discussão são os territórios, no sentido de ressaltar 
sua complexidade e os impactos desta para a compreensão do fenômeno 
do desenvolvimento. 

AglomerAções produtivAs e territórios:
sentidos e nAturezA interdisciplinAr

Partindo da matriz histórica marshalliana, mas incorporando olhares 
de diferentes disciplinas e abordagens, atualmente existe uma literatura 
crescente sobre aglomerações produtivas. Esse foco em aglomerações 
produtivas está associado ao entendimento de que a dimensão puramente 
setorial é insuficiente para o entendimento de determinadas organizações 
produtivas atuais. Algumas dessas vertentes são: (1) as que se inspiram na 
experiência dos distritos industriais italianos ou europeus de modo geral; 
(2) as que se baseiam na natureza localizada da inovação tecnológica na 
dinâmica industrial; (3) as que se fundamentam na economia regional 
para estabelecer relação entre geografia econômica e desempenho 
industrial; (4) as que focalizam as estratégias das empresas na busca por 

8 Utilizamos o termo “gestão social” no mesmo sentido que Magalhães, Milani, Siqueira e Aguiar 
(2002) adotam, como uma gestão que opõe-se à “gestão tradicional”, na qual se incluem a 
gestão privada e empresarial cujos fundamentos têm origem na prática das grandes indústrias e 
empresas capitalistas de fins do século XIX. Para um maior aprofundamento ver: MAGALHÃES 
et al. (Re)definindo a sustentabilidade no complexo contexto da gestão social: reflexões a partir 
de duas práticas sociais. Cadernos EBAPE, jun. 2006.
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vantagens competitivas geograficamente restritas; (5) a abordagem da 
nova geografia econômica. 

Em todas essas vertentes há uma estreita associação entre aglomerações 
produtivas e desenvolvimento, enquanto o conceito de território é 
central (SUZIGAN).9 A seguir, a discussão em torno de um tipo espe-
cífico de aglomeração produtiva – APL – e do conceito de território é 
aprofundada.

Arranjos produtivos locais (APL): origens, limites e                  
possibilidades 

As vantagens da aglomeração de produtores foram inicialmente 
apontadas por Marshall (1982), a partir da experiência dos distritos 
industriais da Inglaterra no século XIX. A importância das aglomerações 
produtivas foi obliterada pela crescente verticalização das grandes 
corporações multinacionais, após a Segunda Grande Guerra. Todavia, mais 
recen-temente, o tema das aglomerações produtivas vem reaparecendo 
com vigor renovado, impulsionado pelos resultados das experiências na 
Terceira Itália (VASCONCELOS; GOLDSZMIDT; FERREIRA, 2005). 

Amaral Filho et al. (2003:11) identificam a presença de “quatro 
elementos estruturantes comuns (e interdependentes), apresentados em 
todos os casos bem-sucedidos de organização coletiva de empresas”:

• Capital Social - fator intangível por natureza, trata-se do acúmulo 
de compromissos sociais construídos pelas interações sociais em uma 
determinada localidade. Sua principal característica é a confiança. É 
também a principal fonte de coordenação e da governança do núcleo de 
produção;

• Estratégia coletiva de organização da produção - reflete-se na 
decisão coordenada dos produtores sobre quem produz, o que produzir e 
como produzir, levando a ganhos de escala e obtenção de externalidades 
a partir da cooperação;

• Estratégia coletiva de mercado - refere-se a estratégias e ações coor-
denadas de mercado;

9 Disponível em wsuzigan@eco.unicamp.br, acessado em 27/11/2007.

Compreendendo a complexidade.indd   205 12/5/2009   09:27:17



•   206

•  Compreendendo a Complexidade sóCioespaCial Contemporânea

• Articulação político-institucional - é o mecanismo pelo qual o 
núcleo produtivo se relaciona com as organizações públicas e privadas 
responsáveis pelas políticas públicas e privadas de apoio às MPMEs ou ao 
desenvolvimento local. 

Lastres (2006), no entanto, chama atenção para o fato de que os no-
vos arranjos organizacionais detêm elevado potencial de mobilizar co-
nhecimentos e, simultaneamente, de proteger conhecimento, sobre-tudo 
os tácitos, e capacitações.

Apesar da predominância da origem comum em Marshall das aborda-
gens sobre aglomerações produtivas, as terminologias utilizadas são mui-
to variadas e uma análise mais acurada de suas definições põe em relevo 
muitas de suas diferenças. Por seu grau de difusão aqui no Brasil, ressal-
ta-se a de Arranjos Produtivos Locais (APL). Mais especificamente, e de 
outra perspectiva, esse conceito tem sua origem nos chamados Systèmes 
Productifs Localisés – SPL, que propõem uma generalização das situações 
dos Distritos Industriais, nos quais se encontram dois tipos de coordena-
ção dos atores: o mercado e a reciprocidade (PECQUEUR, 2000). 

 De acordo com o mencionado anteriormente, Arranjos Produtivos 
Locais (APL) são aglomerações territoriais de agentes econômicos, 
políticos e sociais, com o foco em um conjunto específico de atividades 
econômicas, que apresentam vínculos mesmo que incipientes. Envolvem, 
geralmente, a participação e a interação de empresas – desde aquelas 
produtoras de bens e serviços finais, passando pelas fornecedoras de 
insumos e equipamentos, assim como de serviços de consultoria, e che-
gando aos clientes, representações e associações. Abarcam ainda diversas 
instituições públicas e privadas de formação e capacitação de recursos 
humanos, pesquisa, desenvolvimento e engenharia, política, promoção 
e financiamento. 

Assim, os arranjos produtivos e inovadores locais apresentam vínculos, 
mesmo que incipientes, entre seus atores, os quais são das mais diversas 
naturezas e cumprem também os mais diversos papéis. São ambientes 
propícios à interação e à aprendizagem e se singularizam pelas relações 
entre seus componentes. 
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Em síntese, só quando as interações entre seus atores são fortes, 
com vínculos de reconhecimento, pode-se falar que o APL tornou-se 
um sistema de produção. O conceito de arranjo produtivo aplicado no 
Brasil pressupõe a fragilidade das relações entre os atores locais e as suas 
condições estruturais. Quando essas relações se fortalecem e criam as 
condições inovacionais, Arranjos Produtivos Locais transformam-se em 
Sistemas Produtivos Inovacionais. 

 Os APLs localizam-se em territórios cujas configurações específicas 
contingenciam seus desempenhos, tanto em termos de resultados como em 
termos de modus operandi. Todo território, por sua vez, tem uma dimensão 
socioeconômica, uma físico-territorial, uma político-organizativa e uma 
simbólico-cultural. Além de sobrelevar as relações de poder (dimensão 
político-organizativa) e sua materialidade física, social e econômica 
(dimensões socioeconômica e físico-territorial), a noção de território põe 
em relevo aspectos simbólico-culturais, refletindo tais territórios como 
suporte e produto da formação de identidades individuais e coletivas que, 
portanto, evocam sentimentos de pertencimento e de especificidade. 

O conceito de APL avança ao incorporar um olhar mais cuidadoso 
sobre as imbricações entre fatores mercantis e não-mercantis em suas 
conformações, o que abre caminho para a definição de diferentes tipos 
de APL e diferentes políticas de fomento, em função de suas estruturas 
de governança e de seu ambiente institucional. Apesar desse avanço, 
variáveis simbólico-culturais não têm sido incluídas em metodologias 
de mapeamento de APL, assim como persiste uma hipervalorização da 
pequena e média empresa, e de seu papel na fase atual de desenvolvimento 
do capitalismo. 

De acordo com Loveman e Sengenberger (1991), estudos sobre o papel 
da pequena empresa na nova fase do capitalismo podem ser classificados 
com base na tese abraçada. Discutem-se aqui apenas alguns aspectos 
relacionados à tese do deslocamento da importância das pequenas empresas 
na etapa atual do capitalismo, denominada de especialização flexível. 

Segundo essa tese, o capitalismo estaria caminhando para uma 
nova fase na qual predominariam estruturas de produção e formas de 
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organização do trabalho flexíveis, enxutas, pequenas etc. As previsões 
de uma completa substituição das formas tradicionais de organização 
da produção fordista por novas formas típicas de especialização flexível 
estão, contudo, sob suspeita. O que vem se observando é a coexistência 
entre diferentes padrões de produção, que se mostram mais ou menos 
aplicáveis, em função das características das estruturas de mercado de 
cada segmento produtivo, assim como dos ambientes institucionais nos 
quais os atores individuais ou coletivos estão inseridos. Em alguns casos, 
há registros que dão conta da utilização de arranjos organizacionais 
originados com base na combinação de atributos de ambos os modelos. 
Segundo Harvey (2005), não se pode dizer que a acumulação flexível 
seria uma transformação sistemática, na medida em que o fordismo 
subsiste em vários setores industriais de forma renovada ou não-estática. 
Para o autor, há muitos meios diferentes de obter lucro, qualquer que 
seja o modo que funcione.

Adicionalmente, nem todas as formas de flexibilização – que é um 
dos principais objetivos a serem assegurados pelas novas estruturas de 
governança, sobretudo daquelas que envolvem firmas contratantes e 
subcontratadas – são positivas. Há casos já mapeados pela literatura 
de flexibilização negativa, a exemplo daquelas iniciativas que têm sido 
associadas à precarização das relações de trabalho e de qualidade de 
vida dos trabalhadores (CORIAT, 1994; SOUZA, 1995; ALVES, 2000; 
ANTUNES, 2006). Tal afirmação é coerente com a postulação de Lastres 
(2006), anteriormente registrada, de que os novos arranjos organizacionais 
podem favorecer ou desfavorecer os processos de aprendizagem.

Ademais, outros estudos apresentam uma visão mais matizada e 
problematizada do papel da pequena empresa na dinamização do de-
senvolvimento sob o capitalismo, na atualidade. De acordo com esses 
estudos, as virtudes produtivas não se vinculam ao porte das unidades 
de produção, mas ao fato de as empresas estarem inseridas em cadeias 
de produção integradas e tecnologicamente atualizadas e dinâmicas, em 
cujo interior vigora uma combinação extensiva de cooperação e de com-
petição que estão circundadas por comunidades ou estruturas sociais, 
as quais podem se basear na família, em sindicatos ou partidos, ou em 
corporações. De acordo com aqueles estudos, a hipótese de que o porte 
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do empreendimento é importante na determinação de sua eficiência eco-
nômica e sua vitalidade não é confirmada. Em oposição a essa hipótese, 
há evidências empíricas que indicam haver uma forte correlação entre 
desempenho econômico e social das firmas, organização social e políticas 
públicas de suporte à competitividade (LOVEMAN; SENGENBERGER, 
1991; AMADIEU, 1991; BECATTINE, 1991; PIORE, 1991; SOUZA, 
1995; LOIOLA, 1998).

 Assim, o que distingue a noção de APL, em particular, não é a im-
portância maior ou menor das relações que se estabelecem entre seus 
atores, nem a composição desses atores. A maior diferença repousa no 
reconhecimento de que a lógica que impulsiona tais relações não é me-
ramente mercantil, guiada por racionalidade instrumental. Na noção de 
APL, existe uma tendência de focar relações mercantis e não-mercantis, 
questões de valores, de identidades, de sentimento de pertencimento, 
amparadas, essas últimas, em racionalidade substantiva, além de ques-
tões socioeconômicas, porque os APL estão localizados em territórios. 

No Brasil, em especial, têm proliferado estudos sobre Arranjos 
Produtivos Locais com amplo espectro de atividades abrangidas. Estudos 
desenvolvidos no âmbito da Redesist evidenciam os avanços antes 
mencionados. Cassiolato & Lastres (2003:7) apresentam as seguintes 
vantagens do foco em arranjos produtivos locais:

a) representar uma unidade prática de investigação que vai além da 
tradicional visão baseada na organização individual (empresa), setor ou 
cadeia produtiva, permitindo estabelecer uma ponte entre o território e 
as atividades econômicas, as quais também não se restringem aos cortes 
clássicos espaciais como os níveis municipais e de microrregião;

b) focalizar um grupo de diferentes agentes (empresas e organizações 
de P&D, educação, treinamento, promoção, financiamento) e atividades 
conexas que usualmente caracterizam qualquer sistema produtivo e 
inovativo local;

c) cobrir o espaço que simboliza o locus real, onde ocorre o apren-
dizado, são criadas as capacitações produtivas e inovadoras e fluem os 
conhecimentos tácitos;
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d) representar um importante desdobramento da implementação 
das políticas de desenvolvimento industrial, particularmente daqueles 
que visem estimular os processos de aprendizado, inovação e criação de 
capacitações. Neste caso, deve-se enfatizar a relevância da participação 
de agentes locais e de atores coletivos e da importância da coerência e 
coordenação regionais e nacionais.

É certo que a multidimensionalidade do APL requer novas ferramentas 
de pesquisa e de planejamento de intervenções. No Brasil, tal conceito 
tem sido usado como foco de políticas públicas. Mas muitos dos planos, 
programas, projetos e ações desenhados não se articulam com propostas 
de desenvolvimento regional e nacional. Desconsideram-se injunções 
derivadas do pacto federativo e o apoio do Governo Federal às dinâmicas 
endógenas, pressuposto da sustentabilidade ou da possibilidade de 
projetos de desenvolvimento em longo prazo. Embora se incorpore o 
conceito de território e se fale da importância das redes de aprendizado, 
as políticas que se respaldam nesse conceito continuam, na prática, a 
privilegiar a ótica da competitividade e a assumir uma perspectiva que 
privilegia a harmonia de projetos e a conciliação de interesses orquestrados 
em determinado território.

O conceito de território: origens, limites e possibilidades

Associado ou não a tipos de aglomerações produtivas, o conceito de 
território vem, por sua vez, ocupando um lugar de destaque no debate 
atual sobre desenvolvimento. Segundo Giraut e Antheaume (2005), as 
posturas em relação à importância dos territórios vão desde aqueles que 
defendem o seu fim, como Lévy (1993), Badie (1995), Castells (1996) e 
Veltz (1996), àqueles que acreditam que a territorialização é a solução para 
todos os problemas que dominam, hoje, as políticas públicas de vários 
países sejam do “Norte” ou do “Sul”. Segundo os mesmos autores, o que 
se observa, na prática, é uma valorização da governança local paralela a 
um enfraquecimeto do papel do Estado como ator do desenvolvimento. 
Apesar da crescente importância da pesquisa sobre o território, ainda é 
precário o debate sobre os diferentes modelos territoriais bem como o 
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desenvolvimento de abordagens que dêem conta da sua complexidade 
e seus limites. Assim, o reconhecimento da pluralidade, complexidade e 
fluidez dos territórios é fundamental para tê-los como referência para um 
processo de governança e regulação. 

Entende-se a incorporação do conceito de território, originalmente 
pertencente à Geografia, como um exercício de expansão da fronteira da 
Economia e uma possibilidade de avanço numa perspectiva interdisciplinar 
(BENKO, 1998). Como dito anteriormente, a Economia sempre deu 
pouca importância ao espaço e, quando o fez, sua preocupação era com o 
quanto, já que as distâncias poderiam interferir nos custos de produção. A 
valorização da dimensão territorial do desenvolvimento pressupõe que o 
espaço de ação em que ocorrem as relações sociais, econômicas, políticas 
e institucionais integrem os quadros analíticos de tal fenômeno, assim 
como aquelas variáveis estritamente econômicas. 

A discussão sobre o território insere-se ainda na ciência regional, um 
dos ramos mais recentes das ciências sociais e econômicas.10 Mas muito 
pouco se tem avançado na construção epistemológica e metodológica 
desse diálogo. Essa ainda é uma área em que economistas e geógrafos dis-
putam interpretações específicas, evidenciando a proposição de Bordieu 
(2001) de que as disciplinas são campos de força, de relações de poder e 
de saber, cada uma querendo deter o monopólio de explicação e de res-
postas satisfatórias aos problemas do desen-volvimento, por exemplo.

Em meio a essa disputa pelo poder, a Geografia tem aprofundado 
o debate sobre territórios, principalmente a partir das contribuições de 
Henri Lefebvre (2000), para quem o espaço desempenha um papel e 
uma função decisiva na estruturação de uma totalidade, de uma lógica, 
de um sistema. Outra contribuição importante foi a de Milton Santos 
(1978), com a incorporação do conceito socioespacial, derivado do de 
formação socioeconômica. Para esse último autor, não é possível conceber 
uma determinada formação socioeconômica sem se recorrer ao espaço. 
Modo de produção, formação socioeconômica e espaço são categorias 

10 Segundo Benko (1998), trata-se de uma disciplina “Carrefour”, ou o que Milton Santos (1996) 
chamou de metadisciplina, situada no cruzamento das Ciências Econômicas, da Geografia, da 
Sociologia, das Ciências Políticas, do Direito, do Urbanismo e da Antropologia.

Compreendendo a complexidade.indd   211 12/5/2009   09:27:17



•   212

•  Compreendendo a Complexidade sóCioespaCial Contemporânea

interdependentes (SANTOS, 1978). Assim, a forma, o aspecto visível, é 
o espaço, enquanto a estrutura, que da perspectiva da complexidade é vir 
a ser também, conforme antes indicado, diz respeito à natureza social e 
econômica desse espaço. Quando o espaço ganha espessura, tornando-se 
uma teia de significações de experiências e incorporando códigos sociais, 
delineia-se uma região (CORRÊA, 1995). A região é um produto real, 
construído dentro de um quadro de solidariedade territorial. O território 
é fundamentalmente um espaço definido e delimitado por e a partir de 
relações de poder (SOUZA, 1995). 

O território surge, também, da perspectiva da tradicional Geografia 
Política. Nesse caso, o território é o espaço concreto em si, que é apro-
priado por um grupo social. A ocupação de um território gera raízes 
e identidades. Essa abordagem tem muitas vezes, no entanto, tratado 
o espaço em uma visão tradicional, retirando ou obscurecendo o seu 
caráter político, afastando-o do conceito de território do qual havia se 
aproximado.

Na perspectiva da Geografia Crítica, o território é visto como um 
campo de forças, uma teia, uma rede de relações sociais que, a partir 
de sua complexidade interna, define, ao mesmo tempo, um limite, uma 
alteridade: a diferença entre “nós” e os “outros”. Territórios são relações 
sociais projetadas no espaço (SOUZA, 1995). Territórios são redes de 
relações sociais e produtivas, capazes de produzir singularidades. Assim 
como uma atividade produtiva pode ser responsável pela dinâmica 
de territórios, outras atividades, como culturais e de outra natureza, 
podem também ser forças motrizes de territórios e responsáveis pelo 
seu desenvolvimento. Por isso, a generalização de conceitos e modelos 
invariantes, não abertos ao câmbio e às trajetórias específicas, pode 
obscurecer especificidades e dinâmicas históricas, fundamentais para a 
percepção dos atores e das relações construídas, por sua vez fundamentais 
para entender processos de desenvolvimento em locais determinados.

O território é um lugar compartilhado no cotidiano e receptáculo da 
memória coletiva. Portanto, como ressalta Santos (1978), a categoria de 
análise não é o território em si, mas o território utilizado, pois o espaço 
é sempre histórico. O espaço, assim, é entendido como um conjunto 
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indissociável, solidário e contraditório, de sistemas de objetos e sistemas 
de ação, considerados como um quadro único no qual a história se dá. 
O território é um lugar compartilhado no cotidiano, criador de raízes e 
laços de pertencimento. 

Quando incorpora o conceito de território, a Economia busca com-
preender a dinâmica local, as relações de poder, que são fundamentais 
para responder às necessidades de expansão do capital no contexto local. 
Esse esforço de expansão da fronteira da Economia é também uma pos-
sibilidade de avanço numa perspectiva interdisciplinar. O olhar espacial 
pressupõe uma atitude transdisciplinar (HISSA, 2002). Ao expandir sua 
percepção da realidade, a Economia caminha em direção à complexidade, 
no sentido de que seu olhar vai perscrutar estruturas, que são também vir 
a ser, movimentos de rupturas e de permanências de trajetórias, fenôme-
nos singularizados por irreversibilidades, ambiguidades/ambivalências, 
intensidade, aprendizagem e relações de poder. 

Pesquisas sobre territórios, na Europa ou no Brasil (FAURÉ; 
HASENCLEVER, 2003; RAUD, 1999), mostram que os principais 
vetores das redes de sociabilidade são, fundamentalmente, as carac-
terísticas sociais e políticas, o compartilhamento de identidades e outros 
sentimentos de “pertencimentos” difusos por categorias de diferentes 
posições sociais e culturais. Esses vetores de sociabilidades são também 
bases do processo de aprendizagem e inovação e dão suporte, por sua vez, 
aos dois vetores de eficiência coletiva: a competitividade e a solidariedade, 
que são, por seu turno, bases do processo de aprendizagem e inovação, 
como uma espiral. Isso significa que as trajetórias dos territórios, nem 
sempre virtuosas, dependem de fatores muito mais complexos que os 
econômicos, normalmente incentivados, que podem ser chamados de 
forças motrizes das dinâmicas territoriais. O grande desafio é perceber 
essas forças, pois são elas que podem direcionar a governança e o 
desenvolvimento local/regional. 

Pela sua natureza complexa e interdisciplinar, sua imbricação com as 
condições ambientais locais, o conceito de território pode ser, portanto, o 
guia da reflexão sobre os desafios do desenvolvimento e da construção de 
instrumentos de intervenção e de regulação dessas intervenções. Como 

Compreendendo a complexidade.indd   213 12/5/2009   09:27:17



•   214

•  Compreendendo a Complexidade sóCioespaCial Contemporânea

se viu, há ainda um grande caminho a ser explorado nessa perspectiva, 
bem como na construção de metodologias que integrem as diversas 
dimensões territoriais.

Algumas reflexões finais

Este capítulo procurou contextualizar o debate atual sobre o desen-
volvimento, as novas formas de intervenção territorial e os desafios do 
diálogo entre diferentes áreas do conhecimento. A partir da constatação 
de que o “desenvolvimento” e o “progresso” prome-tidos pela aplicação da 
ciência moderna se mostraram limitados, excludentes e perversos,  somos 
levados a uma profunda reflexão sobre as bases do conhecimento, os 
instrumentos de intervenção na realidade, que nos apontam a necessidade 
de se repensarem e renegociarem as bases de uma outra sociedade. A 
manutenção dessa lógica tende a acirrar as contradições, a exclusão social 
e os desastres ambientais. O aumento da consciência dos problemas 
ambientais no mundo, assim como os limites dos modelos baseados no 
produtivismo, tem induzido a revisão de algumas posturas, mas ainda 
há um longo caminho a percorrer. As políticas de desenvolvimento 
historicamente privilegiaram a dimensão econômica, sendo o foco 
das preocupações, fundamentalmente, a compreensão dos fatores que 
aumentavam a riqueza das nações, como a produtividade do trabalho. 
Naquele momento, a questão fundamental era compreender o processo 
de acumulação capitalista, os fatores responsáveis pela acumulação de 
riqueza e pelo crescimento econômico.

É a partir da Segunda Grande Guerra que o debate sobre o desen-
volvimento toma corpo e se integra aos programas de reconstrução das 
instituições internacionais. Definem-se, então, os interesses implícitos na 
ajuda para o “desenvolvimento” por parte dos países desenvolvidos: o 
estabelecimento dos EUA como o padrão de referência a ser alcançado. 
Contra essa visão linear do desenvolvimento destaca-se a contribuição 
que promove a ampliação da compreensão da realidade dos países peri-
féricos e a formulação de uma teoria específica do desenvolvimento para 
tais países. Celso Furtado alertou para os danos sociais que os mitos so-
bre o desenvolvimento podem causar. Ressaltou, corroborando postulação 
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cepalina, que o desenvolvimento é específico a cada formação social e pre-
cisa se respaldar nas necessidades concretas dessas formações sociais espe-
cíficas. Várias outras contribuições da chamada ciência regional, revisadas 
neste capítulo, apontaram para a natueza desigual do processo de cres-
cimento socioeconômico e a importância da ação do Estado no processo 
de construção de estratégias de desenvolvimento. Essas contribuções já 
evidenciavam a complexidade do processo de desenvolvimento e a necessi-
dade de diálogo entre diferentes áreas do conhecimento. 

De fato, o desenvolvimento que sempre se realiza sobre territórios 
específicos é fenômeno complexo. Da combinação simultanea de com-
ponentes controláveis e não-controláveis, derivada da dinamicidade, 
emergem outras importantes características de fenômenos complexos, 
a exemplo do desenvolvimento: não lineridade – sua trajetória se reali-
za, primordialmente, por reconstrução, o que pressupõe tipo especial de 
aprendizagem, centrada em expressões de autonomia, embora manifes-
tações de reprodução sejam também assimiláveis –, irreversibilidade – a 
história conta –, intensidade e ambigüidade/ambivalência. 

Retomando um dos eixos centrais sobre a discussão de desenvolvimen-
to atualmente – o de conhecimentos – tem-se que todo conhecimento é 
potencialmente disruptivo, mas também é suscetpível de censura. Essa 
característica ambivalente do conhecimento enquanto processo de produ-
ção social torna-se emblemática na era da competitividade globalizada: 
os sistemas educacionais vigentes se estratificam entre sistemas para os 
pobres e sistema para os ricos, assim como os conhecimentos se mostram 
difíceis de distinguir da “esperteza”. Conhecimento não é somente modo 
de ver bem as coisas, é principalmente modo de dominar as coisas e, con-
seqüentemente, os outros, conforme nos ensina Demo (2002).

O sentido ou falta de limites incorporado à nocão de desenvolvimento, 
enquanto fenômeno complexo, é reflexo dessa própria ambivalência do 
fenômeno de aprendizagem. Conforme já pontuado anteriormente, posi-
tivistas apostam na devassabilidade do real, enquanto outras sugerem a 
trasnsitoriedade das soluções científicas por injunções epistemológicas e 
ontológicas. Não se pode esquecer, conseqüentemente, que, na realidade, 
o conhecimento tem sempre se mostrado limitado e passível de progredir, 
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seja por determinações sociais, seja porque “o sujeito conhecedor” é 
limitado, por conta de sua racionalidade limitada ou mesmo de restrições 
de seu sistema cognitivo. Repetindo o que nos diz Demo (2002), o que 
podemos saber é sempre menor do que realizamos saber. 

Considerando, conforme postulado neste capítulo, que a capacidade 
de aprender não é função de fases biológicas de maturação, o direito a 
aprender tende a confundir-se com o direito ao desenvolvimento, se se 
toma desenvolvimento como oportunidade ou como qualidade de vida. 

Entender o debate recente sobre o desenvolvimento exige, além desse 
esforço para mapear as características de fenômenos complexos, um 
esforço adicional no sentido de uma maior compreensão da dimensão 
territorial e dos desafios que esta coloca para a gestão social, uma vez que 
todo desenvolvimento se realiza sobre territórios. 

Tendo em vista a sua natureza de fenômeno complexo, o desen-
volvimento territorial passa pela potencialização de dinâmicas sociais, 
econômicas, culturais e políticas. Ou seja, a compreensão de fatores e 
inter-relações materiais e cognitivas. A compreensão do jogo de interesses 
dos atores e dos fatores propulsores da dinâmica local é fundamental 
para a construção da governança. A “autonomização” do local pressupõe 
que os atores locais, públicos e privados, sejam os responsáveis pelos 
investimentos e pelo controle do processo de desenvolvimento. As 
políticas e o processo de gestão precisam ir além dos instrumentos, 
buscando construir verdadeiros espaços de negociação e governança nas 
escalas pertinentes à problemática. 

Esse processo não se constrói de forma rápida e dentro de um plano de 
governo, mas a partir de compromissos políticos e da gestão dos interesses 
e paixões locais e em interação com atores situados em outras dimensões, 
como a região. O interesse local negociado não elimina os interesses 
diversos dos locais, a importância do papel do Estado e as políticas 
públicas de consulta à sociedade. Os espaços locais/territorializados estão 
imersos e dependem tanto dos sistemas regionais quanto do contexto 
político-econômico; existe uma interação permanente entre os processos 
socioeconômicos, os político-institucionais e os ambientais (BRAGA, 
2001). Trabalhar nessa perspectiva integrativa é o grande desafio da 

Compreendendo a complexidade.indd   216 12/5/2009   09:27:17



gestão do território e desenvolvimento  •

217   •

gestão territorial, da construção do desenvolvimento e das bases da 
competitividade sistêmica.

Enfim, este capítulo procurou compreender os desafios do processo 
de desenvolvimento e o potencial da exploração da dimensão territorial 
a partir de uma perspectiva de abordagem multiescalar, considerando-
se que o desafio do desenvolvimento local é complexo e tem uma noção 
polissêmica, que comporta tantas quantas sejam as dimensões em que 
se exerçam a cidadania; qualquer tentativa para transformá-lo em um 
modelo paradigmático estará fadada ao fracasso.

Algumas contribuições teóricas revisadas neste capítulo, como as 
de François Perroux, G. Myrdal, Albert Hirschman e Amartya Sen 
destacaram a miopia dos trabalhos que reduzem o desenvolvimento 
ao crescimento econômico, ressaltando a importância das dimensões 
cognitiva, subjetiva, cultural e sistêmica do desenvolvimento. Com 
base nelas e em novas formulações sobre desenvolvimento econômico, 
considerou-se que a incorporação da dimensão territorial nas pes-
quisas e programas pode abrir espaço para diferentes modelos de 
desenvolvimento regional e a possibilidade da construção de capacidade 
organizacional dos agentes regionais para superarem as contradições e 
resolveram os conflitos mediante a integração dos interesses locais com 
os interesses socioambientais regionalizados, uma vez que os territórios 
são relações sociais projetadas no espaço, uma rede de relações sociais 
e produtivas capazes de produzir singularidades, ou seja, são espaços 
definidos e delimitados por e a partir de relações de poder. Assim, o 
conceito de território, pela sua natureza complexa e interdisciplinar, sua 
imbricação com as condições ambientais locais, pode ser um conceito ou 
dimensão de reflexão dos desafios do desenvolvimento e da construção 
de novos instrumentos de ação/regulação sobre o território/região. 
O desenvolvimento regional é fundamental para o fortalecimento e 
solidariedade territorial. Com isso, espera-se estimular a reflexão sobre a 
“pasteurização” das políticas de desenvolvimento local a partir de arranjos 
produtivos locais – APLs – e o perigo da sua mistificação e generalização. 
Muitos trabalhos já assinalaram a fragilidade dos modelos universalistas 
e o risco de se olhar o local como solução para problemas que superam 
essa dimensão.
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Dentro dessa última perspectiva, a Economia Industrial propõe 
os conceitos de Clusters, de Arranjos Produtivos Locais e de Sistemas 
Produtivos e Inovativos Locais. Buscando valorizar a dimensão espacial e 
ampliar as fronteiras da Economia, os dois últimos conceitos, em especial, 
destacam o papel central da inovação e do aprendizado interativos como 
fatores de competitividade sustentada, apresentando-se como alternativas 
àqueles tipos de aglomeração produtiva que focam setores econômicos e 
empresas individuais. 

Apesar de todo o avanço incorporado, defende-se que o conceito de 
APL vem se transformando em um novo mito, um ícone para se alcançar 
o desenvolvimento local, como resultado de uma ação concertada entre 
os atores. Muitos dos planos de desenvolvimento que tomam APL como 
unidade de intervenção, no Brasil, não têm se articulado com propostas 
de desenvolvimento regional ou nacional. Desconsideram injunções 
derivadas do pacto federativo e as possibilidades de apoio do Governo 
Federal, por meio de seus instrumentos de política, às dinâmicas endógenas 
– pressuposto da sutentabilidade ou da possibilidade de projetos de 
desenvolvimento a longo prazo. Embora incorporem o conceito de 
território e ressaltem a importãncia das redes de aprendizado, da cultura 
e da inovação, na prática, as políticas com foco no desenvolvimento local 
continuam a privilegiar a ótica da competitividade, que, às vezes, é igualada 
a desenvolvimento. O desafio não é vencido com a mera incorporação de 
um conceito de outra área, como estudiosos e policymakers relacionados à 
área de desenvolvimento têm feito com o conceito de território, originário 
da geografia. O desafio se realiza com sucesso quando incorporam-se suas 
bases epistemológicas, que sinalizam para seus limites, especialmente 
em termos de universalização e potencialidades, abrindo campos mais 
fertéis de diálogos que favorecem a compreensão das dinâmicas de 
desenvolvimento territorial.
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