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Processos de apropriação espacial: 
contribuições para estudos futuros 

Thiago José Arruda de Oliveira1

Waldecy Rodrigues2

Introdução

O Homo sapiens, de um animal insignificante que surgiu há 
70 mil anos em algum lugar da África, transformou-se no senhor 

do planeta e agora, por intermédio da tecnologia, está próximo de obter 
capacidades divinas (HARARI, 2019). No entanto, o seu domínio na Terra 
está longe de alcançar um convívio harmonioso com os seus entes e a 
natureza. Em vista disso, o capítulo analisou os processos de ocupação 
espacial ao longo da história e por que esse desequilíbrio ainda persiste 
na sociedade mesmo com as facilidades existentes. A partir daí, propôs 
a aplicação de tais reflexões em pesquisas científicas direcionadas ao 
campo do Desenvolvimento Econômico, Regional, Local e áreas afins. 

Para tanto, evitou-se discussões acerca dos conceitos básicos da 
Geografia, uma vez que essa temática possui um longo tempo de debate. 
Ademais, esquivou-se de uma revisão sistemática de artigos correlatos a 
fim de que este trabalho obtenha um certo nível de originalidade. Desse 
modo, adotou-se uma concepção simplificada, porém, tendo como refe-
rência o conceito de meio técnico-científico-informacional de Milton 
Santos (1926-2001), de que o espaço é apenas a materialização das ações 
humanas em um determinado local. Como esse meio passou por seguidas 

1  Economista. Doutor em Desenvolvimento Regional e Agronegócio (Unioeste). 
Bolsista nível pós-doutorado do Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento 
Regional da Universidade Federal do Tocantins (UFT). thiago.arruda85@gmail.com.

2 Economista. Doutor em Ciências Sociais (UnB). Professor associado do curso 
de graduação em Ciências Econômicas e do Programa de Pós-Graduação em 
Desenvolvimento Regional da UFT. waldecy@terra.com.br.
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modificações, tornou-se uma necessidade a realização de uma revisão 
histórica concentrando os esforços nos principais acontecimentos da 
humanidade. 

Além desta introdução, o capítulo dividiu-se em mais oito partes, 
sendo que as primeiras tratam sobre o caráter que o espaço adquiriu com 
o passar dos séculos. No sexto, “Não há mais tanto espaço”, iniciou-se 
uma discussão contemporânea sobre os processos de apropriação espa-
cial. No seguinte, “Qual é o nosso espaço?”, realizou-se uma reflexão no 
que concerne aos próximos passos do Homo sapiens no mundo, e como 
os pesquisadores se enquadram nessa perspectiva. Adiante, concluiu-se 
o estudo apontando quais são as possibilidades de trabalhos futuros no 
Brasil que tratam sobre o desenvolvimento. Por último, as referências 
bibliográficas expuseram quais foram os livros consultados ao longo da 
análise. 

O espaço como objeto de dominação

Os ancestrais dos humanos, os Australopithecus, surgiram na África 
Oriental há cerca de 2,5 milhões de anos e 500 mil anos depois se assen-
taram em áreas do norte desse continente, Europa e Ásia. Em relação a 
nossa espécie, Homo sapiens, apareceu na Terra em 150.000 a.C. e iniciou 
o processo de apropriação das terras dos seus antepassados por volta do 
século 70.000 a.C. A dominação plena aconteceu em 13.000 a.C. após a 
extinção do Homo floresiensis e a ocupação completa da América. Esse 
sucesso se deveu a sua capacidade de planejar e realizar ações múltiplas e 
complexas em regime de cooperação, habilidades inexistentes em outros 
vertebrados. 

 Durante a primeira Revolução Agrícola (9.500 a.C. até 3.500 a.C.), 
a humanidade abandonou a sua ligação simbiótica com a natureza na 
medida que passou a manipulá-la por meio da domesticação de plantas 
e animais. Em consequência disso, houve uma superoferta de alimen-
tos, contribuindo para a sua explosão demográfica. A relação pessoas em 
demasia confinadas em vales férteis gerou conflitos sociais. Tornou-se 
uma necessidade estabelecer um conjunto de normas a fim de evitar tais 
distúrbios. As elites locais pensaram em um modo de controlar os ímpe-
tos da massa e, assim, surgiram organizações políticas, ideológicas e reli-
giosas, todas baseadas na mente criativa do Homo sapiens3. 

3  Informações adicionais sobre a evolução do poder da imaginação humana ver Harari (2019). 
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Neste sentido, através de um ordenamento imaginado, a partir de 3 
mil a.C. apareceram os impérios, que são sociedades complexas, extensas, 
hierárquicas e dominadoras4. Os líderes, por intermédio da cooperação 
forçada com os seus súditos, encravavam os seus ideais (mitos, ficções, 
modo de pensar e agir) em outros povos. Dentre os que apareceram na 
África e Ásia nesse período, o egípcio é aquele que despertou maior fas-
cinação por causa de sua estrutura social, representada pelas suas suntu-
osas pirâmides. Durou de 3.200 a.C., quando o faraó Menes unificou as 
tribos do delta e do estuário do rio Nilo, até 30 a.C., após o falecimento da 
rainha Cleópatra VII. 

A sua ascensão apenas ocorreu porque os camponeses souberam, 
cooptados pela figura mística do faraó, utilizar o solo lamacento, enchar-
cado pelo Nilo depois do transbordamento natural entre os meses de 
julho e outubro, para a produção de alimentos. Isto posto, surgiram ino-
vações como a construção de diques e adutores para reter, distribuir e 
dispersar o volume hídrico adquirido no ano. Assegurada a quantidade 
de umidade na terra, plantavam cereais, linhos, leguminosas e forrageiras 
no sistema bienal de rotação. Esse revezamento alimentava 300 habitan-
tes por quilômetro de área cultivado, servindo, também, para a nutrição 
de bovinos, ruminantes e porcos, e empregavam os seus excrementos na 
fixação de nitrogênio no solo. 

Tal qual o reino dos faraós, os incas na América do Sul também uni-
ficaram assentamentos agrícolas com base no mito da figura divina. 
Todavia, díspar dos egípcios antigos, a sua área de controle estabeleceu-
se em vales profundos, florestas tropicais e terras áridas. Aproveitando-se 
disso, essa tribo, que posteriormente tomou formas imperiais, preservou 
os sistemas desenvolvidos pelos povos conquistados, e assim, surgiram 
especializações produtivas. Nas elevadas altitudes dos Andes, difundia-
se a criação de alpacas e lhamas, e entre 4.200 e 3.600 metros, prevalecia 
o plantio de batatas e quinoa. Nas baixadas, a irrigação garantia o cultivo 
de milho, feijão e outros vegetais ao longo do ano5. 

No nível do mar, o algodão e as leguminosas forrageiras eram os pro-
dutos diferenciados, enquanto na faixa tropical prevalecia a mandioca 
e o extrativismo vegetal, especialmente o da coca e de frutas amazôni-
cas. Essas singularidades permitiram a formação de uma rede comercial 

4  A noção de império e as suas formas de dominar outros povos é amplamente debatido 
em Burbank; Cooper (2019). 

5  Maiores informações sobre as civilizações hidráulicas antigas ver Mazoyer; Roudart 
(2010). 
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interligada pelas estradas reais, uma estrutura inexistente no Egito Antigo. 
Quando os soldados espanhóis de Francisco Pizarro apareceram nas ter-
ras incaicas no ano de 1532, esse império sul-americano estendia-se por 4 
mil quilômetros e abrigava 70 etnias. Embora o poder advindo do Deus-
Sol restringisse a liberdade do campesinato, viviam em melhores condi-
ções do que com a introdução das crenças espanholas, alicerçadas na fé 
católica. 

Os exemplos apresentados mostraram que as apropriações sucederam 
com auxílio de um poder supremo, proveniente da imaginação humana. 
Sem isso, locais como o rio Nilo, a Cordilheira dos Andes, área litorâneas 
e a Amazônia nunca produziriam bens agrícolas e fluxos comerciais. Veja 
o caso dos papuas, nativos da Nova Guiné, ilha onde uma parte compõe 
o arquipélago indonésio. Lar do ancestral silvestre da cana-de-açúcar e 
de certos tipos de banana, é uma das áreas do mundo onde houve uma 
Revolução Agrícola pré-histórica. O seu solo, fertilizado por meio das 
atividades vulcânicas, a abundância de chuvas e rios permanentes cola-
boraram para esse processo. Em compensação, nenhum império surgiu 
nessas terras. 

A princípio, os vales da Nova Guiné são estreitos, o que aumenta a 
vazão d´água e consequentemente, o seu uso para a irrigação por trans-
bordamento. A carne ainda emanava da caça, especialmente de porcos 
selvagens e pequenos pássaros, propiciando restrito valor calórico com-
parando-se com a do boi ou da lhama. Acima de tudo, o fator limitante 
para a formação de uma ordem compartilhada entre os seus habitantes 
é o isolamento espacial. Das 6.000 línguas registradas no mundo, 1.000 
encontram-se nessa ilha, sendo que a metade possui menos do que 500 
falantes6. As doenças típicas dos biomas tropicais, assim como a dificul-
dade de se locomover entre as árvores, são outros relevantes empecilhos.

O espaço como fonte de riqueza individual

Havia desde a Idade Antiga, ou mesmo antes, no norte da África, 
Oriente Médio, vale do rio Indo, do rio Amarelo, na Mesoamericana e 
nos Andes, rotas e cidades onde fluíam intensas trocas comerciais. No 
entanto, em nenhum outro lugar essa relação se tornou tão avassaladora 
como no continente europeu. Trata-se de um notável acontecimento, 
dado que a maior parte de suas terras possuem baixa fertilidade. Sem 

6  Diamond (2018) discorre sobre as sociedades presentes na Nova Guiné. 
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excedentes de alimentos, restava para os seus habitantes uma vida mise-
rável no campo ou de servidão. Todavia, civilizações como a da Grécia 
Arcaica estavam próximas de reinos abundantes de riquezas como a do 
Egito Antigo e da Pérsia. Diante disso, o comércio se tornou um caminho 
natural. 

Primeiramente, enviaram para a África e Ásia produtos feitos à base de 
bronze, vinho e toras de madeira, e em troca, recebiam o trigo. Ao conhe-
cer essa gramínea, os gregos desenvolveram espécies adaptadas para o 
seu solo e clima. Dessa maneira, a agricultura floresceu nesta parte da 
Europa, porém acentuaram as disputas agrárias. Para cessar tais confli-
tos, legisladores atenienses como Sólon, Psístrato e Clísteno no século VI 
a.C. deram início à primeira reforma agrária da história. Além disso, asse-
guraram a participação do campesinato e demais cidadãos no processo 
decisório. Assim, surgiu a democracia, apesar dos escravos, estrangeiros e 
mulheres continuarem à margem da vida política em Atenas. 

De igual modo, o Senado romano ao longo do período republicano 
(509 a.C. – 30 a.C.) aplicou medidas para distribuir as terras conquistadas 
à plebe. O assassinato dos irmãos políticos Tibério e Caio Graco minaram 
qualquer chance de ampliar a reforma. Durante o período ditatorial de 
Júlio César (48 a.C. – 44 a.C.) ocorreu uma tímida reformulação no orde-
namento agrícola, medida suficiente para desagradar os conservadores. 
A sua eliminação foi uma questão de tempo, e após a sua morte e poste-
riormente a do seu protegido, Marco Antônio, Roma emergiria como o 
império dos Césares, concepção que remete ao Deus-Faraó dos egípcios 
antigos e a do Deus-Sol dos Incas.

Consequentemente, a união entre os povos através do comércio na 
orla do Mediterrâneo cedeu lugar para a inserção forçada dos costumes 
romanos nessas sociedades. Antes disso, Alexandre III da Macedônia rea-
lizou essa tarefa, porém teve como meta a dominação calcada na fusão 
entre os ideais do Ocidente com o Oriente. Embora o seu reinado tenha 
se mantido por apenas 13 anos, preservou a estrutura produtiva, religiosa 
e cultural dos conquistados. Após a sua morte, os egípcios continuaram 
sob o regime faraônico, desta vez comandado por um dos seus generais, 
Ptolomeu. A dinastia ptolomaica durou quase 300 anos, tendo o seu fim 
com o suicídio da rainha Cleópatra VII e a ascensão do primeiro impera-
dor de Roma: Otávio Augusto. 
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O sistema imperial romano consistia em retirar o máximo de riqueza 
das suas 45 províncias7. As trocas comerciais entre as regiões eram pra-
ticamente inexistentes e toda a produção destinava-se para a população 
de Roma e o seu exército. Sem incentivos, os campesinos migraram para 
as cidades e o campo passou para o poder da aristocracia. Como a neces-
sidade por alimentos aumentava com o tempo, a escravidão foi a solução 
encontrada pela elite para suprir essa demanda. Em detrimento disso, 
a produção agrícola se tornou cada vez mais dependente dessa mão-
de-obra. Quando o catolicismo ganhou força e conquistou devotos dessa 
classe, o império encaminhava-se para o seu desfecho.

Posteriormente à queda de Roma, iniciou-se a Idade Média, marcada 
pelo domínio da Igreja Católica na Europa8. Aos poucos, substituiu-se 
a escravidão pela servidão, nada mudando na prática. A maior parte da 
riqueza gerada pela agricultura tinha como destino o senhor feudal e o 
corpo clerical. As sobras dificilmente sustentavam os servos, e se obtives-
sem uma colheita farta, a nobreza proibia a sua comercialização. Diante 
de uma estrutura fragmentada, os europeus se tornaram alvo de invaso-
res como os árabes, os otomanos e os vikings. Os reinos cristãos repeliram 
ou negociaram com os forasteiros, situação que impactou positivamente 
em seu crescimento populacional a partir do século X. 

 Neste contexto, a solução encontrada para aumentar a oferta de ali-
mentos remete-se às iniciativas adotadas pelos egípcios antigos e incas. 
Em primeiro lugar, beneficiando-se da disponibilidade de terras sem 
ocupação efetiva no norte da Europa, construíram edificações direcio-
nadas para controlar o regime das águas. Dentre as obras, destacam-se 
os diques, barreiras que impossibilitavam a entrada do mar nas planícies 
costeiras. Com o tempo, essa faixa se transformou em uma área seca com 
solo bastante salgado. Por isso, no primeiro momento, eram utilizados 
apenas para a pastagem de caprinos e bovinos. Posteriormente, dessali-
nizado e adubado com excremento dos animais, o solo tinha condições 
para a agricultura. 

 Ademais, reativaram o cultivo rotativo bienal desenvolvido pelos 
egípcios antigos, e introduziram equipamentos de tração pesada (o arado 
charrua conduzido pela força de um cavalo), substituindo os de tração 
leve (o arado simples impulsionado pelo boi ou pelo próprio campo-
nês). Os outros avanços foram a estabulação do gado durante o inverno, 

7  Número alcançado no ano de 117 d.C. Para maiores informações sobre Roma ver Woolf 
(2017). 

8  O poder do papa é discorrido em Brown (2013). 
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alimentado com feno. Como resultado, a produtividade duplicou mesmo 
em solos arenosos9. Gradualmente, o excedente de alimentos incenti-
vou a volta das trocas comerciais. Essas interações ocorriam nos burgos, 
locais onde se pagavam para adquirir bens e serviços. A remuneração do 
trabalho em moedas resultou na formação de uma classe social intitulada 
de burguesia. 

Antes do renascimento agrícola e comercial na Europa medieval, 
repúblicas como a de Veneza e Gênova, na península Itálica, estavam 
na frente em relação aos demais10. De posições geográficas privilegiadas, 
estabeleceram rotas mercantis com a Ásia, de onde vinham especiarias, 
artigos de luxos e escravos, e as revendiam por todo o continente europeu. 
Nesse tocante, surgiu um grupo de empreendedores, que além da influ-
ência econômica, tinha participação política, uma condição semelhante 
à dos cidadãos atenienses. Entretanto, o aumento sucessivo de impostos, 
sobrecarregando os mercadores, somado com a queda de Constantinopla, 
onde viviam 10 mil venezianos, impediram o surgimento de um novo 
império. 

Por outro lado, os muçulmanos, ou mouros, conseguiram efetiva-
mente fundar um reino duradouro na Europa. Existiu do século XVIII até 
1491, ano que a última cidade sob dominação islâmica, Granada, sucum-
biu aos reis católicos Fernando de Aragão e Isabel de Castela. Esse pro-
cesso, denominado de “a reconquista”, é um termo enganador11. Antes 
dos árabes, a Ibéria era turbulenta e miseravelmente habitada por visi-
godos, um povo germânico que vivia nas margens da cristandade. Após 
a ascensão dos Califas, tornou-se um lugar próspero, cuja população era 
alfabetizada e o governo promovia estudos na área do direito, ciência, 
arquitetura, engenharia, astronomia, matemática, filosofia e literatura. 

 Embora tenha se submetido ao controle do cristianismo por séculos, 
aos poucos os europeus romperam com a mentalidade afincada em con-
cepções divinas. Essa mudança de pensamento adveio dos textos clássi-
cos elaborados pelos gregos, da crescente burguesia, dos desesperados 
mercadores italianos e dos árabes instalados na península Ibérica. Nessa 
parte da Europa, emergiram dois impérios que difundiriam esses novos 

9  As inovações agrícolas desenvolvidas na Europa medieval ver Mazoyer; Roudart 
(2010).

10  A ascensão da burguesia e o apogeu e declínio de Veneza ver Acemoglu; Robinson 
(2012). 

11  Os conhecimentos científicos dos povos devotos do Islã são apresentados em Grandin 
(2014). 
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ideais para o mundo: Portugal e Espanha. Contudo, os seus reis, por 
serem cristãos fervorosos, ainda apoiariam essa fé e a conduziriam para as 
terras recém descobertas pelo genovês Cristóvão Colombo em 149212. Nos 
séculos seguintes, todavia, essa associação seria dissolvida pela Inglaterra 
e Países Baixos13. 

O espaço capitalista 

A hegemonia do controle português e espanhol sobre os continentes 
americano, africano e asiático durou menos do que dois séculos. Esses 
impérios se enraizaram em uma concepção arcaica, proveniente da Idade 
Média e Antiga, enquanto os ingleses e neerlandeses, as suas principais 
ameaças, ignoravam as ordens do Vaticano e implementavam iniciati-
vas que atacavam os ideais dos ibérios. No lado da Inglaterra, a Coroa 
apoiava explicitamente a pirataria e a pilhagem no Atlântico e Caribe. 
Nesse contexto, surgiram personagens emblemáticos como o corsário 
sir Francis Drake, admirado pela sua rainha, Elisabeth I. Todavia, foi sir 
John Hawkins o primeiro a espoliar o ouro e a prata extraídos na América 
espanhola. 

Ao mesmo tempo, os Países Baixos, aproveitando da sua experiên-
cia no comércio internacional, diplomacia e direito à propriedade pri-
vada, optaram por iniciativas levemente sutis para apropriarem-se das 
riquezas do então novo mundo. Primeiramente, assim como os ingleses 
abandonaram o catolicismo em detrimento do anglicanismo, adotaram o 
calvinismo como religião oficial. Adiante, formaram a VOC, uma compa-
nhia mercantil cujo financiamento provinha de participação acionária. 
Anterior a isso, o único modo de conseguir fundos para as viagens tran-
soceânicas consistia em convencer o rei ou a rainha14. Dessa forma, surgiu 
o crédito, a promessa de que o investimento terá um retorno algum dia. 

 Novamente, a imaginação humana foi capaz de mudar as relações 
sociais na Europa e difundir-se, paulatinamente, ao redor do mundo. 
Sem a ideia do crédito, os neerlandeses nunca pagariam exércitos para 

12  A aliança entre o papa e os reis da Espanha e Portugal é amplamente debatido em 
Brown (2014). 

13  Informalmente referido como Holanda, que por sua vez relaciona-se as suas duas 
principais províncias, Noord-Holland e Zuid-Holland, o governo neerlandês emprega 
oficialmente o nome Países Baixos em seus registros. 

14  Brown (2014) discorre como a Inglaterra e os Países Baixos destronaram Portugal e 
Espanha em menos de dois séculos. 
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combater as tropas da Espanha e Portugal. Logo após as vitórias, quita-
vam-se as dívidas na data agendada como forma de aumentar o nível de 
confiança do seu sistema frente aos demais países. Além do que, o seu 
corpo jurídico protegia os indivíduos que se sentissem lesados, garan-
tindo o direito à defesa. Com isso, cada vez mais pessoas aplicavam as 
suas riquezas nesse mercado para dilatar o seu patrimônio. A partir disso, 
surgiu o credo do capitalismo, a ideia de que os lucros precisam constan-
temente serem reinvestidos. 

A Inglaterra reproduziu sem retoques o sistema financeiro neerlan-
dês, inclusive convidando o regente das províncias ao norte dos Países 
Baixos, Guilherme de Orange, e a sua esposa, Maria, filha protestante do 
rei inglês Jaime II, a assumir o trono, episódio conhecido como Revolução 
Gloriosa. Na prática, o Parlamento é que ditava as regras, transformando 
a Coroa em um mero personagem decorativo. Nesse tocante, o monarca 
perdeu o monopólio na exploração do comércio ultramarino, canais e 
estradas, dando espaço para que os nobres investissem nessas atividades. 
A Casa também aprovou leis que asseguravam o direito de propriedade, a 
defesa e a penhora em situação de não-pagamento de dívidas15. 

Por conseguinte, as inovações impostas pelo Parlamento inglês no 
século XVIII deram as bases para o surgimento da primeira Revolução 
Industrial. Em suma, esse período marcou o início da produção em larga 
escala, especialmente de manufaturas têxteis. Surgiram fábricas em todo 
o Reino Unido que atraíram pessoas oriundas da zona rural. Cidades 
como Manchester, Liverpool, Leeds, Sheffield, Newcastle e Birmingham 
cresceram em um ritmo exponencial. A capital, Londres, destronou 
Amsterdam do título de principal centro financeiro mundial. Desse 
modo, os Países Baixos, endividados pelas guerras travadas nos mares 
e o declínio do comércio de especiarias, a sua base econômica, perdeu a 
condição de potência hegemônica. 

Em contrapartida, a França emergiu como a grande rival dos ingleses 
ao estabelecer colônias na América, África e Ásia. De fato, essa rixa exis-
tia desde o final da Idade Média, precisamente após a vitória francesa 
na Guerra dos 100 anos. Nesse período, Paris era uma cidade bem mais 
importante do que Madri, Lisboa, Londres ou Amsterdam. As suas igre-
jas góticas, monastérios, universidades e feiras que vendiam os produtos 
agrícolas advindos da região de Champagne eram pontos obrigatórios de 

15  A adoção do sistema financeiro neerlandês e os impactos da Revolução Gloriosa e 
Industrial são analisados em Ferguson (2017). 
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permanência para qualquer viajante. Além disso, a Igreja Católica deti-
nha uma forte influência nesse reino, sendo que alguns dos seus bispos se 
tornariam papas como Urbano IV, João XXII e Clemente VI. 

No entanto, os franceses se envolviam constantemente em guerras ou 
distúrbios internos. As revoltas camponesas da era medieval, a queda da 
Bastilha e o período napoleônico são exemplos de eventos calamitosos. 
Além disso, até o final da Idade Moderna, diferente da Inglaterra, as deci-
sões políticas concentravam no rei e as entidades católicas ainda ditavam 
as regras sociais. No que tange à mudança de mentalidade na Europa, 
a França era uma retardatária. Para se recuperar, desvencilhou-se do 
Vaticano e criou empresas constituídas por sociedades anônimas, porém 
os seus resultados foram um completo desastre16. 

Neste contexto, o domínio inglês alinhado no credo capitalista obteve 
todas as condições necessárias para se expandir ao redor do planeta. Se 
antes os lusos e espanhóis se contaminaram com a “febre do ouro”, os 
ingleses promoveram a “febre do lucro”. Para tanto, os seus produtos 
manufaturados adentraram nos impérios milenares como o da China, e 
também nas suas colônias americanas, africanas, asiáticas e da Oceania, 
ou até em possessões portuguesas como o Brasil. Em troca, recebiam bens 
de baixo valor agregado como a seda chinesa, o chá indiano, o açúcar cari-
benho e peles de animais da América do Norte. Na África, o comércio de 
escravos empregados nas plantations era a sua principal fonte de receita17. 

Consequentemente, o mundo se transformou em um gigantesco 
império, onde todas as suas regiões se especializaram em alguma produ-
ção. A diferença é que a partir do século XIX a representatividade divina 
se transfigurou no livre mercado. Quanto menos interferirem em sua 
dinâmica, maiores serão as chances de as pessoas prosperarem no futuro. 
Nesse sentido, o governo teria a única função de impedir as perturbações 
nesse meio. Assim, a riqueza gerada pelos vultuosos lucros se transfor-
maria em capital e seria continuamente investida em qualquer atividade, 
mesmo que seja o tráfico negreiro. Esse é o principal fundamento do pen-
samento econômico liberal. 

Apesar disto, houve uma nacionalização do colonialismo, uma vez 
que a Inglaterra apoderou das terras pertencentes à Companhia Britânica 
na Índia, e os Países Baixos da VOC na Indonésia. Nitidamente, essa 
iniciativa era uma espécie de seguro para os investidores ingleses ou 

16  O atraso dos franceses em relação aos ingleses é explicado em Acemoglu; Robinson 
(2012). 

17  Maiores informações sobre o comércio de escravos africanos ver Grandin (2014). 
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neerlandeses. Como resultado, surgiu um conluio entre políticos e capi-
talistas a fim de satisfazer os seus anseios, e geralmente agiam sem limi-
tes, indiferentes no tratamento aos povos subjugados. Essas lideranças 
se baseavam em ideias racistas para justificar suas atitudes degradantes, 
porém a verdadeira motivação para isso era somente a obtenção do lucro. 
A valer, o capitalismo promoveu mais assassinatos do que a Roma Antiga 
ou a Inquisição Medieval18. 

Para se ter uma noção, no intuito de suprir a crescente demanda 
internacional por látex, entre 1885 e 1908 o governo da Bélgica massa-
crou 6 milhões de indivíduos no Congo, a sua única colônia africana. 
As mortes cessaram em razão de denúncias, e assim, o mundo tomou 
conhecimento das falhas de mercado. Isto posto, da mesma forma que a 
primeira Revolução Agrícola forçou o surgimento de leis a fim de conter 
os distúrbios sociais, e a partir daí despontaram os impérios e as religi-
ões, e o capitalismo demandava um conjunto de aparelhos para corrigir 
os problemas apresentados. Com isso, a mente humana idealizou as ins-
tituições, mecanismos que estabelecem as práticas de convívio entre os 
agentes econômicos19. 

O espaço institucionalizado 

As diferenças de êxito econômico entre os países, ou até na esfera 
inter-regional, são frequentemente atribuídas ao desempenho das suas 
instituições. Por exemplo, nas nações ou regiões prósperas, crianças e 
adolescentes têm acesso a institutos de ensino de qualidade, e na fase 
adulta encontram um ambiente que os estimulam a empenhar-se em 
alguma atividade de interesse. Na outra via, em partes do mundo que 
estão imersos na pobreza, nem ao menos há mecanismos que garantam 
os direitos básicos para os seus cidadãos. Desse modo, as chances de eles 
acumularem riqueza e formarem capital são mínimas. Para reverter esse 
cenário, o governo elabora leis, projetos e programas que tendem a favo-
recer a sociedade como um todo.

Nesta situação, surgem os seguintes questionamentos: por que alguns 
espaços capitalistas possuem instituições eficazes, e outros não? Qual é 
a origem dessas diferenças? De antemão, afirma-se que a hipótese geo-
gráfica, cultural e da ignorância são argumentos inválidos para responder 

18  Harari (2019) trata o capitalismo como a pior invenção da imaginação humana. 
19  Para adentrar no conceito e origem das instituições ver North (1966 e 1998). 
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tais questões20. Por isso, a análise retorna para a primeira Revolução 
Agrícola a fim de compreender a natureza dessas indagações. Como se 
denotou anteriormente, o excedente de alimentos consolidou as orga-
nizações complexas como os impérios e as religiões na Ásia e África. A 
Europa entrou nesse processo tardiamente, contudo, logo gerou riquezas 
através das trocas comerciais no Mediterrâneo. 

Por lógica, lugares onde não existiam estrutura social complexa, como 
a Nova Guiné dos papuas, tornam-se improváveis o advento imediato de 
instituições progressistas. Assim, a ocupação espacial para fins agrícolas 
é um dos requisitos para o estabelecimento de uma sociedade moderna. 
A outra exigência concerne ao sentimento de comunidade que os seus 
moradores adquiriram com o tempo. Ao passo que a Grécia e a China 
possuem 4 mil anos de história, o Peru, onde os espanhóis destruíram as 
grandes cidades Incas, tem menos de 200 anos de independência. Dessa 
forma, gregos e chineses estão a gerações aperfeiçoando os seus siste-
mas organizacionais, enquanto os peruanos encontram-se no começo do 
processo21. 

Observe o caso dos Estados Unidos da América, a nação que superou 
o poderio do Império inglês, o seu colonizador, após a I Guerra Mundial 
(1914 – 1918). No começo, o seu projeto de ocupação espacial seguia o 
modelo de exploração da América portuguesa e espanhola. Entretanto, 
os diretores da empresa privada encarregada, a Companhia da Virgínia, 
depois de seguidas tentativas fracassadas, compreendeu que seria impos-
sível utilizar essa estratégia de apropriação na baía de Chesapeake. 
Além disso, nenhum nativo sabia onde estava o ouro e a prata ou outros 
metais preciosos, e tampouco se havia pau-brasil ao norte do continente 
americano. 

Neste tocante, a única opção viável seria a efetivação de uma coloni-
zação de base comunitária. Para tanto, incentivaram os puritanos (pro-
testantes radicais) a migrarem e a cultivarem em fazendas de 20 hectares 
pertencentes à Companhia da Virgínia. Além disso, doaram ferramen-
tas, sementes, residência e garantiram o voto das famílias assentadas na 
Assembleia Geral. Trata-se dos primeiros movimentos da democracia 
americana, um processo semelhante ao ocorrido na Atenas do século VI 
a.C. Em compensação, domínios ingleses ao sul como Geórgia, Belize e 

20  Acemoglu; Robinson (2012) detalha as razões. 
21  Diamond (2018) trata sobre a origem das instituições. 
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Jamaica teriam uma ocupação igual à da colônias luso-espanholas, e her-
dariam os mesmos problemas pós-independência. 

Quando as 13 colônias inglesas se tornaram Estados Unidos em 1776, 
de imediato, os seus fundadores expandiram o seu território rumo ao 
Pacífico. Os países que tinham possessões nas adjacências acharam van-
tajoso comercializá-los. Dessa maneira, os americanos compraram a 
Louisiana dos franceses, a Flórida dos espanhóis, o Pacífico Noroeste dos 
ingleses, o Alasca dos russos, o Texas dos mexicanos e posteriormente, 
pelo uso da força, a região da Alta Califórnia. Nenhum deles se preocupa-
ram com as tribos que ali residiam, sendo impiedosamente massacrados 
pelos novos donos. Esse acontecimento demonstrou que as instituições 
democráticas originadas na América do Norte excluíam sem remorso os 
nativos22. 

Diante de tais acontecimentos, apesar de os Estados Unidos terem 
menos de 300 anos de existência, desde o começo, por uma mera obra do 
acaso, aprenderam os princípios do capitalismo e da participação popular, 
legado dos ingleses. Por outro lado, quando prosseguiram com a amplia-
ção dos seus domínios no ultramar, houve frustrações. Nas Filipinas, as 
elites locais resistiram a tais investidas. O resultado da ofensiva em Porto 
Rico foi a criação de um país que era ao mesmo tempo autônomo e sub-
misso aos americanos. O único caso de absorção completa aconteceu no 
Havaí porque os produtores de açúcar da ilha, constituídos por japoneses 
e filipinos, enxergaram o potencial do mercado consumidor americano. 

Os experimentos americanos reforçam a ideia de que o implemento de 
instituições democráticas em prol do capitalismo é um processo árduo. 
Desse modo, a efetivação de um espaço institucionalizado demanda uma 
certa quantidade de persistência. Observe o exemplo da Colônia do Cabo, 
atualmente o oeste da África do Sul. Antes da chegada dos neerlandeses, 
era habitado pelos khoikhois e xhosas. Depois, se tornou um entreposto 
para os navegantes da VOC que seguiam rumo ao Índico. Nesse contexto, 
os nativos vendiam seus alimentos para os transeuntes, e com o dinheiro 
das vendas, aprenderam a construir casas de tijolos e implementaram 
modernas técnicas agrícolas, como os canais de irrigação. 

Sob o domínio inglês, iniciado em 1806, o Parlamento aprovou leis 
emancipando escravos aprisionados pelos agricultores neerlandeses, 
e garantiu a propriedade privada tanto para os brancos como a favor 
dos negros e o livre comércio. Em 1853, a Colônia do Cabo obteve uma 

22  Para compreender o período de expansão do território americano ver Ferguson (2011). 
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instituição democrática subordinada ao Reino Unido cuja participação 
estava em aberto a qualquer representante das etnias, desde que tivesse 
algum imóvel ou uma renda estável. De todas as possessões europeias da 
África meridional, essa era a única onde os seus habitantes avistavam a 
prosperidade. Com a descoberta das minas de diamantes, cresceram os 
investimentos em ferrovias, portos e estradas, melhorando a infraestru-
tura da possessão.

Em compensação, a mineração atiçou o sentimento imperialista-
capitalista da Inglaterra, que avançou sobre os territórios dos bôeres23, 
gerando conflitos armados. O resultado das guerras foi a criação de uma 
confederação, a União Sul-Africana. Nesse episódio, a grande prejudi-
cada foi a população nativa, que tiveram as suas terras tomadas, foram 
proibidos de comprarem propriedades rurais e até de votarem, inclusive 
no Cabo, onde esse direito existiu por mais de oitenta anos. Na década 
de 1940, os anglófonos foram substituídos no poder pelos descendentes 
dos neerlandeses, e a então África do Sul se transformou numa república 
racial sedimentada no pensamento do apartheid24. 

Se as instituições democráticas implementadas na África meridional 
pelos ingleses tivessem logrado um maior tempo, qual seria o resultado? 
A resposta está na Bechuanalândia, atualmente Botsuana, que se tornou 
um protetorado inglês devido a sua posição geográfica, localizada entre 
uma colônia portuguesa (Moçambique), uma alemã (agora Namíbia) e 
as possessões do magnata da mineração Cecil J. Rhodes (hoje Zâmbia 
e Zimbábue). Desse modo, funcionava como uma barreira de conten-
ção às ameaças externas sobre o Cabo. Os missionários e as lideranças 
locais tiveram uma função primordial nesse processo ao sensibilizar o 
primeiro-ministro inglês sobre a importância estratégica de preservar o 
território dos tswanas25. 

Sob a égide da Coroa, os ingleses pouco interferiram na Bechuanalândia, 
somente construíram uma estrada de ferro. Com isso, os chefes tribais se 
sentiram confiantes para tomarem decisões em conjunto. Assim, surgiu 
uma espécie de Assembleia Geral da mesma forma ao ocorrido nas terras 

23 Embora tenham perdido a Colônia do Cabo, os neerlandeses e seus descendentes, os 
bôeres ou africânderes, tomaram dos zulus e demais tribos as suas terras, originando 
a República de Transvaal, a Colônia de Natal e o Estado Livre de Orange (MEREDITH, 
2017). 

24  Para saber mais sobre as origens e consequências do apartheid ver Meredith (2017). 
25  Para saber como os tswanas e os missionários convenceram os ingleses ver Acemoglu; 

Robinson (2012). 
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da Companhia da Virgínia. Quando se tornou independente, em 1966, o 
novo país tinha poucas estradas pavimentadas e irrisórias pessoas com 
diploma de nível superior. Atualmente, é uma das raras nações africanas 
democráticas e multipartidárias, e que nunca passaram por uma ditadura 
ou guerra civil. Ademais, a sua renda per capita é maior do que a Hungria 
e Estônia, um feito raro que se relaciona à robustez das suas instituições. 

Não há mais tanto espaço 

Se as instituições democráticas no Cabo possuíssem um tempo maior 
de existência, os khoikhois e xhosas teriam um padrão de vida seme-
lhante ao dos vizinhos tswanas? Caso os incas ganhassem tempo e con-
seguissem maiores informações sobre os espanhóis, resistiria ao avanço 
hispânico na América do Sul, dado que Francisco Pizarro contava com 
poucos soldados e o reforço próximo estava no Panamá, a dois mil qui-
lômetros de distância? Como ninguém inventou uma metodologia fide-
digna para testar tais hipóteses, essas indagações com elevada dose de 
imaginação, se tornam retóricas. Na prática, resta aos pesquisadores sim-
plesmente analisar os eventos históricos e procurar soluções aos proble-
mas contemporâneos. 

Por outro lado, o capitalismo e as suas instituições infiltraram de tal 
maneira no mundo que há poucos lugares propícios para executarem 
novos processos de ocupação espacial. Na Nova Guiné, por exemplo, logo 
que se anexou à Indonésia, na década de 1960, se usurpou de administra-
dores públicos javaneses e comerciantes chineses. Além do que, sucedeu 
uma revolução agrícola graças ao cultivo em larga escala de batatas-
doces desenvolvidas nas Filipinas. Em síntese, a outrora ilha selvagem 
dos papuas atualmente obtém uma produção excedente de alimentos. 
Através disso, transformou-se em mais uma integrante do complexo sis-
tema mercantil vigente. 

Nem ao menos o Ártico, uma das últimas áreas desbravadas pelo ser 
humano, está a salvo da apropriação institucionalizada. O aquecimento 
global derreteu uma parte das calotas polares, possibilitando a sua nave-
gabilidade na maior parte do ano. Um navio partindo de Xangai-China 
até Nova York via canal do Panamá gasta uma semana a mais do que 
indo pelo norte do Canadá. Ademais, o degelo converteu terras impro-
dutivas em áreas de exploração agrícola ou mineral. Nesse contexto, a 
Rússia sobressai em relação aos demais ao possuir cidades, ao invés de 
vilas como ocorre em sua vizinhança, dentro do círculo polar. Destaca-se 
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Murmansk, próximo da Finlândia, com 300 mil habitantes e sede de 
petroleiras offshore. 

A influência dos russos no Ártico se estende até onde um dos seus 32 
navios quebra-gelos, a maior frota do mundo, alcança. Enquanto isso, 
os Estados Unidos têm somente um e sem planos para construir outro. 
Essa supremacia reacendeu os tempos da Guerra Fria e o perigo de que 
a região se transforme em um campo de batalha. Se acontecer, provavel-
mente as ilhas Svalbard, Noruega, o ponto mais setentrional do planeta 
com assentamento urbano, será o primeiro local de batalha. Lá, existe 
uma crescente população de migrantes da Rússia que trabalham nas 
minas de carvão. Com isso, gerou-se uma tensão em vista que ultima-
mente Moscou tomou áreas na Geórgia e Ucrânia onde seus cidadãos têm 
bastante representatividade. 

Agrava-se a situação diante do fato que os noruegueses são membros 
da Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN). Isto posto, caso 
sejam ameaçados, os Estados Unidos e a Inglaterra são obrigados a parti-
ciparem do embate. Em vista disso, o atual presidente dos EUA, Donald 
Trump, demonstrou interesse em adquirir a Groenlândia dos dinamar-
queses como forma de contrabalancear o poderio russo no Ártico. Essa 
proposta remonta os dias em que os americanos compraram o Alasca 
da Rússia e as Ilhas Virgens, no Caribe, da própria Dinamarca26. Desse 
modo, práticas antigas de apropriação espacial ainda possuem condições 
de retornarem à contemporaneidade. 

No outro extremo do globo, os tratados internacionais preservaram 
o continente antártico contra as investidas externas. No entanto, países 
como a Argentina, dona de seis bases científicas na região, ao passo que 
o Brasil tem apenas uma, possui interesse em explorá-las quando revi-
sarem os acordos. Até esse tempo, extrai petróleo e gás offshore na costa 
da Patagônia, atividades que acirram a rivalidade com os ingleses devido 
aos resquícios da Guerra das Malvinas. Mesmo que aumente a sua influ-
ência nas adjacências da Antártica, os argentinos enfrentarão questões 
geopolíticas com relação a nações tecnologicamente avançadas, e desa-
fios naturais similares a do Ártico: ventos gelados, noites intermináveis e 
o isolamento. 

Nesta perspectiva, ainda que o Homo sapiens tenha o domínio dos 
desertos, dos mares e das selvas, aparenta-se que as áreas polares deman-
darão uma quantidade maior de tecnologia para se obter o total controle. 

26  Para aprofundar sobre a geopolítica no Ártico e na Antártica ver Marshall (2018). 
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Dessa forma, apenas as nações que possuem tais conhecimentos como 
os Estados Unidos e a Rússia se apropriarão dos recursos naturais pro-
venientes dos continentes gelados. Nada obstante, devido à ganância 
humana transfigurada em doutrina capitalista, provavelmente tais rique-
zas acarretarão parcos benefícios para os demais habitantes da Terra. Em 
consequência disso, se dilatarão as desigualdades socioeconômicas no 
mundo, exigindo cada vez mais arranjos institucionais para amenizar tais 
desníveis. 

Qual é o nosso espaço? 

O capitalismo é frequentemente criticado sob contundentes motivos, 
principalmente no que concerne à geração de desigualdades de renda. A 
única tentativa decente de destitui-lo, o comunismo, mostrou-se danoso 
em todos os aspectos. Desse modo, são raros os experimentos alterna-
tivos, e tampouco há espaços para servirem como tubos de ensaio. Por 
isso, nesse momento da história, nenhum país, região ou comunidade 
possui condições de desenvolver um modo de produção capaz de substi-
tui-lo. Assim, embora haja diferenças de fisionomias, costumes, crenças 
e identidades, as pessoas desse planeta se tornaram meros pontos de um 
sistema de produção massificado. 

O Google Earth, popular programa online lançado em 2005, demons-
tra como as relações espaciais são resumidas a pixels. De qualquer com-
putador no mundo conectado à internet, basta clicar no mouse para que o 
usuário obtenha informações sobre um lugar, inclusive das partes remo-
tas. Se almeja a efetivação de negócios lucrativos no exterior, estudar em 
uma universidade de renome ou passar as férias em uma ilha paradisíaca, 
o indivíduo os conhece antes da viagem. Com a difusão dos smartphones, 
toda a Geografia passou, literalmente, a caber no bolso da calça, da saia 
ou da bermuda. O capitalismo, além de homogeneizar o gosto dos huma-
nos, comprimiu o planeta em petabytes27. 

 Em compensação, governos estão descontentes com o Google por 
expor dados e informações sigilosas. Além do que, como a privacidade se 
transformou em produto comercializável, ninguém sabe ao certo a quan-
tidade de dólares que a empresa fatura vendendo tais sigilos, e tampouco 
os impactos no longo prazo dessa atividade no cotidiano, uma vez que o 
lançamento do programa ocorreu a menos de 20 anos. Efetivamente, o 

27  Para saber mais sobre o Google Earth ver Brotton (2014). 
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número de tecnologias disponibilizadas no mercado se tornou tão verti-
ginoso que beira o impossível avaliar as suas consequências na sociedade. 
Por exemplo, antes de se popularizar a inteligência artificial, prontamente 
haverá um substituto: a inteligência emocional28. 

Na tentativa de prever como o excesso de inovação afetará as relações 
sociais presentes em um determinado espaço, pesquisadores se empe-
nham incessantemente na elaboração de robustos modelos computacio-
nais. São ferramentas primordiais na análise de dados, porém de alcance 
restrito. Essa limitação deve-se à constatação de que a história da huma-
nidade, conforme denotou-se ao longo deste estudo, é caótica. São tantas 
forças em ação com diferentes intensidades que se tornou inviável cons-
truir um software capaz de prever os próximos acontecimentos. Com isso, 
ninguém tem informações confiáveis para determinar quando ocorrerá a 
próxima revolução, dado que essa palavra, por definição, significa ação 
imprevista.

Neste panorama, apesar da profusão de tecnologias que asseguram o 
modelo de ocupação espacial via capitalismo, o futuro ainda é nebuloso. 
As instituições criadas para corrigir o lado negativo desse sistema, como 
o Banco Mundial, sugeriram equivocadas políticas a serem adotadas nos 
países em desenvolvimento, resultando no aprofundamento das dife-
renças sociais no mundo. Por outro lado, o fracasso de tais iniciativas 
geralmente vincula-se aos seus governantes desonestos, que aplicaram os 
recursos para fins particulares ao invés de promover o bem-estar comum. 
Dessa forma, inicialmente criado para se tornar a salvação da humani-
dade, os institutos passaram à condição de vilões. 

Uma das razões é a ausência de um sistema econômico alternativo, 
questão amplamente discutida anteriormente. Outra, de igual forma 
debatida, relaciona-se ao tempo que um país ou região delonga para 
criar instituições benéficas. Essas duas constatações resumem-se a uma 
questão biológica, de que no geral o Homo sapiens é um ser incapaz de 
viver como uma comunidade globalizada. Essa habilidade, de acordo 
com a evolução das espécies, demorará milênios para que aconteça por 
completo. Até esse tempo, é questionável se a humanidade continuará 
presente neste planeta. Portanto, se incorrerá melhorias no longo prazo, 
tem sentido persistir com o atual modelo?

 A resposta é sim, pois a história mostrou que nem todas as substi-
tuições transfiguraram em melhorias para a população. A primeira 

28  As afirmações a partir daqui tem como base Harari (2019).
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Revolução Agrícola viabilizou a construção de impérios que subjugaram 
uma parte da humanidade. Aqueles que sobreviveram as guerras passa-
ram os últimos anos na escravidão. Em outra situação, a evolução no uso 
da água para a agricultura no Egito faraônico acarretou parcos benefícios 
para os camponeses. Assim como a tecnologia dos espanhóis, um desas-
tre para os incas, e de modo similar, para os papuas da Nova Guiné. Sobre 
a África do Sul, extinguiu-se o apartheid através da democracia, e mesmo 
assim, a maioria dos negros continuam à margem da sociedade.

Prossegue a análise questionando se os índios e o descendentes de 
escravos beneficiaram com a migração dos puritanos junto com a sua 
Assembleia Geral na América do Norte. Outro caso, a democracia ate-
niense não trouxe mudança na relação marido e esposa, e com isso, as 
mulheres continuaram numa existência amargurada. Na Revolução 
Industrial, os trabalhadores ingleses da indústria têxtil de Londres ou 
Manchester tinham uma expectativa de vida menor que os miseráveis 
campesinos. Por fim, na Idade Média, a Igreja Católica auferia um pro-
fundo desinteresse em melhorar as condições de trabalho dos servos em 
terras feudais. 

Em razão disto, o sistema capitalista resiste, com todas as suas mazelas 
constatadas neste estudo, pelo motivo de que os processos de apropria-
ção espacial anteriores obtiveram um desempenho pior no que tange ao 
bem-estar geral. Por outro lado, ao sintetizar a humanidade em bancos de 
dados acessíveis remotamente, nenhum dos problemas testemunhados 
desapareceram por completo neste século. Ao contrário, as doenças como 
a AIDS e o câncer, a pobreza, a exploração do trabalho, o feminicídio e a 
exclusão social continuam presentes no mundo, em menor ou maior fre-
quência, a depender do país. Desse modo, por que é tão difícil promover 
a integração entre os povos? 

Harari (2019) aponta que os pesquisadores consideraram demasiada-
mente em suas análises as variáveis econômicas como renda, patrimônio e 
acesso a serviços, para determinar o nível de desenvolvimento da nação ou 
região. De fato, riqueza, saúde e participação política explicam uma parte 
desse processo. Em compensação, recentes estudos empíricos demons-
traram que fatores sociais, éticos e espirituais tem tanta influência no 
progresso de um lugar quanto as condições materiais. Sintetizaram essas 
constatações em um parâmetro denominado de “felicidade humana”. Em 
resumo, versa sobre a sensação que descreve o prazer imediato ou con-
tentamento no longo prazo com o espaço no qual participa ativamente. 
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Ao entender que o atual sistema produtivo se propagará por longos 
períodos, trata-se de uma nova maneira de aprender sobre o processo de 
ocupação espacial e a sua relação com o desenvolvimento. No momento, 
o desafio consiste em criar um robusto método de análise a partir de uma 
melhor definição sobre a felicidade humana. Esse trabalho encontra-se 
nos primeiros passos e de imediato se demonstrou promissor. Nos pró-
ximos anos, será possível colocar essa variável em modelos econométri-
cos ou analisá-la por meio de questionários e entrevistas. Previamente, 
entende-se que isso não resolverá os problemas que padecem na huma-
nidade. Apesar disso, a iniciativa traz um sentido para a existência dos 
Homo sapiens. 

Conclusão

Os processos de ocupação espacial são geralmente caracterizados 
pelos conflitos entre invasores e invadidos, e o desequilíbrio nas relações 
dos humanos com a natureza. Essa situação decorre em vista da necessi-
dade de explorar as terras para obter riquezas que sustentarão o impera-
dor e os seus subordinados, ou um poder imaginário, no atual contexto, 
o capitalismo baseado no livre mercado. A partir disso, surgiram inova-
ções na área da agricultura, indústria e informática como medidas para 
assegurar tais domínios. Em consequência, elevou-se a quantidade de ali-
mentos, de bens manufaturados e facilitou a comunicação entre as pes-
soas, porém, as dificuldades que afligem a sociedade ainda persistem no 
século XXI. 

No que concerne à mudança no sistema produtivo em questão, as chan-
ces de acontecer são improváveis. A tecnologia fez com que todos os seres 
humanos se integrassem à conjuntura vigente. Com isso, é inimaginável 
que alguém queira renunciar aos confortos da vida contemporânea. Caso 
contrário, nem mesmo o Ártico é mais uma opção. Dessa forma, o capita-
lismo continuará triunfante, e ao mesmo tempo, os problemas da huma-
nidade persistirão, embora as instituições atuem para corrigir as falhas de 
mercado. A valer, o ambiente institucional colabora para o bem-estar das 
pessoas, contudo, esses dispositivos exigem um certo tempo de matura-
ção, às vezes séculos, para satisfazer os envolvidos.

Diante de tais averiguações, a atitude apropriada do pesquisador é 
primeiramente aceitar as condicionantes impostas pelo atual contexto. 
Se entrar em rota de coalização, aumentará ainda mais a sua frustra-
ção diante das injustiças geradas pelo sistema. A comunidade científica 
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percebeu essa situação e propõe novos métodos de análise. Um deles é 
averiguar o nível de felicidade humana presente em um determinado 
espaço. Questiona-se se as pessoas que sobrevivem ali têm ou não uma 
elevada empatia sobre as limitações existentes. Talvez, esse sentimento 
seja apenas mais um produto da imaginação do Homo sapiens. Isto posto, 
existe a chance de que a nossa existência se resume a criar ilusões. 

Independentemente disto, torna-se necessário que os próximos estu-
dos sobre desenvolvimento elevem a variável felicidade humana em um 
nível de importância similar à da renda, patrimônio e serviços. No entanto, 
essa iniciativa se tornará viável somente nos próximos anos, quando se 
obterá uma maior confiança nos procedimentos metodológicos que ava-
liem esse parâmetro. Em relação à sua aplicabilidade no Brasil, em vista 
da infiltração do agronegócio na zona rural, do avanço das igrejas pente-
costais e neopentecostais na sociedade e do tráfico de drogas nas cidades, 
esse tipo de análise possui um vasto campo de estudo. Destarte, inseri-lo 
será o principal e maior desafio, especialmente nos trabalhos que tratam 
sobre desenvolvimento.
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