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E-' com grande satisfação que lançamos mais um 

número da Revista Brasileira de Geografia, na 

qual estão sendo divulgados alguns trabalhos téc

nicos da Coordenação de Geografia, desenvolvidos 

nos últimos anos. 

A pesquisa Áreas de Concentra~o de 

Popula~o, em sua versão preliminar, trata da in

vestigação para identificar as áreas urbanas do país, 

constituídas por um único centro urbano ou por 

cidades conurbadas. Pode-se também, através deste 

estudo, identificar o nível de complexidade de cada 

área, desde os grandes centros urbanos isolados até 

as grandes metrópoles polinucleadas. 

No artigo A Amazania e a geopolítica 

mundial a autora enfatiza a singularidade geopo

lítica desta área, acrescentando à sua condição de 

fronteira econômica e política do país a de fron

teira da biodiversidade mundial, abrindo novas 

perspectivas e referências político-administrativas 

à sua integração interna ao país frente ao mundo 

exterior. O artigo aborda questões atuais face às 

recentes transformações na condução da política 

externa dos países da América do Sul. 

A autora em seu artigo Contribui~ões ao 

problema da escala: questões de método e ques

tões de prática discorre sobre as diferentes concep

ções de escala e trata, teoricamente, a escala geográfi

ca como um artifício para concepção e apreensão da 

realidade. Este trabalho é uma contribuição sobre a 

escala como um problema metodológico. 

Partindo de uma refleXão teórica sobre o 

conceito de redes, no artigo O Conceito de cida-

Nota do editor 

de-região: o papel das redes produtivas em sua 

organiza~o espacial, a autora debate a composi

ção das redes produtivas e seu rebatimento no es

paço, tendo a cidade-região como exemplo desse 

processo. Assim, a nova dinâmica do espaço pro

dutivo, apoiada em uma densa rede de fluxos ma

teriais e . imateriais, intensifica as diferenças regio

nais, à medida que nós de interseção e irradiação 

de fluxos se estabelecem. em pontos específicos do 

espaço. Diante desse quadro, uma série de análises 

buscam definir os novos espaços produtivos e o pa

pel das cidades neste novo contexto. 

No artigo Agricultura familiar, plura

lidade e turismo rural: reflexões a partir do ter

ritório fluminense, os autores destacam que o ter

ritório fluminense encontra-se marcado por intensa 

urbanização, responsável por profundas transfor

mações nas atividades associadas ao turismo rural 

contemporâneo e ao aumento da produção fami

liar. A proliferação dessas atividades possibilitou 

aos produtores familiares a inserção em atividades 

não-agrícolas e, como conseqüência, o aumento da 

renda familiar. 

A Constru~ de indicadores de desenvol

vimento sustentável em pequenas bacias hidro

gráficas: o exemplo da Bacia Jurumirim (Angra 

dos Reis - RJ) objetiva avaliar quais os indicadores 

de desenvolvimento sustentável (IDS) possíveis de 

serem construídos para pequenas bacias hidrográfi

cas, com adaptações, usando como área-teste a Bacia 

do Rio Jurumirim, localizada no município de Angra 
dos Reis, no Estado do Rio de Janeiro. 



A Amazônia e a geopolítica mundial* 

Resumo 

A Amazônia estratégica no contato nacional não só devi

do à sua o:tensa linha de fronteira o:tema com a América do Sul, 

como, internamente, na condição de área de avanço da fronteira 

agropecuária. Nesse sentido, esse artigo pretende enlàtizar o en

tendimento da Amazônia em termos de componente intrínseco da 

ordem federativa e, portanto, como questão de caráter e de imbito 

nacionais, ao lado de seu comprometimento renovado como área 

de interesse mundial. Nesse campo, a região adquiriu, conternpo

raneamente, uma conotação geopolltica singular ao acr=ntar à 

sua condição de fronteira <eonômic:a e política do pais a fronteira 

da biodiversidade mundial, abrindo novas perspectivas e refi:rên

cias polltico-administrativas à integração Íntema ao pais e frente 

ao mundo o:terior. 

Palavras-chave: Amazônia, geopolftica, território, federação. 

I nserindo-se na geopolítica mundial como país 

tropical, atlântico e sul-americano de dimensões 

continen~1 , o Brasil tem na Região Amazônica 

uma síntese da imagem que o identifica no mundo 

e, através dela, o país interage naturalmente com a 

área geográfica mais imediata de ação de sua política 

externa, de seus interesses econômicos e de sua estra

tégia de segurança nacional: a América do Sul. 

Contudo a percepção da Amazônia2 no 

mundo vai mais além, ao ser reconhecida, direta

mente, como reserva de grande parte da biodiver

sidade e da água doce do planeta, isto é, enquanto 

possuidora de alguns dos fatores naturais de impor

tância estratégica do novo milênio. Sob este pris-

* Recebido para publicação em 23 de junho de 2005. 

Adma H amam de Figueiredo** 

Abstract 

The Amaz.on is a strategic region in the Brazilian national 

conto:t not only due to its c:x:tensive o:temal frontier with the rest 

South America, but also due to its internal frontier with the c:x:

panding agriculture and cattle ranching arca. This article intends 

to emphasize the knowledge of the Amazon region is an intrinsic 

component of the federative order, and, thefore, an important 

issue of national inrerest along with its renewed compromise as 

an arca of internacional interest. Thc: Amazon region has acquired 

a contemporary singular geopolitical connotation, as it adds to 

its condition of an <eonomical and polirical frontier, a frontier of 

global biodversity, opening new political and administrative pers

pectives and rderences to its intcgration to the rest of Brazil and 

to the warld. 

Key words: Amazon, geoP<>litics, territory, federation. 

ma, essa região tem sido vista, fundamentalmente, 

como um recurso global, de forte identidade na

tural, como a Antártida e os oceanos, pelo qual o 

Brasil é responsável perante o mundo. 

Com efeito, na agenda política contempo

rânea, essa região se confunde com a área de flo

resta tropical úmida (rain forest) a ser preservada 

e com o território original de inúmeras culturas e 

"conhecimentos" indígenas que ali sobrevivem em 

estágios diferenciados de integração com a socie

dade envolvente, muitas delas compartilhando um 

espaço fronteiriço sul-americano comum. 

Ao abrigar 65,6% dos 5.846.100 km2 da 

Bacia do Rio Amazonas, a Amazônia se afirma, 

** Geógrafa da Coordenação de Geografia da Diretoria de Geociências do IBGE, adma.figueiredo@ibge.gov.br 

1 Com uma superffcie de cerca de 8.500.000 km2, o Brasil ocupa qu~e a metade da América do Sul e constitui o quinto pais em o:tensão 
territorial do mundo. A vastidão do território brasileiro revela-se tanto em latitude (entre os paralelos de 5016'20" de latitude norte e 
33045'03" de latitude sul), quanto em longitude (entre os meridianos de 340 47'30" e 73059'32" a oeste de Greenwich). 

2 A ~nia aqui mencionada refere-se ao recorte territorial da Amazônia Legal criado pela Lei n2 5.173, de 27/10/66, abrangendo, 
atualmente, os Estados do Amazonas, Pará, Rondônia, Acre, Roraima, Amapá, Tocantins e Mato Grosso, além da porção ocidental do 
Maranhão limitada pelo meridiano de 44" e da área de Goiás situada ao norte do paralelo 13". Sua c:x:tensão abrange, aproximadamente, 
60% do território nacional. 



também, enquanto um dos maiores reservatórios 

de água doce do planeta3, cujo uso requer uma 

gestão compartilhada com os países que compõem 

a Amazônia sul-americana, ao mesmo tempo que 

por essa grande região passa, em certa medida, a 

discussão atual em torno do equilíbrio dinâmico 

das condições climáticas do planeta. 

Essa visão contemporânea da Amazônia no 

mundo foi sendo construída a partir dos anos de 

1970, passando por Estocolmo e consagrando-se no 

Rio de Janeiro durante a Conferência Mundial sobre 

o Meio Ambiente, em 1992, quando a consolidação 

da questão ambiental na agenda política das nações 

contribuiu para reforçar a tendência observada nos 

campos financeiro e econômico no sentido da &agili

zação crescente da soberania nacional4 pela aceleração 

do processo de globalização. 

A partir dos anos de 1980, trabalhava-se, as

sim, em nível mundial, com um cenário que aponta

va para uma sensível diminuição do conteúdo geo

político das fronteiras entre as nações. Nesse sentido, 

o processo de globalização afetava, de certo modo, o 

equilíbrio federativo de nações de grande dimensão 

territorial, como o Brasil, seja através da reespecia

lização produtiva, da criação de grandes áreas para 

preservação do meio ambiente e/ou pela rearriculação 

das economias e atores regionais/locais com o exte

rior, alterando, sensivelmente, o espaço de regulação 
dos governos nacionais. 

Na escala nacional, as mudanças globais re

percutiram na percepção e, mais diretamente, na 

atuação do poder público na Amazônia, traduzindo

se na passagem, ao longo dos anos de 1980, de um 

projeto comprometido com o desenvolvirnentismo, 

portador de uma visão homogeneizadora do espaço 

amazônico para a construção de um modelo de ocu

pação semelhante a um mosaico de usos diferencia

dos, no qual se projetam áreas com distintas legisla

ções e, principalmente, distintas destinações. 

Em termos do discurso e da prática política 

sobre o território regional, entre meados dos anos 

de 1960 e o início da década de 1990, alterava-se a 

lógica dos p6los de desenvolvimento, que deveriam 

difundir a ocupação moderna sobre o "atrasado" es

paço amazônico, pela lógica da "pactuação de usos 

e de conflitos de uso" empregada nos Zoneamentos 

Ecológico-Econômicos, que procurava antes ajus

tar padrões diferenciados de ocupação da região do 

que induzir a um crescimento expansivo. 

Conceitualmente, as idéias motoras que 

presidiram o projeto de ocupação da Amazônia 

nos anos de 1970 apostavam na difusão dos "efei

tos propulsores" (spread efficts) de Myrdal e nos 

"efeitos de filtração" (trickling down) de Hirchman, 

com vistas à superação das desigualdades regionais 

analisadas, no âmbito das relações "centro-perife

ria", tanto em termos das desigualdades verificadas 

entre as grandes regiões brasileiras, quanto interna

mente à Amazônia (CARVALHO, 1987). 

Vale lembrar que, naquele período, o 

componente regional dos Planos Nacionais de 

Desenvolvimento voltava-se, basicamente, para. 

a expansão da fronteira econômica e demográfica 

- em direção ao Planalto Central, vales úmidos do 

Nordeste e Amazônia - visando a tirar proveito da 

dimensão continental do país através da ampliação 

do mercado interno pela incorporação de novas 

áreas e utilização da mão-de-obra abundante. 

Nesse contexto, a abertura da Amazônia 

servia não só à exploração e utilização de seus re

cursos naturais, como também à transformação 

do avanço territorial em input para o capital em 

expansão (ALTVATER, 1995) no Sudeste, assim 

como em elemento central da geopolí!ica de defesa 

da fronteira norte do país. 

Embora o processo de consolidação da 

democracia no país5 tenha contribuído, também, 

3 De acordo com o Internacional Water Management Instirute (IWMI, 200 I) os países da América Latina, Caribe e a África Subsaariana 
apresentam taxas de exploração da água utilizada inferiores a 20%, contrastando com taxas mais altas apresentadas pelos países do Leste 
asiático e, principalmente, por aqudes situados no Sul da Ásia, Oriente Médio e África do Norte. 

4 Princípio rigidamente sedimentado e considerado até há bem pouco tempo como "naturalmente" posto, a soberania do Estado, constitui, 
sem dúvida, um dos fundamentos da vida política moderna, que codifica uma resposta a questões surgidas ao longo do tempo, não 
sendo, portanto, aqui compreendido como um conceito imutávd , alheio ao movimento da história. 

5 A1 induído o processo de descentralização ocorrido na divisão do poder na federação brasileira que, ao admitir o município como 
entidade federativa, embora não tenha quebrado a depend&tcia financeira dos pequenos municípios frente aos estados e, principalmente, 
à União, tem contribuído para quebrar antigos esquemas cliente!istas, arejando as relações estabdecidas entre as esferas públicas e privadas 
e, afetando, enfim, o ambiente de formulação e institucionalização das políticas públicas. Nesse sentido, cabe observar que o federalismo 
tem como pressuposto o pluralismo territorial, isto é, a repartição das atividades estatais entre o poder central e as ordens jurídicas parciais 
-a União c os estados-membros, acrescentando-se, no modelo brasileiro, os municípios (LEUZINGER, 2002). 

8 R. bras. GMgr., !Oo dr ]an~iro, v. 59, n. 2, p. 7-19, julldez. 2005 



para distender o ambiente de formulação das polí

ticas públicas de ocupação e uso do território ama

zônico nesse período, não se pode, contudo, me

nosprezar o papel desempenhado pelos governos, 

opinião pública, organizações civis, agências de fi

nanciamento e fundos internacionais no sentido de 

reverter as formas de atuação do Estado brasileiro 

na Amazônia. 

No contexto de fragilização das fronteiras 

internacionais, o ambientalismo veio, desse modo, 

reforçar a tendência contemporartea de aprofun

damento das diferenças no uso do território ama

zônico, ao mesmo tempo em que tornava mais 

complexa a gestão do território regional ao atuar 

localmente segundo uma lógica e interesses articu

lados, em sua grande parte, em nível global. 

Apesar de não reivindicar o domínio da 

representação político-administrativa, uma nova 

divisão territorial - e uma nova malha territorial -, 

constituída pelas Terras Indígenas e Unidades de 

Conservação, reconfigurou o mapa político regio

nal e acabou adquirindo legitimidade, interna e 

externamente, por via da força política alcançada 

mundialmente pelo movimento ambiental. 

Na análise do mapa político da Amazônia 

contempomea (Mapa 1) contrapõe-se, assim, a 

lógica da divisão política do espaço associada à re

partição de competências e encargos tributários, que 

enquadra a base territorial e a ação administrativa de 

acordo com a sistemática de arrecadação-distribuição 

de recursos financeiros a uma outra {e nova) lógica de 

divisão territorial, de viés não necessariamente utili

tarista, pautada numa apreciação do valor intrínseco 

e, portanto, não-instrumental, da natur~a e de for

mas culturais a serem preservadas. 

Tal lógica torna difícil negar os conflitos en

tre crescimento e proteção ambiental, uma vez que 

eles irão se impor ao longo do processo político, 

assim como da ação do Estado sobre o território, 

apesar de as condições de fraca densidade econômi

ca e demográfica, presentes em extensas porções da 

Amazônia, amortecerem, de alguma forma, o con

fronto de interesses presentes nas diferentes formas 

de dividir e de se apropriar, politicamente, o espaço 

amazônico nos dias atuais. 

Na atualidade, os recortes territoriais vol

tados para a conservação da nani.reza e da cultura 

indígena representam cerca de 20% do território 

Mapa 1 - Amazônia Legal2000 

----lf--~ 
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Fonte: IBGE, Diretoria de Geociências, Coordenação de Geografia; Legislações federal e estadual. 

A amllZÔnia e a gropoiltica mundial 9 



brasileiro, atingindo, aproximadamente, 30% da 

área territorial da Amazônia Legal6• Cabe observar 

que essa região concentra cerca de 94% do terri

t6rio abrangido pelas Terras Indígenas e Unidades 

de Conservação no País, que, em janeiro de 2002, 

alcançavam, respectivamente, 101.822.449 ha e 

76.544.735 ha no total do Brasil, dos quais 99% e 

87% se encontravam naquela região. 

Na Amazônia, as Terras Indígenas e Uni

dades de Conservação ganharam expressão políti

ca concreta, uma vcr. que muitos municípios dos 

Estados de Roraima e Amazonas, por exemplo, 

possuem grande parte de seus territ6rios submeti

dos a contingenciamentos legais derivados da ne

cessidade de se conservar seja a naturcr.a, seja a cul

tura indígena, tornando mais complexa a discussão 

acerca do uso e da gestão do espaço amazônico em 

diferentes escalas de representação política. 

Nesse sentido, a substituição da idéia da 

Amazônia como um territ6rio a ser ocupado eco

nomicamente na condição de uma "fronteira de 

ocupação" pela idéia da região como um mosaico 

de ativos de recursos naturais pode trazer em si um 

sentido positivo de ampliação das possibilidades de 

apropriação sustentável e, não necessariamente, de 

preservação sistemática de seu potencial natural. 

Tal substituição, contudo, deixa em aberto o 

risco de uma fragmentação "seletiva" do espaço ter

ritorial amazônico, notadamente quando se leva em 

conta a complexidade das forças, internas e externas, 

que condicionam, de diferentes maneiras, as formas 

dominantes de ocupação e uso desse territ6rio. 

Em um mundo globalizado, a partir do 

momento em que o motor do crescimento da eco

nomia nacional deixa de ser a formação do merca

do interno - na qual se inseria, de alguma forma, 

a idéia de expansão/ modernização da Amazônia 

enquanto fronteira de recursos do País - para ser a 

integração à economia e às pressões políticas inter

nacionais, os efeitos de sinergia gerados pela inter

dependência das distintas regiões do país desapare-

cem, enfraquecendo consideravelmente os vínculos 

de solidariedade entre elas {FURTADO, 1992). 

Nesse sentido, o grande dilema que ronda 

a ação pública voltada para o planejamento terri

torial da Região Amazônica, na atualidade, parece 

residir na procura de uma agenda positiva capaz de 

conciliar as forças indutoras do processo de inte

gração regional, constantes nos Eixos de Integração 

e Desenvolvimento (EID); e os esforços de gestão 

regulada de seu patrimônio natural, cuja mobiliza

ção de recursos e opções estratégicas de desenvol

vimento sustentável, estarão, de qualquer forma, 

contingenciados pela definição constitucional de 

Patrimônio Nacional dada à Amazônia. 

Além dos riscos inerentes às opções "in

ternas" de consolidação da ocupação regional, os 

cenários projetados para a Amazônia comportam, 

ainda, a crescente instabilidade que ronda a geopo

lítica internacional, colocando, em novos termos, 

a complexa questão em torno da afirmação da so

berania nacional e dos rumos {e opções) que irão 

tomar o Estado brasileiro em relação à região. 

Com efeito, em um mundo que parece, cada 

vcr. mais, mover-se.em blocos, torna-se necessário sa

ber transitar articuladamente entre os vários conjun

tos de nações e interesses comuns sem perder de vista 

a identidade nacional e seus pr6prios interesses. 

Mudanças no cenário 
internacional e a necessidade de 
fortalecimento da coordenação 
nacional sobre a fronteira 
amazônica 

Nesse início de milênio a instável e cada vcr. 

ma1s imprevisível geopolítica mundial vem colo

cando novas questões no cenário externo7 que, em

bora não contrariem a percepção e a sensibilidade 

da opinião pública global em relação ao papel da 

6 De acordo com Veríssimo (2000 apud Banco Mundial, 2002), análises baseadas em imagens de satélite e estudo de campo para 
identificar sinais de ocupação e potencialllorestal, assim como valores de alta biodiversidade, rcvdam que, sem uso competitivo, cerca 
de 9% da Amazania brasileira poderia ainda ser incluídas em áreas de proteção à biodiversidade, enquanto cerca de 14o/o poderiam ser 

destinadas à silvicultura. 

7 Os atentados ocorridos em 11 de setembro de 2001 nos Estados Unidos, ao alterarem as prioridades e as forças hegcmônicas do 

planeta, colocaram em xeque não s6 a superioridade da principal força militar do mundo, como o suposto universalismo do projeto 

modernizador difundido pela cultura ocidental. O impacto desse evento, ainda mal dimensionado devido à sua proximidade no tempo, 

terá, contudo, uma forre influência na evolução futura da história e da geografia de um mundo em rápida transformação. Na América do 
Sul, as conseqüências mais visíveis dessas mudanças têm sido a ênfase dada às questões envolvendo a atuação dos migrantes de origem 
árabe na região da Tríplice Fronteira- Brasil, Paraguai e Argentina - e, diretamente, o Plano Colômbia. 

10 R bras. G~ogr., lüo tkjan~ro, v. 59, n. 2,p. 7-19,juL/tkz. 2005 



Amazônia, devem alterar a posição estratégica da 

região no mundo e influenciar, de forma direta, a 

atuação do Estado brasileiro em defesa da coesão 

interna e externa de seu território. 

Com efeito, a turbulência e a incerteza con

verteram-se em regra, na atualidade, embaladas 

pela rapidez das muda-c;:as de toda ordem que de

sestabilizam a contempor-neidade, devido à velo

cidade tecnológica, à conectividade geral, à "fugà' 

dos territórios, tornando incertos, até mesmo, os 

conceitos políticos mais rígidos construídos pelo 

mundo moderno, como o da soberania nacional. 

Nesse contexto, é que se coloca como forc;:a 

motriz na contemporaneidade a idéia da constru

c;:ão de uma "nova soberanià' que não perca de vista 

a integração e o domínio territorial do Estado-Na

ção, notadamente em países de dimensões conti

nentais, como o Brasil, ao mesmo tempo em que 

promova a inclusão crescente do país nos fluxos e 

oportunidades abertas no espac;:o econômico glo

balizado. 

O fortalecimento da coordenac;:ão naclO

nal sobre o território amazônico parece urgente, 

no momento em que a Amazônia sul-americana 

tornou-se área de alto risco no desdobramento das 

concep<;:óes estratégicas americanas em relação ao 

Caribe e ao Cone Sul, com a ênfase dada ultima

mente ao ~ombate conjugado ao terrorismo e ao 

tráfico de drogas. 

O que está em jogo, no campo de forc;:as no 

qual gravita a política nacional e internacional, pa

rece ser a capacidade institucional do Estado fede

rativo brasileiro em exercer, junto com a sociedade 

civil e a iniciativa privada, a autoridade econômica, 

política e administrativa para gerenciar o imenso 

território brasileiro e amazônico. 

Não por acaso as agências internacionais 

de financiamento, como o Banco Mundial (2002), 

comec;:am a chamar a atenção para a imbricação 

existente entre desenvolvimento, gestão de recur

sos naturais e existência de conflitos armados que 

desafiam a autoridade e, portanto, o exercício da 

soberania por parte de Estados reconhecidos inter

nacionalmente. 

Segundo esta fonte, dentre os países deten

tores de recursos naturais estratégicos, que carecem 

de crescimento sustentado e estão mais propen

sos a su.frir la tragedia tkl conflicto armado estão a 

Nicarágua, El Salvador, Guatemala, Trinidade Y 

Tobago, Costa Rica e República Dominicana, na 

América Central, e Guiana, Bolívia, Peru, Equa

dor, Brasil e Colômbia8
, além do Chile e Paraguai, 

na América do Sul, concentrando-se, portanto, em 

grande parte da Amazônia sul-americana. Mais re

centemente, a instabilidade política pela qual passa 

a Venezuela coloca quase a totalidade da Amazônia 

sul-americana nessa área de risco. 

Vale observar que essa visão transmite, de 

certa form:a, o interesse dos Estados Unidos no 

sentido de um envolvimento mais abrangente dos 

países amazônicos n9 combate à guerrilha colom

biana identificada, cada vez mais, pela diplomacia 

daquele país, no contexto do combate ao terroris

mo internacional. 

Nesse sentido, assiste-se, no momento, a 

articulac;:ões intensas por parte do governo ameri

cano em torno do envolvimento direto dos países 

mais próximos - Equador e Venezuela - e indireto, 

como no caso do Brasil9, país que possui uma fron

teira remota em termos de densidade demográfica, 

diferentemente, por exemplo, da Venezuela. 

A superposição do combate ao narcotráfico 

e ao terrorismo com a geopolítica do petróleo, no

tadamente no caso da Colômbia e da Venezuela10, 

que possuem posição expressiva na extração-distri

buic;:ão do petróleo no mundo, não deixa dúvida 

8 Os países sublinhados constituem aqudcs onde ocorreram, na década de 1990, conflitos civis armados com mais de 1.000 mortos. 

9 Embora insistindo no discurso oficial de que o Brasil ir.i concentrar sua~ na defesa das fronteiras UB, 15/08/99), já existem cspcculaçõcs 

rccentcs em tomo do fOrnecimento de aviões da Embraer para ajudar o governo colombiano no combate à guenilha UB, nov. 2002). 

10 A Venczuda possui a segunda reserva conhecida de petróleo do mundo, superada, apenas, pdos países do Golfo Pérsico; além disso 

esse país constitui o segundo fornecedor de petróleo ao Brasil, sendo, portanto, de grande importância estratégica na economia mundial 

e, em especial, sul-americana. 
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quanto ao peso que essas relações estão adquirindo 

no redimensionamento da Amazônia na geopolí

tica mundial. Nesse sentido, o combate ao narco

tráfico, segundo Lessa (2002), pode vir a justificar, 

até mesmo, a densificação de bases militares11 para 

garantir o suprimento de petróleo no futuro. 

Cabe observar que a imagem mais próxima 

que se tem da evolução do conturbado contexto 

político no qual se encontra o poder público na 

Colômbia e do envolvimento crescente dos Esta

dos Unidos no conflito interno desse país, com o 

pretexto de combater o terrorismo internacional, é 

a do Vietnã, onde a escalada americana passou por 

um período semelhante de assessoramento militar, 

envio de equipamento e ajuda financeira. 

O risco da "decomposição territorial" dos 

países vizinhos, como no caso da Colômbia, deixa 

claro que a ação conjunta sobre o meio ambiente 

amazônico requer uma articulação que vai muito 

além dos princípios acordados no Tratado de Coope

ração Amazônica {TCA) em 1978, isto é, dentro de 

um contexto histórico anterior não só à Conferência 

de Estocolmo como aos novos ·desafios que viriam 

a ser colocados pelas contingências geopolíticas que 

atingem, diretamente, o uso estratégico daAm~nia 

sul-americana e os limites impostos à regulação na

cional sobre seus territórios nessa discussão. 

Com efeito, estando em vigor desde 1980, o 

TCA abriu caminho para a articulação política em 

escala adequada das questões envolvendo a unidade 

natural da Bacia Amazônica. Naquele momento, no 

plano externo, o TCA representava uma evolução 

de atitudes, respaldada na liberalização progressiva 

de regimes políticos em diversos países amazônicos, 

gerando uma base democrática comum capaz de fa

cilitar o diálogo e eliminar receios recíprocos e, por

tanto, facilitar a intensificação das relações no espaço 

fronteiriço entre Brasil, Bolívia, Peru, Equador, Co

lômbia, Venezuela, Guiana e o Suriname. 

Nesse sentido é que se insere a discussão de 

se lançar a Agenda Amazônia 21 como uma versão 

moderna do TCA, formulado ainda em 1978, no 

sentido de servir de base para uma eventual união 

com os países vizinhos numa regionalização ama

zônica sul-americana. 

Tendo em vista o crescimento do número 

de Estados, aí incluídos os países produtores de 

drogas ilícitas na América do Sul, em risco de desa

gregação quanto ao monopólio da força e à integri

dade do território nacional, é que a Amazônia volta 

a ocupar o centro da geopolítica do continente sul

americano, colocando na ordem do dia as questões 

atinentes à coordenação nacional sobre as políticas 

que afetam, diretamente, a regulação e uso do ter

ritório brasileiro e amazônico em especial. 

O cenário externo de realização mais prová

vel nesse início de milênio, com rebatimento imedia

to sobre o espaço amazônico, parece ser, portanto, o 

de reversão ou, ao menos, de alteração do quadro de 

estabilidade geopolítica que acompanhou os avanços 

verificados no processo de democratização dos países 

sul-americanos nos anos de 1980, quando da imple-· 

mentação do TCA, que acentuou, naquele momen

to, o papel da diplomacia "civil" vis-à~vis à geopolíti

ca de inspiração militar (COSTA, s/d). 

A resposta nacional a esse quadro torna-se 

mais complexa quando se observa, portanto, que as 

forças aceleradoras da globalização passaram a deman

dar, além de ações político-econômicas comprometi

das com o avanço da integração da infra-estrutura e 

do comércio no continente sul-americano, enquanto 

plataforma de fortalecimento regional frente aos blo

cos hegemônicos mundiais, um outro tipo de atuação, 

de forte viés militar, comprometido corri o ombate ao 

terrorismo intemacional12• 

No contexto da Fronteira Norte13, os inter

câmbios e conexões aí desenvolvidos resultam, as

sim, de processos diversificados que se manifestam 

ll Segundo esse autor, o Plano Colômbia pode ser analisado como seqüência a um cordão de bases militares localizadas no Caribe e 
no Equador. A obsolescência do canal do Panamá, frente à dimensão dos grandeiros atuais, abre, também, a perspectiva do uso do 
espaço colombiano cuja integridade territorial encontra-se, atualmente, sob o risco de se decompor frente às diversas facções armadas 

que desafiam o poder oficialmente constituído neste país. 

12 Ao contrário da globalização puxada pda universalização dos mercados financeiros e econômicos, que embora possa ser portadora 
da c:x:clusão social contém um forte sentido de diluição das diferenças culturais, a globalização alicerçada no combate ao terrorismo 
parece, ao contrário, reafirmar as diferenças culturais, raciais e religiosas, contendo um enorme potencial de geração de instabilidades e 
antagonismos de difícil solução pdas vias diplomáticas. 

13 A Fronteira Norte corresponde à faixa contínua do território da Amazônia Legal, que se limita com sete países da América do Sul, 
constituindo-se no mais extenso segmento fronteiriço do Brasil. Ela possui uma c:x:tensáo superior a 1 O mil quilômetros, representando 
=ca de 70% do total da área de fronteira terrestre brasileira. 

12 R bras. Geogr., IUo tÚ]aneiro, v. 59, n. 2,p. 7-19, juL/tkz. 2005 



da escala local à mundial, passando pela regional e 

nacional, operando de forma isolada ou articulada. 

A faixa de fronteira representa, portanto, o lugar de 

concretização dessas interconexões, seja na escala 

local ou, em uma dimensão territorial mais ampla, 

na passagem para diferentes redes, físicas ou não, 

que cruzam as fronteiras, de modo legal e ilegal. 

Sua dimensão, associada à própria forma do 

território brasileiro e aos processos históricos contin

genciados por sua condição fronteiriça, constitui um 

dos aspectos responsáveis por sua importância estra

tégica. Com uma extensa zona de contato com países 

do continente sul-americano, voltados tanto para o 

Pacífico como para o Caribe e o Adantico, a Frontei

ra Norte mantém intercomunicação com diferentes 

áreas culturais e estruturas sociopolítico- econômicas 

próprias, que podem contribuir ou não para sua vi

vificação de forma positiva, dependendo da natureza 

das relações e dos fluxos que nela se estabeleçam. 

Numa faixa de 150 quilômetros de largura ao 

longo das fronteiras terrestres, conforme estabelecido 

pela Constituição de 1937 e mantido até hoje (Lei 

nQ 6.634, de 2 de maio de 1979, e Constituição de 

1988), estão contidos na Fronteira Norte, total ou 

parcialmente, 123 municípios da Amazônia Legal 

pertencentes aos Estados do Acre, Amazonas, Rorai

ma, Amapá, Rondônia e Mato Grosso (Mapa 2). 

A Fronteira Norte do país volta a ser o foco 

das preocupações do Estado brasileiro, aí incluídos 

os segmentos militares que nas duas últimas déca

das alteraram o foco de suas preocupações na Fron

teira Sul do país, com o fim da centenária rivalida

de com as forças militares argentinas tidas como 

o principal adversário brasileiro na disputa que os 

dois países empreendiam pelo papel hegemônico 

no Cone Sul do continente. 

Com efeito, com a substituição da tensão na 

fronteira com a Argentina por um esforço contínuo 

de construção de uma parceria estratégica de união 

do subsistema Cone Sul, via Mercosul, liderada pela 

integração comercial entre Brasil e a Argentina, des

mobiliza-se o efetivo militar na estável Fronteira Sul 

em direção à área de crescentes conflitos político-ins

titucionais e agora, também, com a perspectiva não 

muito remota de uma escalada de conflitos armados, 

em áreas próximas à Fronteira Norte. 

Mapa 2 - Faixa de fronteiras 

Fontes: IBGE, Diretoria de Geociências, Coordenação de Geografia; Legislação federal e estadual 
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Segundo Dreifuss {1998), estamos entrando 

em um estágio da humanidade em que as frontei

ras de alguns estados, como os europeus, se diluem 

"de forma estonteante", enquanto existem outras 

realidades, também absolutamente contemporâne

as, em que os limites dos países ainda devem ser 

vigiados, demarcados, controlados, como é o caso 

das "infinitas fronteiras amazônicas". 

Na mesma linha de argumentação, pode

se afirmar, como Cavagnary (1994), que caberia à 

geopolítica tornar a Amazônia objeto de reflexão 

e de ação das Forças Armadas, constituindo elas, 

portanto, um segmento que não pode ser negligen

ciado na discussão de estratégias territoriais para a 

Amazônia e sua extensa faixa de fronteira. 

Um dos pontos essenciais de afirmação do 
poder do Estado brasileiro sobre o territ6rio ama

zônico deverá estar focado, desse modo, na sua 

constituição enquanto um interlocutor capaz de 
negociar para dentro e para fora de suas fronteiras 

políticas uma complexidade de questões que vão 
muito além da mera visão da Amazônia como uma 

reserva mundial da natureza. 

Nesse contexto, torna-se necessário ampliar 

a articulação física da base territorial sul-americana 

através não só da construção de uma infra-estrutura 

viária interligada, como da complementação de re

cursos (minerais, energéticos) entre países vizinhos. 

Essa estratégia deve se voltar para a consolidação de 

urna plataforma regional sul-americana fortalecedo

ra da presença da Amazônia na geopolítica mundial 

enquanto uma base territorial integrada detentora de 

ativos ambientais diversificados e não, apenas, como 

um patrimônio natural a ser preservado. 

Somente nos últimos anos é que se pude

ram observar movimentos mais efetivos do Brasil 

na direção de políticas territoriais explicitamente 

integracionistas e capazes de envolver um amplo 

conjunto de países que, apesar de compartilharem 

uma fronteira política e um ambiente natural co

mum, como é o caso da Bacia Amazônica e a do 

Prata, pouco compartilharam, ao longo da hist6-

ria, seu processo de desenvolvimento econômico, 

social, político e cultural. 

Numa visão empresarial, segundo Silva 

(1996), o essencial no processo de integração does

paço regional latino-americano é discutir o tipo de 

logística14 que seria mais eficiente, autofinanciável e, 

simultaneamente, apropriado em termos ambientais 

e comunitários. Para esse autor, a integração física 

oferece urna oportunidade única para a integração 

comercial e econômica para a América do Sul, aí in

cluída a intensificação das relações entre os dois paí

ses hegemônicos do Cone Sul, Brasil e Argentina. 

Dentre os grandes sistemas de ligação já 

delineados para a integração física da Amazônia 

Sul-Americana destacam-se: o eixo intermodal 

(hidrovias e rodovias) entre Belém, no Atlântico, 

e os portos na costa peruana (Paita) e equatoriana 

(Guayaquil) do Pacífico, envolvendo ainda a pas

sagem pelo porto fluvial peruano de Sarameriza, 

no rio Marafi6n, até a cidade de lquitos e os rios 

Solimões e Amazonas; a ligação rodoviária entre 

Rio Branco (Acre), e a BR-364, ao Porto de Ilo 

(Peru), além da ligação rodoviária, já concluída, de 

Manaus a Boa Vista e daí até Caracas (Venezuela), 

através de BR-174, estrada de cerca de 1.800 km 

que vai ligar a Amazônia brasileira ao Caribe. 

No rastro da consolidação dessa ligação ter

restre o Mercosul já anunciou a intenção de redu

zir bruscamente tarifas no comércio com a Améri

ca Central (Mercado Comum Centro Americano 

- MCCA) e Caribe (Comunidade e Mercado Co

mum do Caribe- Caricom), até meados de 2003, no 

interior de uma estratégia visando a reforçar os laços 

com os países do continente e fortalecer sua posição 

para negociar com a Alca e a União Européia. 

Além dessas ligações, os acordos bilaterais 

Brasil-Venezuela, estendendo uma linha de transmis

são de energia (hidrelétrica) da cidade venezuelana 

de Gury até Boa Vista, e o acordo de exploração 

conjunta de gás e petr6leo entre Brasil-Bolívia-Peru

Colômbia e Equador apontam, igualmente, para um 

processo de adensamento de atividades e de relações 

fronteiriças, embora sujeito a retrocessos devido ao 

aumento de instabilidades de toda ordem, presentes 

hoje em dia no continente sul-americano como um 

todo e nos países amazônicos em particular. 

14 O termo logística introduz uma visão sistêmica à noção de integração aniculando a análise das redes de transporte, tdecomunicações 
e energia à questão de custos envolvidos na estocagem, circulação e transbordo de mercadorias. 

14 R bras. Gtogr., Rio de fantiro, v. 59, n. 2, p. 7-19. jul.ldez. 2005 



O eixo rodoviário que faz a ligação com aVe

nezuela viabiliza não só a integração da parte norte do 

Brasil com o sul daquele pais, mas, principalmente, a 

integração com os países do Pacto Andino e do Trata

do de Cooperação Amazônico, além do intercimbio 

comercial com o Caribe e o Atlarttico Norte. 

A saída para o Pacífico, o Caribe e o Atlân

tico Norte, esta última refor~ada, também, pelo 

início da ligação rodoviária entre Macapá e Caiena 

(Guiana Francesa) 1S, não só irá pressionar a in

tensificação de fluxos comerciais e a superação de 

obstáculos à livre circulação de produtos à longa 

distância, como representará, no nível local, a pos

sibilidade da estrutura~ão de comunidades e/ou 

aglomerados urbanos fronteiri~s que poderão 

estreitar vínculos no campo econômico, e, através 

de processos variados de articul~ão, compartilhar 

interesses e vontades coletivas, de toda ordem. 

Finalmente, cabe observar que o pólo indus

trial de Manaus será diretamente beneficiado com os 

avan~s verificados na integração econômica com a 

região da América Central e, mais. diretamente, do 

Caribe, a partir de onde se abre uma perspectiva pro

missora não de ampliação/div~rsificação de negócio"s, · 

mas de renovação segura de seus objetivos iniciais. 

Mudanças no cenário interno: a 
Amazônia como questão nacional 

Simultaneamente às a~ões voltadas ao apro

fundamento das rela~ões internacionais, a come~ar 

pelas rela~es transfronteiri~, impõem-se, tam

bém, aquelas voltadas ao próprio C<?nhecimento da 

Amazônia entre a sociedade brasileira como patri

mônio nacional e um dos símbolos de sua identi

dade no mundo. 

Por um lado, a no~ão de cooperação trans

fronteiri~ não pressupõe a abdicação da seguran~a, 

que normalmente está associada à idéia da frontei

ra. Ao contrário, a n~ão de seguran~ é agora re

vista dentro de uma conotação positiva, não confli-

tual, fazendo da articula~ão e do estreitamento de 

rela~ões uma garantia mais sólida da própria defesa 

do território nacional, uma vez decorrente da cons

tru~ão conjunta da cooperação entre na~es vizi

nhas, onde a seguran~a mútua nas fronteiras passa 

a ser assegurada a partir do próprio esfor~ de inte

gração. Nesse sentido, cabe observar que a própria 

política atual de defesa nacional, definida em 1996, 

aponta como prioritárias a defesa da Amazônia e a 

integração do Brasil com os países vizinhos16• 

Por outro lado, a afirmação da Federação, 

privilegiadora da coesão interna do térritório, em 

um momento de afirmação de processos globali

zantes e de predomínio de for~ espacialmente 

seletivas e portadoras de exclusão na ordem eco

nômico-financeira mundial, nacional e regional, 

contribui para refor~ar um ângulo por vezes ne

gligenciado na visão estratégica da Amazônia que, 

ao representar mais de 50o/o do território nacional, 

transfere necessariamente o peso de sua dimensão 

física para a representatividade que possui, politica

mente, no conjunto da nação brasileira. 

Nos dias atuais, o desafio maior de se suge

rirem estratégias geopolíticas reafirmadoras da Fe

d~ração brasileira e de sua soberania sobre a Ama

zônia constitui, em essência, a questão de o Estado 

brasileiro saber transitar em um mundo no qual a 

antiga dicotomia externo-interno parece diluir-se, 

sem que ele abra mão, ao mesmo tempo, do con

trole efetivo sobre aquele vasto espa~ regional e de 

sua extensa faixa fronteiri~. 

Com efeito, em decorrência da presen~ de 

problemas reais decorrentes da ocup~ predató

ria, a Amazônia transforma-se em alvo de interesses 

internacionais conflitantes, existindo, de um lado, a 

consciência ecológica legítima e, de outro, as pressões 

geopolíticas associadas à valorização da biodiversida

de como fonte de ciência e tecnologia e como fonte 

de poder, expressando as contradi~es entre as pró

prias potências dominantes e a definição de grandes 

mercados supranacionais (BECKER, 1994). 

15 Além dessa ligação, encontra-se em fase de projeto uma rodovia que interligará Macapá a Boa Vista, passando pela Guiana Francesa, 

o Suriname e a República da Guiana (esta já ligada a Boa Vista via Georgetown e a BR-174). 

16 Já vai longe, portanto, a velha doutrina que associava a incorporação da fronteira amazônica ao espaço nacional com o "tarnponamento" 
de suas fronteiras externas que dominava o pensamento do Gal. Golbery à época do regime militar. 
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Nesse contexto, tais estratégias devem pos

suir uma visão integrada de um espaço geográfico, 

como o amazônico, composto por múltiplas inte

rações e circunstâncias que se desenvolvem entre 

diferentes escalas e hierarquias de poder, tanto ex

terna como internamente. 

O Estado brasileiro tem realizado, nesse 

sentido, um esforço contínuo de ajustes jurídico

institucionais, visando criar, internamente, um 

campo jurídico-administrativo e operacional reno

vado {e ágil), capaz de promover um cenário in

terno ancorado em valores democráticos e estáveis 

indutores da divisão de competências e atribuições 

entre as diferentes esferas do poder público. 

Em relação à legislação constitucional brasi

leira, pode-se afirmar que a necessidade de fortale

cer a coordenação nacional sobre o uso dos recursos 

naturais no Brasil e na Amazônia, em especial, vai 

ao encontro dos princípios básicos do federalismo 

cooperativo pregados pela Constituição Federal de 

198&, ao deixar claro que, em matéria ambiental, 

haverá sempre a obrigatoriedade de observância 

das normas gerais federais e das normas estaduais 

específicas, ainda nos casos em que a competência 

executiva do município seja exclusiva17
• 

Nesse sentido, como adverte Bastos {1992, 

apud LEUZINGER, 2002}, "as competências ex

pressas no artigo 30 não devem estimular uma visão 

exageradamente grandiosa da autonomia municipal, 

uma vra. que as diversas matérias ali explicitadas so

frem a restrição de uma normatividade superior. Se

gundo esse autor, esse é o caso relativo à ordenação 

do território, que deverá respeitar os planos nacionais 

e regionais sobre a matérià', sem abrir mão das opor

tunidades que se abrem na economia do mundo. 

A nova realidade constitucional do país não 

só garante como, de certo modo, impõe a presença 

do poder público, representado em suas diferentes 

esferas de representação política, no sentido de re

gular, da melhor forma possível, o território ama

zônico definido, pela Constituição de 1988, como 

Patrimônio Nacional18• 

A noção de Patrimônio Nacional vai além, 

portanto, de um tratamento meramente adminis

trativo da base territorial para fins de arrecadação 

e divisão de recursos, em direção à idéia de ges

tão participativa e sustentável que implica tanto 

a "mobilização adequada de recursos quanto op

ções estratégicas de apropriação e uso do território" 

(PNUMNMMA/IBAMA. GEOBrasil, 2002}. 

Mais ainda, segundo esse Relatório, a idéia 

de transmissão, própria ao termo Patrimônio, signi

fica legar para o futuro o recurso e a possibilidade 

de renovação dos métodos de seu uso colocando em 

questão os chamados "direitos de terceira geração" 

como o "direito ao desenvolvimento, o direito ao 

meio ambiente, o direito de propriedade sobre o pa

trimônio comum da humanidade, o direito à paz e o 

direito de comunicação" (LEUZINGER, 2002}19• 

Dentre as questões básicas que o Estado 

brasileiro terá que enfrentar no encaminhamento 

de soluções sustentáveis para o território amazôni

co destaca-se a do controle público ou privado da 

terra, por ele passando, em grande parte, o pro

blema do uso adequado dos ecossistemas florestais. 

Nesse contexto, a última Carta Constitucional, em 

seu artigo 52 , XXII, garante o direito de proprieda

de, determinando, entretanto, que a propriedade 

cumpra sua função social (art. 52 , XXIII), o que, 

em termos práticos, significa que o direito de pro-

17 A Constituição Federal de 1988, inovando em rdação às cartas anteriores, tratou em artigos diferentes as competências legislativa e 

executiva e, rdativamente a esta última, adotou técnica de repartição semdhante à utilizada para a repartição de competências legislativas, 
conferindo à União competência exclusiva para atuar em relação às matérias enumeradas no artigo 21 ("manter relação com estados 

estrangeiros", "declarar guerra e cdebrar a paz", "assegurar a defesa nacional", entre outras), aos municípios competência exclusiva para 

atuar em rdação às matérias enumeradas no artigo 30 ("instituir e arrecadar tributos de sua competência", "promover, no que couber, 
adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do uso, do parcdamento e da ocupação do solo urbano" , entre 

outras), bem como competência para atuar quando houver interesse local predominante e, aos Estados-membros, competência exclusiva 

para agir sobre tudo o que náo for de competência exclusiva da União ou dos municípios (LEUZINGER, 2002). 

18 AI~ da FloresraArnaz6nica a Constituição Federal definiu como Patrimônio Nacional as formações Hsico-bi6ticas da MataAtlantica, 
o Pantanal Mato-Grossense e a Zona Costeira. 

19 Segundo esse autor, os direitos de terceira geração desvinculam-se de critérios patrimoniais e abandonam a idéia tradicional de direito 
subjetivo, que demanda a individualização de um titular. Tais direitos cuidam, basicamente, da preservação ambiental e cultural, dos 
direitos dos consumidores e das minorias étnicas e sociais, caracterizando-se como direitos difusos, de conteúdo eminentemente não
patrimonial (em seu sentido de desfrutar individualmente de um bem). 

16 R bras. Geogr., !Uo de janeiro, v. 59, n. 2, p. 7-19, juL!tÚz. 2005 



priedade hoje perdeu a função de direito absoluto 

de uso, gozo e disposição da terra em qualquer cir

cunstância, sem qualquer limite. Nesse sentido, o 

direito de propriedade sofre restrições decorrentes, 

entre outras, do cumprimento da chamada "função 

socioambiental", tendo em vista o direito funda

mental de todos - e das gerações futuras - ao "meio 

ambiente ecologicamente equilibrado". 

Essas normas gerais apontam para a existên

cia de um arcabouço normativo interno capaz de 

assegurar a construção de canais democráticos e, por

tanto, de cenários políticos estáveis e ativos quanto 

à sua capacidade de responder aos desafios postos 

pela busca de um modelo histórico de consolidação 

sustentável do uso do território amazônico que faça 

frente à crescente instabilidade do mundo exterior. 

Nesse contexto, a proposta de redefinição do 

mapa político da Amazônia Ocidental20 através da 

criação dos Territórios Federais em áreas fronteiriças 

no Alto Solimões, Alto Rio Negro e Juruá (Mapa 3), 

ora em discussão no Senado Federal, pode ser vista 

como instru~ento fortalecedor da coesãQ territorial 

de um país de dimensões continentais, cujas regiões 

periféricas se debatem entre a fragilidade do poder 

público local e os imperativos de forças dominantes 

na geopolítica mundial como as ligadas, de um lado, 

ao comércio ilegal de drogas e, mais recentemente, 

ao recrudescimento da guerrilha e fragilização insti

tucional dos Estados vizinhos. 

Essas forças se rebatem na própria forma 

como o Estado brasileiro irá enfrentar o desafio de 

compatibilizar os efeitos potenciais da globaliza

ção, aí incluído o "universalismo" da questão am

biental, com políticas públicas que promovam o 

fortalecimento da coesão do território nacional. 

Com efeito, o que parece estar em jogo, nos 

dias atuais, é a avaliação do risco da crescente abertu

ra (que não precisa ser necessariamente econômica) 

da Amazônia para o exterior sobre a articulação ter

ritorial do país, &agilizando os laços de solidariedade 

política entre suas regiões. Nesse sentido, cabe ao Es

tado nacional integrar as áreas remotas ou de densi

dade demográfica muito baixa situadas em wnas de 

fronteira que estejam sendo ou possam vir a ser po-

larizadas, direta ou indiretamente, por centros e/ou 

forças políticas situadas fora do território nacional. 

Nesse contexto, enfatiza-se o entendimen

to da Amazônia como componente intrínseco 

da ordem federativa e, portanto, como questão 

de caráter e de âmbito nacionais, ao lado de seu 

comprometimento renovado como área de inte

resse mundial. Nesse campo, a região adquiriu, 

contemporaneamente, uma conotação geopolítica 

singular ao acrescentar à sua condição de fronteira 

econômica e política do país a de fronteira da bio

diversidade mundial, abrindo novas perspectivas e 

referências político-administrativas à sua integra

ção interna ao país e frente ao mundo exterior. 

Na dimensão territorial cabe ainda obser

var que o processo de integração se desdobra, em 

grande parte, na esfera urbana, uma vez que são 

as cidades que concretizam, de forma mais ime

diata, o processo de integração regional aqui en

tendido segundo uma visão abrangente do espaço 

da fronteira, que vai além da constituição de uma 

infra- estrutura comum e da intensificação de flu

xos econômico-comerciais, abarcando, também, 

a sedimentação de autonomias locais e mesmo de 

uma cultura construída na convivência diária de 

uma espaço compartilhado. 

Nesse sentido, os habitantes de um espa

ço fronteiriço delimitado por cidades conurbadas, 

como no caso de Tabatinga (no Amazonas) e Le

tícia (na Colômbia), podem consolidar a percep

ção de que, apesar das diferenças e divergências 

que possam dividi-los, existem fortes afinidades e 

interesses comuns advindos do sentimento com

partilhado de pertencimento a uma comunidade 

territorialmente próxima. 

Nesse início de milênio, a percepção de um 

processo urbano comum aos dois lados da fronteira 

constitui, enfim, uma abordagem inovadora à visão 

naturalizada que quase sempre marcou o estudo da 

fronteira amazônica, usualmente vista como o limite 

físico do poder soberano sobre o território, ao mes

mo tempo em que se revela o espaço geográfico de 

maior permeabilidade natural frente às forças positi

vas e negativas provenientes do exterior. 

20 Segundo o Decreto-Lei n• 356, de 15/08/1968, a Amazônia Ocidental é constituída pda área atualmente abrangida pelos Estados 
do Amazonas, Acre, Rondônia e Roraima. 
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Legenda 

r-.-·-· Tenilllrio Federal do Juruá 

TIJI'liU)rio Federal do SolimOes 

-Território Federal do Rio Negro 

C] AmazOnia Legal ·-

e capitais .. taduais na AmazOOia Legal 
o Sede do território 

Sedes municipais na AmazOOia Legal 

/'../ Rodovia pavimentada 

•• •• ••. .-· Rodovia em pavimentaçlo 

.·"' .- • Rodovia sem palllmontaçlo 

./"-./ fonollla 

Mapa 3 - Territórios federais 

Fonte: IBGE, Diretoria de Geociências, Coordenação de Geografia; Legislações federal e estadual. 
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Espaço metropolitano, mobilidade do capital 
e da população: uma revisão teórica* 

Resumo 

Região metropolitana é o tema desenvolvido no pre

sente artigo como uma relação simultânea entre espaço, capital 

e população (trabalho). Nde sintetiza-se a revisão teórica da 

questão, através dos principais autores da geografia crítica, uti

lizando o método materialista geográfico e histórico. Trata-se o 

assunto no contexto de reestruturação capitalista, que agudiza 

a mobilidade do capital e da população, avançando pelo espaço 

não-capitalista, fazendo desaparecer ou subsumir essas ativida

des e relações. An nível dessa síntese teórica, conclui-se que a 

produção e a dominação do espaço é uma estratégia capitalista 

e dos trabalhadores, às vezes convergentes, outras conflitantes, 

onde tudo é possível, colocando-se a região metropolitana como 

uma espacialidade diferenciada e aberta. . 
Palavru-cha-n:: espaço metropolitano, mobilidade de capital, 

mobilidade do trabalho, população. 

Introdução 
A questão da mobilidade populacional para 

as regiões metropolitanas é o tema da pesquisa 

para fins de doutoramento, que segue em torno da 

tríplice relação entre espaço, capital e população 

(trabalho). Para tanto, se apóia no estudo empíri

co da Região Metropolitana de Fortaleza (RMF) e 

no referencial teórico da geografia crítica, com seu 

método materialista geográfico-histórico. 

Este artigo disponibiliza uma síntese teó

rica dos principais autores que fundamentam as 

categorias centrais de explicação da mobilidade 

*Recebido para publicação em 05 de maio de 2006. · 

Abstract 

Ana Maria Matos Araújo** 
José Borzacchiello da Silva*** 

Metropolitan arca is the theme that devdops in the pre

sent article as a simultaneous rdationship between space, capital 

and population (labor). In this theme the theoretical revision of 

the issue is synthesized, through the major authors of critica! 

geography, with its geographical and historical materialistic me

thod. The issue is tackled in the context of capitalistic restructu

ring, th~t intensilies capital and population mobility, advancing 

through the non-capitalist sphere, and causing thcsc activities 

and relationships to disappear or be considered an application 

of a law. Thus, at the levd of this theoretical synthesis, it may be 

ascertained that production and sphere dominance is a strategy 

of capitalism and of the workers, sometimes convergent, and at 

other times conllicting, where everything is possible, presenting 

itsdf as a differentiated and open sphere . 

Key words: metropolitan sphere, capital mobility, labor mobi

lity, population. 

populacional no espaço metropolitano, situando-a 

no contexto de crise e reestruturação capitalista. 

Na revisão da teoria social crítica, considera

se o espaço bem mais do que um mero palco das 

ações humanas: é produto das relações sociais, que, 

então, incluem as econômicas, além de abraçar tam

bém os aspectos políticos e as relações de poder, no

tadamente quando se trata do espaço metropolitano 

(SOJA. 1993). Mas a estrutura e as relações espaciais 

são igualmente determinantes da fixação/mobilidade 

dos capitais e da população que produz uma coerên

cia regional ou a desestabiliza (HARVEY, 2004). 

**Doutoranda do Núcleo de Pós-Graduação em Geografia (NPGEO) da UFS e bolsista da Capes. 

***Professor Doutor Orientador. 



Essa linha teórica permite apreender não 

só a mobilidade como a inserção do migrante no 

cotidiano das grandes cidades. Afinal, com relações 

muito mais complexas, as grandes cidades se apre

sentam como um mosaico de múltiplos lugares, 

estruturas e formas espaciais. Muitas vezes os terri

tórios já definidos de populações estabelecidas resis

tem à mudança e à capitulação dos recém-chegados 

(os outsiders), sobretudo daqueles sem experiência, 

sem vínculo social consolidado, ou sem rede de pa

rentesco no lugar (ELIAS, 2000), embora alguns 

desses lugares sejam remodelados pelos migrantes 

e passe a fazer pane de sua história migracional, tal 

como a Praça da República, em São Paulo, que se 

tornou lugar de encontro dos migrantes nordesti

nos estabelecidos e recém-chegados - um elo com o 

espaço de origem (MAGNANI, 2000). 

Em geral, na metrópole brasileira, o migrao

te, investido na condição de trabalhador, submete-se 

a um constante movimento, que se inicia como uma 

saga a partir da residência (dos amigos ou parentes, 

quando os tem) que o acolheu temporariamente, 

para rapidamente seguir buscando os locais de mais 

baixo aluguel e de menores despesas com transpor

tes. De bairro em bairro, de um ponto a outro .da 

periferia, às vezes adentrando os espaços vazios e in

salubres, nas favelas e no centro das grandes cidades, 

esses trabalhadores seguem até se fixarem em verda

deiros guetos que os isolam e segregam dos residen

tes estabelecidos. A rota diária do ir e vir como um 

pêndulo a diferentes lugares (por motivo de trabalho 

e/ou estudo), para lugares distantes ou no munidpio 

vizinho e até na metrópole, retornando para casa so

mente à noite, completa esse ciclo de movimento dos 

trabalhadores metropolitanos. 

Na verdade, esses movimentos panem da 

mobilidade da população, enquanto mobilidade do 

trabalho que se dá à medida que o capitalismo avan

ça pelo espaço não-capitalista para fazer desaparecer 

ou subsumir essas atividades e relações, impondo sua 

dominação e controle. É um tipo de mobilidade do 

trabalho aquela relativa ao deslocamento espacial e 

equivalente à migração (GAUDEMAR, 1977). 

A panir de então, o trabalhador livre venderia 

sua força de trabalho ao mercado, ou ficaria disponí

vel para o capitalismo como pane de um exército in

dustrial de reserva, tal qual como o concebera Marx 

(1988), isto é, uma superpopulação relativa que, ao 
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longo dos tempos, tornou-se uma massa de trabalha

dores desempregados ou subempregados, não apenas 

resultante, mas, sobretudo, necessária à acumulação 

capitalista (MENELEU NETO, 1996). 

Ao longo de vários períodos, a migração tem

porária individual tornar-se-ia permanente para o 

conjunto da sociedade, ao incluir o retorno à origem, 

ou freqüente seqüência de novos caminhos com suas 

reinserções. Ao contrário, a população excedente, ab

soluta e relativa, quando se fixa no local de destino, 

mesmo que temporariamente, pode tornar-se quan

titativamente comparável ou maior do que a parcela 

da população residente natural, embora no status 

social e político seja inferior, ponanto, submetendo

se às formas de inclusão ainda mais perversas que a 

maioria dos trabalhadores pobres. 

Assim, a superpopulação tornou-se uma 

das características das grandes cidades e metró

poles brasileiras associadas aos problemas urba

nos e sociais que ali existem. É um assunto nem 

sempre bem compreendido e tratado, pois a ótica 

dominante é malthusiana e faz parte da ideologia 

institucional e política, que dissemina e justifica a 

lógica capitalista excludente e que, de certo modo, 

transborda para o imaginário e a representação da 

maioria das pessoas. Nessa perspectiva, a superpo

pulação é vista como um problema absoluto dos 

miseráveis que, sem educação, se procriam e ten

dem a se autodestruir. Tal discurso procura velar 

a real situação, pois a superpopulação é relativa. 

Ela surge da situação imposta pelo sistema que se 

apropria da força de trabalho para fazer enriquecer 

a uma minoria, assim produzindo uma massa de 

miseráveis e pobres, a quem lhes dão. as migalhas 

do assistencialismo ou o véu da ilusão para culpa

rem-se por essa condição. 

É como se todos tivessem as mesmas opor

tunidades de emprego, de moradia e de condições 

de vida, a depender apenas de sua iniciativa pri

vada, de sua educação e preparação para o merca

do de trabalho, quando se sabe não ser bem esta 

a questão. O sistema capitalista baseia-se numa 

produção social, em que cada vez menos trabalha

dores produtivos se inserem, com o desemprego 

assumindo proporções alarmantes. Uma agravante 

da situação atual é o retorno ao mercado de traba

lho que está mais restrito e seletivo, e a ocupação 

informal sempre crescente e mudando de qualida-

R bras. G~ogr.. /üo tÚ ]annro, v. 59, n. 2, p. 21-40, julltkz. 2005 



de torna-se cada dia mais competitiva, absorvendo, 

inclusive, pessoas mais escolarizadas, supostamente 

mais habilitadas para o emprego formal. 

Na verdade, a riqueza produzida por esse 

sistema é social e espacialmente distribuída de for

ma desigual, concentrando-se nas mãos de uma 

minoria de particulares, assim como em lugares e 

regiões. Conforme o sociólogo José de Souza Mar

tins (2003), grande parte da população brasileira se 

insere no sistema de forma crescentemente perversa 

de inclusão, baseada na degradação da pessoa e na 

desvalorização do trabalho, como meio de inserção 

"dignà' na sociedade. 

A inserção dos trabalhadores pobres imigran

tes nas sociedades de destino não assume precarieda

de apenas na dimensão social, mas claramente possui 

uma face territorial. ~ um grupo da população que 

nas grandes cidades e metrópoles brasileiras produz 

espacialidade dentro de um sistema social de redes 

construídas entre os lugares de origem e os de desti

no, entre migrantes antigos e recentes, ligando os an

tigos parentes e amigos aos novos. Segundo a pesqui

sadora de população Adelita Carleial (2002), as redes 

são fOrmadas pela solidariedade entre os imigrantes 

pobres que as adotam como estratégias econômicas 

e sociais de inserção na nova sociedade, na luta pelas 

oportunidades de emprego e de convivência, e contra 

os conflitos decorrentes das adversidades encontradas 

no lugar de destino, que culmina por viabilizar o pro

cesso migratório. 

Ainda conforme José de Souza Martins 

(2003), os imigrantes nordestinos habitam as peri

ferias das periferias metropolitanas nacionais, aque

les lugares sem infra-estrutura, sem condições de 

habitação, cuja renda obtida pela fragmentação do 

solo urbano é menor. Mas nem sempre as periferias 

são os lugares forçados de habitação dos imigran

tes. Os centros das grandes metrópoles também 

vão sendo ocupados por grupos recentes dessas po

pulações, ou por seus descendentes, cuja inserção 

social é ainda mais degradante, constituindo-se em 

uma realidade que vai se reproduzindo por todo 

país. Silva (2005b, p. 103) também identifica na 

"expansão das fronteiras urbanas" da Região Me

tropolitana de Fortaleza (RMF) um conflito e um 

confronto pela habitação que emerge com a massi

va chegada de imigrantes na periferia. 

Espaço metropolitano, mobilidaáe do azpita/ e da populttçíío: uma TnJisão teórica 

A ocupação inapropriada das encostas de 

morros, de dunas e margens de rios e lagoas é uma 

estratégia daqueles que não podem pagar por uma 

renda da terra alterada pelo sistema de especulação 

imobiliária. Embora não sendo particular dos imi

grantes ou dos pobres, ela pode estar associada à es

tratégia dos grandes produtores do espaço urbano. 

Na RMF constata-se, por exemplo, que os 

domicílios improvisados que revelam o drama da 

problemática habitacional estão pulverizados nas 

áreas de ocupação incipiente e de locais de risco. 

Nesses espaços fragmentados por diferenças sociais, 

as populações mais pobres chegam primeiro, ado

tando como estratégia de sobrevivência a apropria

ção das áreas insalubres e inadequadas à habitação 

na periferia (ARAÚJO; CARLEIAL, 2003). 

A complexidade dos problemas e da crise ca

pitalista exacerba a posição dos trabalhadores pobres 

imigrantes que se vêem compelidos a aceitá-la, quan

do poucos resistem participando de lutas específicas. 

Inserem-se em condições muito adversas em termos 

de rela~ de trabalho (que incluem os trabalhos 

temporários, insalubres e degradantes) e de moradia, 

sem direito à cidade ou ao território urbanizado. O 

espaço cotidiano do migrante torna-se um campo de 

luta diária pela sobrevivência ou pelo sonho de um 

futuro diferente, que nem sempre se realiza. 

Para o geógrafo Silva (2005a) há um relati

vo desprezo governamental pela situação da popu

lação pobre que afluía à capital cearense em busca 

de melhores condições de vida, responsabilizando 

a ausência de políticas públicas por essa condição. 

Pode-se dizer que não seria apenas uma ausência, 

mas a direção e prioridade dessas políticas que se

guem a trajetória da cidade voltada para o atendi

mento das elites e do turista, sendo para os espaços 

de residências dos pobres destinada atenção ape

nas residual, paliativa e com finalidade eleitoreira. 

Pode-se pensar que os investimentos públicos che

gam aos bairros periféricos como uma estratégia de 

reserva de solos urbanos para futuras especulações 

imobiliárias, mas não para atender a migrantes ou 

a trabalhadores pobres em geral. 

A superpopulação relativa em Fortaleza re

sulta em parte da migração que, embora visando 

às relações sociais mais estáveis e à fixação nesse 

território, acaba desembocando numa permanente 
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mobilidade do trabalho ou pelo trabalho, juntan

do-se aos demais trabalhadores inseridos de forma 

excludente, constantemente trocando de moradia, 

de bairro e mesmo circulando entre os municípios 

metropolitanos periféricos. Para Silva (2005b, p. 

101), há uma "dificuldade de ajuste à vida urbana", 

afinal são pessoas sem a devida qualificação para 

o trabalho, sendo que a conjuntura de crise atual 

exacerba essas dificuldades tendo em vista o eleva

do índice de desemprego considerando as "formas 

precárias de ocupação do espaço". 

Diante de tantos fatos controversos e de 

uma política "ineficiente" (para o trabalhador) e até 

fomentadora de uma situação na qual a inserção do 

imigrante pobre na metrópole é sempre mais difícil 

do que aquela do já estabelecido no lugar, então se 

pergunta: como explicar que os trabaihtUÚJres prove

nientes dos mais diferentes pontos do território cearen

se e nacional (de cidades médias, pequenos centros 

urbanos, mesmo de outras metrópoles, ou ainda 

de áreas rurais) continuem priferindo as metrópoles 

brasileiras para residência? Será que em alguns espaços 

e regiões a mobilidade do trabalho podnia ter uma 

determinação institucional ou de reúzçóes de poder 

mais forte que, mesmo subjacente, influenciaria ou 

controúzria a mobilidade do trabalho para altm dos 

meandros intrlnsecos da acumuúzção capitalista, se 

colocando externamente como pressuposto e não como 

conseqüincia a e/4? 

Essa é uma grande questão que escapa à 

maioria dos estudos demográficos e/ou geográficos, 

apesar de haver nos movimentos populacionais a 

relação com as espacialidades ou as regiões, notada

mente na temática metropolitana, espaço de maior 

concentração e mobilidade populacional, uma 

espécie de "cegueira", como a que ocorre na dis

cussão regional. Ao centrar-se no econômico e no 

político (com visão limitada de Estado) e fazer crer 

que o mercado sendo livre se encarregaria de tudo, 

faz calar quem se coloca contra. Afinal, o discurso 

e a ideologia dominante "preferem" apoiar-se na 

superpopulação absoluta (quantitativamente) para 

direcionar os investimentos privados e públicos e 

controlar os fluxos entre lugares e regiões, naquilo 

que interessa ao capital, ampliando as desigualda

des sociais e espaciais. 

Esquecem-se, não percebem, ou não é 

"conveniente" para eles enxergar outras relações e 
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determinações, tais como as relações de poder e as 

institucionais, nas quais deveriam incluir, além do 

Estado, as organizações civis, suas resistências e lu

tas organizadas, compondo o Estado ampliado da 

versão gramsciana. f como se houvesse um "ponto 

cego" da teoria a esse respeito, como dizia Lefebvre 

(1991) e mais recentemente Vainer (2002). Outra 

desconsideração muito freqüente é quanto à dife

rença entre governo e Estado, que, de acordo com 

Martins (2003, p. 58), "todos nós esquecemos da 

enorme margem de decisão pessoal de que dis

põem, em nosso sistema político, juízes e policiais". 

Além disso, haveria algumas instituições imobili

zadas, vindo de encontro ao governo, tal como se 

pode observar na citação desse sociólogo: "o gover

no tenta governar um Estado que está ocupado por 

agentes de interesses opostos aos seus propósitos". 

A presente pesquisa propõe-se a superar 

algumas lacunas dessa ordem, transcendendo es

tudos específicos sobre as migrações, que as vê so

mente como decorrência das questões relativas às 

secas, ou das características naturais e geográficas 

das regiões semi-áridas do nordeste brasileiro; ou 

com abordagem socioespacial reduzida à concen

tração de terras, de investimentos ou de empregos 

nas metrópoles. Evitam-se, portanto, as visões par

ciais e mecânicas de explicitação da mobilidade de 

capitais e da população. 

Inicia-se esta síntese teórica com a discussão 

do espaço metropolitano pelo foco da geografia crí

tica, para depois contextualizar a crise capitalista e 

suas implicações na relação capital-trabalho-espaço, 

conseqüentemente nas mobilidades populacional e 

do capital associadas à reestruturação espacial. 

Espaço metropolitano: usos 
e reservas imperialistas 

A teoria social crítica, concebida na moder

nidade, caracterizou-se pela ênfase histórica, que 

na pós-modernidade sofreu revisão, ressaltando-se 

a ênfase ao espaço. Nessa fase, passou-se a um nível 

de consciência maior sobre o espaço ao se esconder 

as conseqüências das relações de poder e de dis

ciplina inscritos na espacialidade, e nas geografias 

humanas repletas de política e ideologia. Daí a 

perspectiva de uma geografia pós-moderna ou de 
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uma teoria crítica revisada, que, fundamentada no 

materialismo histórico-geográfico, atenderia aos 

desafios políticos e teóricos contemporâneos. 

Conforme Soja (1993, p. 11), pós-moderno é 

um termo ainda muito confuso e controvertido, que 

surgiu no movimento alternativo ao moderno para 
controlar os perigos e as possibilidades da reestrutura

ção cultural, política e teórica contemporânea. Nele se 

destaca, sobretudo, a "reafirmação do espaço". 

A geografia crítica interpretativa reconhece 

a espacialidade como produto social e, simultanea

mente, uma força que condiciona a vida social com 

maior entendimento e uso da dialética socioespacial 

e do materialismo histórico-geográfico. Além de 

crítica, essa teoria é mais flexível e equilibrada, pois 

avalia a produção social do espaço através da histó

ria e das geografias humanas ligadas ao cotidiano e à 

práxis social. De acordo com Soja (1993, p. 19) seria 

"urna dialética tríplice de espaço, tempo e ser social; 

e de uma reteorização transforrnadora das relações 

entre a história, a geografia e a modernidade". Afinal, 

a teoria social crítica sempre teve por eixo central a 

práxis, concebendo o mundo como produto da ação 

humana sobre a natureza e o social. 

A reestruturação capitalista, como forma de 

resposta às crises, sempre implicou arranjos espa

ciais, embora nem sempre tão às claras, mas não to

talmente escondidos ao ponto de serem negligen

ciados. Nas regiões metropolitanas, em particular, 

a reestruturação interna revela-se paradoxal, pois 

tanto pode ocorrer uma desconcentração quanto 

uma reconcentração urbana. A metropolização 

permanece difusa, embora deixe de associar-se ao 

declínio dos centros da cidade. No "renascimen

to" dos centros das regiões metropolitanas (em 

crescimento ou passando por decréscimos) há uma 

fone intervenção estatal via planejamento urbano 

(SOJA, 1993, p. 227-228). 

Ainda conforme o geógrafo, os centros per

manecem combinando as forças dos movimentos 

a seu favor {centrípetas) e dos movimentos contrá

rios (centrífugas), mas sempre mediante o "poder 

político que continua a precipitar, especificar e 

contextualizar o urbano, fazendo com que tudo se 

mantenha unido" {op. cit., p. 282-283). 

Para Robira {2005, p. 13-14), o processo 

metropolitano está ligado à mundialização das re-

Espaço metropo/iuno, mob;IUiatk do Cllp;ul e da população: uma rroúiio teórica 

!ações, sendo o território metropolitano um espaço 

duplamente colonizado por forças externas e in

ternas. O núcleo central da região metropolitana 

imporia os usos, a divisão territorial do trabalho 

em toda a região, selecionando as atividades mais 

lucrativas e de maior retorno para a metrópole e 

destinando aquelas indesejáveis, alvo da crítica am

bientalista e social, para a periferia metropolitana, 

recebendo seus recursos naturais ainda conserva

dos e sua força de trabalho. 

Ao comparar o processo de metropolização 

com o de colonização, Robira (op. cit., p. 14) res

salta a produção de enormes déficits urbanísticos e 

desigualdades sociais profundas, mediante o proces

so de acumulação primitiva, ou ainda como reserva 

do solo urbano e da força de trabalho necessária à 

acumulação ampliada e futura na metrópole. 

A desigualdade do desenvolvimento capita

lista metropolitano talvez seja altamente funcional 

às necessidades de acumulação na metrópole, ten

do em vista que "organiza o processo de metropo

lização do território, no qual fundamentalmente se 

. acumulam espaços deficitários, sociais e urbanís

ticos, que logo atuam como reservas urbanas ou 

territórios-merva" (op. Cit., p.14). 

Apesar de observar a tendência de metropo

lização em todo o mundo e a partir de cidades que 

estão colonizando o espaço em seu entorno, Robira 

{ibidem, p. 16) conclui que nem todos os contextos 

urbanos estão qualificados para tornarem-se metro

politanos. Para tanto, é preciso considerar a centra

lidade relativa de uma cidade em relação às demais, 

além da valoração na "percepção ou vivência da orga

nização territorial de um país concreto". 

Essa tendência de homogeneização metro

politana não esconde, contudo, a face desigual e 

fragmentada da perife.ria, conforme Carlos (2005, 

p. 36). Uma periferia onde circula um mundo ca

pitalista paralelo e ainda mais violento, desigual 

e brutal, que é o da lavagem do dinheiro obtido 

facilmente ou clandestinamente através das drogas 

e do crime organizado, entranhados na corrupção 

político-institucional brasileira. 

O Estado, tradicionalmente, constrói a in

fra-estrutura para as necessidades econômicas de 

reprodução do capital. Mas o fato novo é "o pretex

to da necessidade coletivà', com sua capacidade de 
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iludir muitas pessoas por esse discurso vazio. Na 

mudança de orientação capitalista, o espaço é 

produzido como "produto imobiliário", embo

ra seja considerado "significativo e preferencial" 

para a realização do capital financeiro. A "repro

dução da metrópole sinaliza um movimento em 

direção à realização do mundial anunciado pela 

extensão do capitalismo a partir de novas exi

gências" da acumulação ampliada. Conseqüen

temente, "cria-se" a necessidade da produção de 

lugares na metrópole para viabilizar as condições 

de realização capitalista (op. cit., p. 32). 

Através de Soja (1993, p. 89-90) pode

se compreender melhor esse processo de trans

formação do conteúdo em forma espacial, que, 

apoiando-se em Castells, nega logo de início a 

hipótese de o espaço ser apenas um "reflexo da 

sociedade", mas o compreende como parte des

sa sociedade. Afinal, como os demais objetos, as 

formas espaciais são produzidas pela ação huma

na. Elas expressam e executam os interesses do

minantes, as relações de poder do Estado, . bem 

como são marcadas pela resistência das classes 

trabalhadoras. Mas a práxis socioespacial se dará 

sobre uma forma espacial pretérita, "produto da 

história anterior e sustentáculo de novos inte

resses, projetos, protestos e sonhos. Finalmente, 

de quando em quando, surgirão movimentos 

sociais para questionar o sentido da estrutura 

espacial e, conseqüentemente, tentar novas fun

ções e novas formas". 

Em Harvey (2005), constata-se que há 

uma necessidade intrínseca à sobrevivência capi

talista de territórios não-capitalistas, tanto para 

os reajustes espaciais quanto para a acumula

ção por espoliação. Parte desses territórios seria 

mantida na situação não-capitalista como forma 

de reserva futura. 

Conforme Robira (2005, p. 9), a mesma 

análise pode ser extensiva aos territórios metropo

litanos, pois "o processo de acumulação se produz 

não só com base nas diferenças sociais e econômi

cas, mas por meio das diferenças territoriais". A 

acumulação ampliada necessitaria de "territórios 

capazes de manter no seu interior territórios 'não

capitalistas' que, na forma de 'reservas', tenham a 

função de resolver de maneira eficaz as sucessivas 
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crises de expansão/acumulação do próprio sistema 

territorial metropolitano". 

Tais territórios não-capitalistas podem ser 

considerados não-metropolitanos ou adormecidos, 

na medida em que "suas particulares estruturas urba

nas, sociais e econômicas, subprodutos do processo 

de acumulação territorial, invalida-os temporaria

mente para a própria acumulação e, não obstante, 

serão espaços a transformar suas sucessivas operações 

urbanísticas de ajuste do espaço urbano às necessida

des do capital" (ROBIRA, 2005, p. 10). 

Na percepção de Moraes e Costa (1999, p. 

88), a questão natural também seria importante 

para a expansão capitalista, pois haveria áreas vir

gens ou de exceções, que se constituiriam em re

servas territoriais estratégicas de valorização futura, 

"ou reservas naturais sob a tutela do Estado que 

assim procura preservar-lhes o seu aspecto natural 

primitivo". Enquanto em Soja (1993, p. 131) o 

destaque é para os espaços de reserva de mão-de

obra que supre os centros "superd~envolvidos" de 

. acumulação, mediante o sistema de troca desigual 

ou da transferência geográfica do valor, fundamen

tada na diferenciação regional. 

Na dinâmica subjacente do desenvolvimento 

geograficamente desigual, destaca-se a tendência à 

homogeneização e redução dessas diferenças geográ

ficas. Haveria, porranto, uma tensão dialética entre 

diferenciação e igualação, que constituiria uma pro

blemática espacial em diferentes escalas da vida coti

diana, desde "o local de trabalho, em casa e no meio 

urbano construído, até a estrutura mais distante da 

divisão internacional do trabalho e da economia ca

pitalista mundial" (SOJA,1993, p. 133). 

Mas o que caracterizaria o contexto atual se

ria o fato de o capital e o trabalho estarem "sendo 

significativamente reorganizados, numa tentativa 

(ainda não completamente bem-sucedida) de resta

belecer o aumento dos lucros e reforçar a disciplina 

do trabalho". Variados são os caminhos da reestru

turação capitalista à crise, conforme se pode verificar 

sobre dois ângulos da questão: na perspectiva tempo

ral, que examina a produtividade ou a intensificação 

do trabalho pelos "ataques diretos à organização, aos 

salários e aos padrões de vida da classe trabalhadora'' 

(op. cit., p. 206); ou pela via espacial. 
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Crise e reestruturação 
capitalista 

O contexto de crise das últimas três déca

das e meia em todo o mundo fez surgir variadas 

reestruturações, no sentido oposto, para eliminá-la, 

fazê-la sucumbir ou conviver com ela, considerada 

como período de transição. A crise se estabeleceu 

no sistema capitalista desde o centro mais avança

do para a periferia, passando por muitas variantes 

socioespaciais, além de temporais, pois atingiria os 

espaços em diferentes formas e momentos. 

Conforme Lefebvre (1972, p. 7 -8), isso se 

deveria ao desenvolvimento desigual, que suscita

ria múltiplas estratégias de reestruturação, de re

acomodação em direção a uma nova organização 

do trabalho, uma reestruturação que perpassa os 

vários momentos do processo capitalista, que in

cluem: a produção, a distribuição, o consumo e o 

reinvestimento. Além disso, Harvey (2004) ressal

ta a importância das estruturas e relações espaciais 

nessa fase de transição para um novo nível de ren

tabilidade e acumulação capitalista. 

Os marxistas explicam a crise através das con

tradições internas à acumulação capitalista que leva

ria o sistema a uma tendência crônica de formação 

de crises: a tendência de queda na taxa de lucro. "O 

capitalismo tende, ativamente, a produzir algumas 

das barreiras para o seu próprio desenvolvimento. 

Isso significa que as crises são endêmicas ao processo 

capitalista de acumulação" (HARVEY, 2005, p. 45). 

A cada crise, a expansão da capacidade produtiva e a 

renovação de condições para a acumulação adicional 

implicam mudança no processo de acumulação para 

um nível novo e superior, considerando o estágio an

terior (op. cit., p. 47-48). 

~ comum na abordagem marxista observar

se a elevação da composição orgânica pela introdu

ção de nova tecnologia na produção, aumentando 

o capital fixo (trabalho morto) e dispensando ca

pital variável (trabalho vivo). Benko (1996), por 

exemplo, ressalta a questão tecnológica produtiva, 

vendo a crise sob a ótica de Schumpeter, como con

seqüência da maturação da inovação e das técnicas, 

agravada por causas exógenas, tais como o preço do 

petróleo e das matérias-primas, que precipitaram 

adaptações estruturais. 

Esparo m~tropolitano, mobiliátuk do Cllpital ~ da popu/afão: uma revisão t~órica 

Mas a tendência de queda da taxa de lucro, 

que está no centro da crise capitalista, dá-se a partir 

da sobreacumulação que excederia em capitais (mer

cadorias, moedas, capacidade produtiva) e em força 

de trabalho. Na explicação de Harvey, o principal 

problema econômico estaria na falta de oportunida

des lucrativas para o capital. A reestruturação espa

cial (de expansão ou reorganização) necessariamente 

traria mudanças temporais, pelos investimentos em 

projetos de retorno a longo prazo, em geral direcio

nados para infra-estruturas físicas e sociais {transpor

tes, comunicações, educação e pesquisa). Assim, a 

"produção e a reconfiguração das relações espaciais 

oferecem um forte meio de atenuar, se não de resol

ver, a tendência à formação de crises no âmbito do 

capitalismo" (HARVEY, 2005, p. 78). 

A transformação interna do capitalismo, 

portanto, passa por dois tipos de leituras da reali

dade: aquela que destaca a fragmentação da classe 

trabalhadora e o fim da centralidade do trabalho; 

ou a que enfoca a dinâmica econômica e espacial 

da reestruturação (MENELEU NETO, 1996, p. 

75). Neste ensaio, tece-se consideração sobre as 

duas vertentes, na medida em que produzem im

plicações sobre a mobilidade do trabalho. 

Mundo do trabalho: mudanças 
nas relações sociais e nos 
sistemas de contratos 

O trabalho não é supérfluo como quer fazer 

crer certa vertente crítica do capitalismo. Ao con

trário, em vários lugares e regiões o trabalho cres

ce junto com o desemprego e a riqueza, mudando 

qualitativamente por novas relações de produção e, 

às vezes, retomando as antigas, com suas modali

dades de exploração, dominação e controle. Essa é 

uma das contradições capitalistas que se acentuou 

nesse período de transição. 

Em parte, a abundância da mão-de-obra 

barata nas regiões do capitalismo tardio vem sendo 

aproveitada, expandindo o trabalho precário, que 

agora não se limita a uma relação externa com as 

atividades capitalistas. Essa mão-de-obra barata 

(qualificada ou não) também alimentará o exército 

industrial de reserva, através da imigração aos paí

ses e regiões de capitalismo avançado, pela inserção 
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no trabalho temporário, no setor informal, mas 

também em trabalhos especializados de alta qua

lificação. Conforme Harvey (1993), o setor infor

mal não se restringe ao Terceiro Mundo, mas cresce 

pdos espaços do capitalismo avançado, desfazendo 

a ilusão de um progresso capitalista contínuo no 

tempo e no espaço. Mudanças institucionais esta

riam sendo providenciadas para viabilizar a rees

truturação e, assim, cresceria uma nova vertente de 

trabalho informal com origem nas relações formais 

desregulamentadas. 

Discordando daqueles que defendem o 

fim do trabalho via acumulação flexívd, Teixeira 

(1996, p. 69-70) argumenta que "o domínio das 

ciências sobre os processos produtivos não dispen

sou o trabalho vivo como fonte produtora de valor 

e de mais-valià', embora reconheça que pratica

mente desapareceu dentro das grandes unidades 

produtivas, para aumentar consideravelmente fora 

delas, via subcontratação. As grandes corporações 

mantêm uma rede de pequenas e microunidades 

de produção, que se estende por vários lugares do 

mundo e com "enorme contingente de trabalhado

res domésticos, artesanais, familiares". 

Assim, o trabalho abstrato, longe de ter um 

fim, estaria sendo levado às últimas conseqüências, 

pois esses trabalhadores subcontratados como "ven

dedores do 'trabalho objetivado', porque não mais 

fazem parte da estrutura interna da empresa, são 

obrigados a fazer do seu trabalho pessoal a razão 

do sucesso como produtores de mercadorias". Com 

uma agravante de o excesso de jornada de trabalho 

ser visto, indevidamente, como auto-exploração 

(LIMA, 2003, p. 20). 

Tal mecanismo de reestruturação "potencia

liza enormemente a exploração da mais-valià', além 

da forma de pagamento retomar aos primórdios do 

capitalismo, na modalidade "salário por peças", com 

o mesmo uso que teve no passado, quando "serviu de 

alavanca para o prolongamento do tempo de traba

lho e rebaixamento dos salários" (TEIXEIRA, 1996, 

p. 70). É uma estratégia que se desenvolve para ele

var a taxa de lucro, rebaixando ainda mais o nível de 

reprodução da força de trabalho, utilizando-se não 

apenas da pouca organização dos trabalhadores infor

mais ou de relações não-capitalistas, mas da desregu

lamentação do trabalho formal. 
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Segundo Costilla (2003, p. 50), "esse argu

mento [do trabalho supérfluo] tem caráter abso

luto para uma tendência que pode ter uma con

tratendência e ainda não estar terminadà'. Ele vê 

a possibilidade de "processos sociopolíticos e cul

turais que mudam a orientação dos fenômenos", 

diferenciando seus efeitos. 

Em Meneleu Neto (1996, p. 76) observa-se 

uma discussão complementar de crítica ao fetichis

mo da acumulação flexível, ao reconsiderar a expli

cação sobre o desemprego. Conforme o economista, 

há uma perspectiva neoliberal de colocá-lo como 

"um fenômeno 'natural' do atual processo de rees

truturação capitalistà', uma explicação redundante 

e até uma "obviedade conceitual" que, ao invés de 

esclarecer, esconde o contexto atual da contraditória 

tendência do desemprego massivo no mundo. As 

idéias e políticas neoliberais explicam tudo, partindo 

do pressuposto de que "a sociedade está submetida às 

forças cegas do mercado" e, no caso do desemprego, 

seria resultado dos "condicionantes tecnológicos, ti

dos como inevitáveis e dotados de uma objetividade 

pura e natural" (gJ;ifos do original), o que não passa 

de um:t tentativa vdada de recuperar o controle do 

capital sobre o trabalho. 

O capitalismo, ao encontrar o obstáculo de 

poderosos sindicatos operários contra suas pretensões 

de intensificar o trabalho e rebaixar a parte do traba

lho pago, procura retirá-lo da fábrica para admiti-lo 

por fora, mudando ou quebrando as relações contra

tuais. Portanto, os espaços onde não há trabalho or

ganizado, com &agilização de sindicatos, constituem 

vantagem para reestruturação do poder do capital. 

Desse modo, a luta de classes passa a de

pender cada vez mais das condições do ambiente 

político e ideológico. Quando as corrdaçóes de 

forças sociais e políticas são favoráveis aos trabalha

dores (para aumentar o valor da força de trabalho 

e melhorar as condições de trabalho) a estratégia 

capitalista é do desemprego, reconduzindo o foco 

da luta para garantia do emprego, desmobilizan

do o poder obtido durante a acumulação fordista 

(MENELEUNETO, 1996, p. 95). 

As políticas neoliberais criaram uma atmos

fera social favorável, formada mais de expectativas 

de perigo, ameaça e instabilidade do que de pos

sibilidades, mediante o desemprego em massa e 
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em diferentes lugares do mundo. Propaga-se um 

discurso legitimador de que não haveria saída para 

a globalização, liberação, ou a privatização, enfim, 

para os ditames do mercado. 

Criavam-se as condições político-institucio

nais para que as empresas retomassem o controle 

sobre trabalho {em ritmo, valor e demais relações). 

O instrumento utilizado foi a desregulamentação do 

trabalho, que implicou a precarização crescente das 

relações entre capital e trabalho. Ainda segundo Me

neleu Neto {1996, p. 80), formou-se um contexto 

onde "as leis objetivas do capital são postas e repostas 

no interior de um cenário de luta, que é constituído 

em função da luta de classes e não de uma lei na

tural" {grifos do original), como quer fazer crer. A 

alternativa política não é inocente, mas se dirige fun

damentalmente para os objetivos da acumulação. 

O desemprego no Brasil é produzido para 

ajustar salários que, embora sejam determinados 

por leis objetivas, sofrem influência da luta de das

se, dos conflitos entre trabalho e capital. Os salários 

reais são reduzidos mediante a política econômica 

de controle da inflação e de expansão do exército 

industrial de reserva. 

O trabalho precário sob a condição de 

informalidade é um fenômeno vinculado ao de

semprego, muitas vezes produzido através dele. O 

trabalhador "aceita" [é forçado a aceitar] a infor

malidade das relações de trabalho, ocultando a real 

dimensão do desemprego, problema social desas

troso para as famfiias e para a sociedade, em geral. 

Em particular sobre o trabalho informal, 

Lima {2003, p. 19 e 21) ressalta o· tipo de relação 

em tempo parcial, de caráter eventual, ou mesmo 

na forma autônoma, muitas vezes sem contrato. Ou 

seja, quando muito um contrato informal, baseado 

na confiança ou no costume, desvinculado de obri

gações sociais, enfraquecendo ainda mais a sociedade 

de direitos abstratos {pois ainda não se concretiza

ram). Desse modo, a informalidade "deixou de ser 

considerada como própria dos países subdesenvolvi

dos ou de endaves de imigrantes no primeiro mun

do como [para se tomar] sinônimo de subemprego, 

desemprego disfarçado, precário, ilegal". Esse tipo de 

informalidade diferencia-se da existente durante o 

período fordista, pois as relações com o sistema capi

talista que se davam externa à produção, no âmbito 

EspafO m~tropolilllno, mobiliáaáe do capital ~ do popula;íío: uma rroisão teórica 

do comércio e dos serviços, hoje se relacionam, tam

bém, diretamente com a indústria. 

Lefebvre (1972, p. 7-8), entretanto, faz uma 

crítica contundente e profunda sobre a concepção 

economicista da crise geral (total) da sociedade, re

duzida à crise de superprodução ou de excedentes. 

Ao retomar a concepção marxista de crise, destaca 

a falta de capacidade de reproduzir as relações ca

pitalistas de produção, "situação que levaria a uma 

renovação, ou a uma decomposição e a uma auto

destruição". 

Na verdade, a crise total estaria longe de se 

concretizar, pois, apesar do crescimento das forças 

produtivas, não houve desaquecimento das rela

ções sociais de produção, "nada há, sem embargo, 

que seja evidente nem fatal". Haveria possibilidade 

de crescimento das forças produtivas sem uma cor

respondente mudança ao nível das estruturas (rela

ções sociais codificadas ou não) e das superestrutu

ras (idéias e ideologia, instituições e organizações), 

que poderiam permanecer fixas. Esses diferentes 

níveis da sociedade não se modificam ao mesmo 

tempo, pois as contradições e as resistências a elas 

também não aruam simultaneamente em todos os 

níveis, conforme lembrou Lefebvre {op. cit., p. 19), 

ao mencionar o pensamento de Lênin. 

O conjunto das relações sociais entre esses 

níveis da práxis {base, estrutura e superestrutura) 

caracteriza a sociedade no modo de produção ca

pitalista. O social sendo, portanto, uma abstração, 

ainda assim possui uma face real, aquela caracte

rizada pelo sistema de contratos {de trabalho, de 

venda e compra, de arrendamento, de matrimônio, 

etc.), segundo Lefebvre (1972, p. 106). 

É o sistema de contrato que possibilita que a 

riqueza produzida pelo trabalho se convena em mer

cadorias e a mais-valia em dinheiro, para que então 

se distribua entre as classes. Esse sistema tem um pa

pel regulador fundamental em todos os níveis, por 

exemplo, na educação e na formação, segundo alguns 

princípios e mediante os quais são repassadas as no

ções de deveres, direitos e propriedade privada. 

Mas esse sistema formaliza e fixa as relações 
sociais, reduzindo-as à abstração. Nos países e regiões 
de capitalismo avançado, se a acumulação capitalista 

precisou do contrato do trabalho para a reprodução 
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das relações sociais, hoje da o revoga para resgatar an

tigas relações, sem contrato e sem direito formalizado. 

Entretanto, essa informalidade ainda é geradora de de

sigualdade, pois se fundamenta na dominação da das

se com propriedade privada dos meios de produção. 

Nos países ou regiões de capitalismo tardio, 

corre paralelo outro sistema, de conteúdo mais concre

to e real que simplesmente o econômico ou o político, 

mesmo quando visto em ângulos separados, pois se 

fundamenta no costume e na prática social. São exem

plos as relações de trabalho no mercado informal, nas 

parcerias da agricultura familiar, no arrendamento da 

terra, etc., todas tendo por interesse concreto a obten

ção da renda e do lucro, fundamentadas na proprieda

de, sobretudo na manutenção da dominação. 

Quando Lefebvre {1972, p.65-66) ressalta 

que a classe dominante tem por objetivo menor o 

crescimento da produção e maior a reprodução das 

relações sociais, ele está querendo revelar o que está 

por trás, implícita ou explicitamente, que é a vonta

de do poder, que se coloca acima do desejo da renda 

e do lucro, embora estes persistam. Um poder utili

zado para subjugar o trabalho ao capital, comando 

com o apoio do Estado. 

No caso brasileiro, a relação entre Estado, 

classe dominante e trabalhadores se dá por uma 

relação clientelista e se materializa na política do 

favor, que surge como obrigação moral sem víncu

los contratuais, porém baseado na reciprocidade. É 

uma relação que persiste por gerações, ao ponto de 

se estender do campo para o urbano, das pequenas 

para as grandes cidades, uma parte através da liga

ção dos migrantes com os políticos locais, tal qual 

observaria Martins (1994, p. 43). 

As classes capitalistas {burguesa e operária) se 

inseriram na história antiga. desde a colonização de 

"tranSações com o Estado, de troca de favores". Ainda 

segundo Martins, isso acontecera porque "foram os 

fazendeiros que em grande parte se romaram comer

ciantes e industriais ou forneceram os capitais" para 

esse processo de acumulação capitalista no urbano. É 

por esses fatos que o pesquisador afirma ser possível 

compreender como, justamente nos setores mais avan

çados e modernos da sociedade brasileira, se "recriam, 

ou mesmo criam, relações sociais arcaicas ou atrasadas, 

como a peonagem, a escravidão por dívida, nos anos 

recentes" {op. cit., p. 30). 

Embora com a tendência homogeneizante 

introduzida pela modernidade e pelo modemis-
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mo, com seus modelos e instituições repressoras, 

algumas relações conflitam com tal atraso político 

e se tornam particulares, resistindo até se trans

formarem numa relação diferente. Essa é a tese de 

Lefebvre em seu Manifesto Diferencialista (1972). 

Os sujeitos, ao serem expropriados, se colocam na 

passividade, mas alguns desobedecem, rejeitam os 

modelos, considerando-os estranhos à sua cultura, 

valores e objetivos. Tal postura dividiria a popu

lação em dois tipos, conforme Lefebvre {1972, p. 

102): aqueles que se acomodam por "ou bem ve

getar, asfixiar-se, apodrecer, morrer de uma morte 

lenta e miserável", além dos que resolvem "ou bem 

responder e protestar, abrir-se para afirmar-se, con

firmando suas diferenças". 

É necessário relativizar a tese de imobiliza

ção de todas as classes aos interesses oligárquicos ou 

patrimoniais, subordinando, inclusive, a burguesia 

e o operariado. Afinal, reconhece-se um clima de 

possibilidades, criado pelas resistências populares, 

que fomentou urna forma residual de práxis que 

difere do modelo capitalista homogeneizador. A 

agricultura familiar, para Martins (2003, p. 121), 

seria a experiência brasileira de um tipo de relação 

mais solidária: "a agricultura familiar é, sobretudo, 

uma forma básica de cooperação econômica e é, 

também, uma comunidade". 

Mesmo sendo difícil de se libertar das forças 

poderosas existentes, os trabalhadores não deixam de 

aproveitar as oportunidades que surgem na prática 

social e que escapam ao poder dominante, para fazer 

sua revolução cotidiana. Nesse ponto, influenciado 

por Lefebvre, Martins {2003, p. 9-1 O) reconhece que 

o homem é "dupla e contraditoriamente orientado 

pelos tempos da história e da vida cotidianà'. 

A imbricação entre Estado, rentistas (aqueles 

que retiram renda da terra) e capitalistas respaldou, 

em parte, o desenvolvimento capitalista no terri

tório brasileiro com suas extremas desigualdades 

regionais. Igualmente, é na relação de clientelismo, 

mesmo modificada, que a população espera que o 

seu representante, no qual votou, faça pelo eleitor 

e a sua comunidade o que antes fazia por ele e sua 

família: a apropriação do público pelo privado. 

O Estado, com seu aparato administrativo, 

seu planejamento e recursos para dispor ou tomar 

empréstimos de capitais excedentes dos países de ca

pitalismo avançado, pode "orquestrar a diferenciação 

e as dinâmicas regionais". E, assim, criar, destruir ou 
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imobilizar (deixar no ostracismo) as instituições que 

interessem (ou não) ao investimento do capital no 

território regional. ·~sim agindo, [os Estados] usam, 

como sempre, os poderes do monopólio inerentes ao 

espaço para tentar oferecer privilégios monopolistas a 

quem quer que possa deles tirar proveito" (HARVEY, 

2004, p. 91-92). 

Contudo, essa discussão é mais pertinente à 

reestruturação espacial via espoliação ou mediante 

ajustes espaciais, que se desenvolve a seguir, tendo 

por respaldo teórico essencialmente David Harvey, 

através de duas de suas obras: O Novo Imperialismo 

(2004) e A Produção Capitalista do &paço (2005). 

Mobilidade do capital: espoliação 
e ajustes espaciais 

Além da ótica temporal do processo capita

lista (sobreacumulação, trabalho e relações sociais), 

Harvey destaca o papel do espaço nessa controvertida 

fase de transição capitalista da crise, enquanto pane 

da tríplice dialética que se desenvolve entre espaço, 

capital e tempo. Isso não significa que o espaço seja 

apenas o palco onde se desenrolam as inovações, tra

gédias e lutas pela superação da crise e obtenção de 

novo ponto na escalada do crescimento (quantitati

vo) e do desenvolvimento (qualitativo). Conforme 

Harvey, o espaço tanto faz pane da crise (barreiras 

espaciais) quanto de sua solução (expansão geográ

fica), podendo-se acrescentar a importância de seu 

processo de valorização associada à produtividade, ao 

monopólio e a propriedade territorial, notadamente 

no espaço urbano e metropolitano. 

É preciso reconhecer, antes de mais nada, que 

a crise capitalista se dá por um obstáculo ou por uma 

barreira à acumulação ampliada, que se caracteriza 

não apenas pela ambição do capitalista individual

mente, que, na explicação marxista, é uma situação 

forçada para "manter constantemente o aumento do 

seu capital, para preservá-lo". Na opinião de Harvey, 

haveria também duas forças que garanririam a acu

mulação: uma interna e inerente à lógica da produ

ção capitalista, que: requer um crescente volume de 

capital para garantir aquele investido na indústria; 

e a competição, que age como uma força coercitiva 

externa, mas que tenderia sempre para o monopólio 

ElpafO rMtropolit4no, mobilidade do capiul e d4 população: uma revisão teórica 

e, na última conseqüência, tomando-se um império 

(HARVEY, 2005, p. 44). 

Mediante essas duas forças abrir-se-iam dois 

caminhos para ampliar a acumulação: 1. Aquele 

que se faz intensificando a produção, reduzindo 

o tempo necessário para produção da mais-valia 

e para sua realização (distribuição e comércio), 

que de certo modo se dirige internamente para o 

sistema (reestruturação do espaço capitalista pelo 

capital fixo) e ao mesmo tempo se concentra no 

espaço (urbanização e aglomeração), na forma de 

ajuste espacial; e 2. Através da expansão geográfica 

(comércio exterior, créditos internacionais, relações 

de produção capitalista), que, para Harvey, muitas 

vezes se coloca como acumulação por espoliação ou 

imperialismo. Em resumo, as forças iniciais desen

cadeariam novos movimentos dialéticos no sentido 

da acumulação capitalista, que seriam: a expansão 

e intensificação desse modo de produção; sua con

centração e difusão; ou ainda seus movimentos 

contraditórios - em direção ao centro (centrípeto) 

ou afastando-se: dele (centrífugo). 

A expansão geográfica seria uma das saídas, 

pois, segundo Harvey (2005, p. 48), n:io haveria 

interesse da burguesia em solucionar internamente 

a expansão de mercado, afinal os novos territórios 

oferecem maiores perspectivas de lucros além de 

diversificarem as estratégias. Há interesse: da clas

se dominante de que a lógica inerente à sociedade 

civil permaneça sendo sistematicamente mitigada e 

reproduzida por meio do constante reajuste espa

cial. Tal expansão, vista por Rosa de Luxemburgo, 

diz respeito às relações capitalistas adentrando em 

espaços não-capitalistas, ou "mercados virgens", 

conforme afirmara Harvey (2005, p. 57), embo

ra com a limitação apontada por Marx de que a 

acumulação cessaria quando todas as sociedades se 

tomassem capitalistas. 

O acesso mais rápido aos mercados, reduzin

do o tempo de giro para a realização da mais-valia, 

imporia aperfeiçoamento substancial nos setores de 

transportes e de comunicação, bem com nas vias de 

acesso, terminais, armazéns e toda a infra-estrutura 

necessária à realização comercial e mercantil. 

Políticas institucionais de ajustes (controle 

da inflação, redução dos gastos públicos, endivida

mento, abertura de mercado, desregularnentação do 
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trabalho, política imigrat6ria) são exigidas e variam 

conforme a capacidade de resistência e os problemas 

estruturais existentes. Por mediação de organismos 

internacionais (ou multinacionais) essas medidas res

tritivas são implantadas em detrimento das necessi

dades internas, como forma de garantir a expansão 

do mercado dos países de capitalismo avançado, para 

viabilizar seus investimentos diretos e o pagamento 

da dívida ou "negociações" do seu interesse. 

Para tanto, são exigidos ao mesmo tempo 

arranjos institucionais e políticos com objetivo de 

"manipular as forças moleculares de acumulação 

do capital" e no sentido de manter as trocas vanta

josas para os interesses dos capitalistas dominantes. 

O Estado coloca-se como a única entidade política 

com "poder central para orquestrar e agir, embora 

meio que 'pendurado', nesses acordos de crédito, 

que se transformam em pacotes impostos sobre 

ameaças violentas". 

Com um retomo a Lênin, Harvey (2005, 

p. 125) esclarece que "a busca de ajuste espacial se 

convene em rivalidades interimperialistas" de conse

qüências desastrosas no local de destino para onde se 

"expona" a crise de desvalorização, resumida em de

semprego, inflação e capacidade produtiva ocio~a, mas 

que na disputa imperialista tem desdobramentos mais 

graves, tais como: guerras comerciais; ·guerras de taxas 

de juros; políticas de imigração; conquista colonial e 

subjugação e a dominação de economias tributárias; 

e até a destruição física e a desvalorização forçada do 

capital de um país rival por meio da guerra. 

O mundo seria dividido em duas grandes 

áreas resultantes do ajuste espacial, conclui Harvey, 

ainda seguindo o pensamento de Lênin, que seriam: 

os centros de acumulação e as esferas de realização. 

O capitalismo financeiro colocar-se-ia como condu

tor de um P!ocesso supostamente racional, apesar 

de repleto de manipulações políticas para manter o 

desenvolvimento desigual do capitalismo. Os espa

ços não-capitalistas seriam atraídos para a esfera de 

circulação, onde os modos de produção capitalistas e 

não-capitalistas possuem interdependências. "No sis

tema capitalista, a circulação de valor se torna depen

dente da conúnua contribuição dos produtos e dos 

recursos financeiros das sociedades não-capitalistas" 

(HARVEY, 2005, p. 57). 

Mas as transformações não se limitariam 

ao momento da realização da mais-valia. Afinal, a 
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inserção do modo capitalista implica amplas mu

danças legais, institucionais e estruturais, ou seja, 

dar-se-ia o processo de acumulação primitiva, des

crito por Marx. 

Com a acumulação primitiva, outros tantos 

processos associados se desencadeiam, destacando-se 

como centrais: a privatização da terra e sua transfor

mação em mercadoria, a expulsão violenta das po

pulações camponesas pela liberação das atividades 

não-capitalistas e a eliminação de formas alternativas 

à produção e ao consumo. Mas não se pode deixar 

de enunciar o apoio e a dependência do Estado nesse 

processo de transição para o capitalismo, que, mes

mo se utilizando de violência, se reveste de legalidade 

para garantir os "processos coloniais, neocoloniais e 

imperiais de apropriação de ativos (inclusive de re

cursos naturais); a monetarização da troca e a taxa

ção, particularmente da terra; e da dívida nacional". 

Esse papel desenvolvimentista do Estado vem acon

tecendo desde os prim6rdios do capitalismo, com 

objetivo de interligar as 16gicas territorial e capitalista 

do poder, embora nem sempre convergentes (HAR

VEY, 2004, p. 121). 

Harvey éonceitua como acumulação por 

espoliação uma variedade de práticas violentas e 

predatórias que acompanham a expansão capitalis

ta, semelhantes às que ocorriam durante a acumu

lação primitiva. Apoiado em Rosa Luxemburgo, 

ele admite que a acumulação primitiva é atual e 

persistente, na medida em que continua a expulsão 

de populações camponesas com a formação de um 

proletariado sem terra, a privatização de muitos dos 

recursos antes considerados coletivos como a água, 

a supressão de formas alternativas de produção e 

consumo, o agronegócio substituindo a agropecu

ária familiar, e a escravidão, por exemplo. Entre

tanto, ele também percebe que não tem cabimento 

falar em primitivo ou original quando a acumu

lação já está acentuadamente acumulada, achando 

melhor designá-la como espoliação, diante dos me

canismos utilizados (op. cit., p. 120-121). 

Mas o paradoxo dessa fase da acumulação é 

a ação do Estado, que, tal como no passado, utiliza 

freqüentemente o poder para impor esses processos 

a despeito da opinião e resistência comunitária. Ao 

mesmo tempo, o Estado atribui para si a responsabi

lidade de conservação e proteção ambiental, além da 

redução da miséria e das desigualdades sociais, pro-
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duzindo um paradoxo e um discurso vazio, que fica 

apenas no plano das intenções, pois age no sentido 

contrário, inclusive ferindo os direitos legais, o qual 

também é "guardião". Harvey ressalta como novas 

formas de espoliação "a devolução de direitos co

muns de propriedade obtidos graças a anos de luta de 

classes", tais como a aposentadoria paga pelo Estado 

e o sistema nacional de saúde, que saem do domínio 

público para o privado, tudo "em nome da ortodoxia 

neoliberal", conclui o pesquisador (ibidem, idem). 

Para Harvey (2005, p.68), esse é o tipo de 

relacionamento genérico (entre o Terceiro Mundo 

e os centros metropolitanos da acumulação, entre 

regiões de capitalismo avançado e regiões de desen

volvimento tardio), que revela a verdadeira face do 

desenvolvimento capitalista desigual. O mais rico 

explorando o mais pobre, mesmo quando a troca 

permite ganhos monetários para o explorado. 

Ao mesmo tempo em que o capitalismo 

avança sobre outros territórios, atividades e rela

ções, ele também precisa reservar (preservar) alguns 

espaços para expansões futuras. Essa é uma estraté

gia muito utilizada no meio urbano e metropoli

tano, bem como em algumas regiões internas aos 

países, que constituem espaços de reservas para o 

capitalismo em momento futuro. É como se sem

pre necessitasse desse mecanismo de acumulação 

primitiva, mesmo quando no processo avançado 

do capitalismo, o que leva a Harvey (ibidem, p. 

67) a concluir que "o desenvolvimento capitalista 

talvez se torne contingente com respeito a outros 

modos de produção". Quando fosse necessária (ou 

imposta) a quebra de outras barreiras espaciais, no

vamente o mecanismo seria "a violência, fazendo 

uso do poder de Estado", com todas as conseqüên

c~as da acumulação por espoliação. 

O capital se torna móvel para escapar da crise 

de superacumulação, buscando outras oportunida

des lucrativas. O antigo mecanismo de intensificação 

da produção é acionado, mas, quando insuficiente, 

recorre para os ajustes e a espoliação espacial. Isso se 

dá independente de como a crise ainda possa per

manecer no centro e na origem, observando-a sob 

os demais aspectos; ou sem considerar as diferenças 

de momento e de dinâmica dos países para onde se 

transferem, nem que para isso tenha que se armar das 

estratégias do neo-imperialismo. 
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Finalmente, vale reconsiderar que, na con

cepção marxista de crise, não apenas o capital é ex

cedente, mas a força de trabalho desempregada, que, 

somada aos trabalhadores rurais, desapropriados de 

seus meios de produção pela acumulação por espo

liação, formam um excedente de mão-de-obra, mais 

conhecido como o exército de reserva industrial, alta

mente funcional à acumulação capitalista. 

Na perspectiva de Harvey (2005, p. 112), 

o capitalismo teria capacidade não só de contro

lar a demanda como a oferta da força de trabalho. 

Para tanto, necessitaria de excedentes, ou da mobi

lização das reservas "latentes" (mulheres, crianças, 

trabalhadores rurais expulsos da terra, etc.), ou do 

desemprego tecnologicamente induzido, utilizan

do-se do Estado como controle dessa oferta, que se 

faz presente mesmo por meios violentos. 

Mas Harvey (2005, p. 92) também coloca 

a possibilidade de as questões institucionais cami

nharem juntas com as econômicas, tendo em vista 

a estreita relação entre esses momentos da práxis. 

Daí .a hipótese de a mobilidade do trabalho 

· sofrer ·uma determinação mais forte de ordem ins

titucional ou ligada às relações de poder, que, mes

mo subjacentes ao sistema capitalista dominante, 

influenciariam ou cOntrolariam a força de trabalho 

para além dos meandros intrínsecos da acumulação 

capitalista. 

Mobilidade do Trabalho 

A mobilidade do trabalho, segundo Gaude

mar (1977), se dá por fatores temporais ou espaciais, 

ou seja, ela pode implicar um movimento ou deslo

camento espacial, mas nem sempre. Considera urna 

análise ingênua a que vê em toda mobilidade um 

movimento espacial, pois seria uma acepção apenas 

intuitiva, que, "por uma extensão da noção de espaço, 

da parece poder englobar, além dos deslocamentos 

geográficos (migrações), os seus homólogos setoriais 

ou profissionais (op. cit., p. 16)". Embora as formas 

temporais tendam para as espaciais, num primeiro 

momento elas são distintas. O modo de pensar tudo 

como movimento espacial é inerente à ideologia bur

guesa, ce~trada no neoliberalismo de mercado, tal 

como conclui Gaudemar (op. cit., p. 393). 
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É como se todas as pessoas que se movimen

tassem no espaço o fizessem para atingir mobilida

de social e conseguissem realizar esse objetivo. Tal 

simplificação positiva é própria da versão neoclássi

ca (de Walras), na qual o trabalho está para atender 

todas as exigências de movimento do capital como 

uma mobilidade perfeita (satisfazendo ao capital e 

ao trabalhador). Isso significaria que, onde houves

se uma escassez da demanda, a oferta prontamente 

se deslocaria para atender às necessidades do capi

tal, e mais, que todos os trabalhadores deslocados 

seriam empregados. Então, nada mais sensato do 

que encontrar uma equivalência entre os dois ter

mos: mobilidade e movimento (op. cit., p. 394). 

Em particular, a migração, uma das formas 

de mobilidade espacial, nessa concepção neoclás

sica acontece por desequilíbrio setorial ou espacial 

em matéria de fatores de produção, quando auto

maticamente passa por um reajuste mediante os 

fluxos desses fatores, embora, às vezes, possa ocor

rer algum obstáculo de ordem institucional. 

Mas entre outras críticas a essa percepção da 

realidade, pode-se apontar uma incoerência conceitu

al, pois a mobilidade do trabalho seria somente aquela 

que assegura valorização do capital, quer via intensifi

cação da produção e do comércio, pelos acréscimos na 

produtividade do trabalho, ou, ainda, quando a força 

de trabalho se dirige para os espaços de polarização 

capitalista (GAUDEMAR, 1977, p.19). 

Outra crítica à concepção neoclássica e à ide

ologia dominante recai sobre a perfeição da mobilida

de, para obter controle sobre a força de trabalho pela 

aceitação psicológica e moral das condições críticas 

dos trabalhadores na origem ou no destino. Nem 

sempre sair do lugar é tão vantajoso como parece ser, 

ou, ao contrário, permanecer ali é algo fatal e impos

sível de ser mudado. É claro que os desenraizamentos 

são dolorosos e precisam ser colocados às claras, pois o 

progresso social não é generalizado nem está ao alcan

ce de todos, tal como fazem crer os discursos patronais 

e/ou governamentais. 

A mobilidade do capital não necessaria

mente é acompanhada de mobilidade do trabalho 

e, mesmo que seja, não significa que possa repre

sentar equilíbrio e satisfação para os dois lados da 

relação (capital e trabalho). Por exemplo, em vá

rios países e regiões, algumas empresas foram para 

o interior, entretanto não mudaram a estrutura do 

emprego local: a descentralização não afetou o es-
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tabelecimento da produção. Às vezes, ~'deslocando
se, as empresas carregam consigo, freqüentemente, 

o núcleo essencial dos quadros superiores e dos 

técnicos; o engajamento local não tem por objeto, 

como habitualmente, senão o trabalho pouco ou 

nada qualificado" (op. cit., p. 24). 

As formas de superação da crise capitalista, 

mediante ajuste ou espoliação espacial, implicam 

que as regiões industrializadas podem até aproveitar 

parte da mão-de-obra não qualificada, mas boa par

te será absorvida nas ocupações terciárias precárias. 

Enquanto nas regiões pouco ou nada industrializa

das, com relações não-capitalistas, o processo se dá 

pela proletarização e perda de mão-de-obra. 

Na concepção de Gaudemar (1977, p. 229), 

a mobilidade do trabalho supõe que os desloca

mentos espaciais sejam no sentido do movimento 

centrípeto, em direção aos pólos capitalistas, pois 

motivaria bem mais aos lucros capitalistas, enquan

to espaços de maior produtividade, de renovação 

da renda da terra e com reservas para valorizações 

futuras. Quando, às vezes, para atender ao interesse 

do capital, o movimento é centrífugo, ou seja, de 

descentralização, dali {dos pólos capitalistas) serão 

expulsos trabalhadores, dos espaços e atividades 

não-capitalistas que agora interessam à valorização. 

Portanto, as possibilidades desses dois caminhos 

sempre passam pelo interesse capitalista e não dos 

trabalhadores. 

Ainda que a mobilidade aparentemente 

parta da iniciativa do trab:Uhador, ela sempre se di

rige no sentido da valorização capitalista. A esse res

peito, Gaudemar coloca a mobilidade como uma 

adaptação do trabalhador às reestruturações capi

talistas de enfrentamento das crises, que implicam 

não apenas a imigração, mas a aceitação de maiores 

jornadas de trabalho, ou de trabalho por turnos, 

por tarefas múltiplas, etc. 

O trabalhador fica sujeito ao controle, à regu

lamentação e à disciplina do trabalho sobre domina

ção do capital e, de certo modo, à divisão do trabalho 

no espaço, tendo o Estado como mediador dos con

tratos, da legislação e das ações institucionais e políti

cas. Embora, novamente aqui, a noção de Esrado seja 

do tipo gramsciniana que contém, além do aparelho de 

Estado, os governos e a sociedade civil. 

A hipótese de uma desestatização promovida 

pelas políticas neoliberais econômicas e sociais é mais 

ideológica que verdadeira, é o que conclui Costilla 
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ao estudar, na América Latina, a questão política. 

No seu modo de ver "é um verdadeiro reducionis

mo economicista falar de desestatização em geral e 

ignorar tudo o que tem a ver com a vitalidade das 

instituições, aparelhos e mediações do Estado e da 

sociedade" (COSTILLA, 2003, p. 56). 

De um lado, cresce uma fone tendência 

imperialista, e, junto com ela, o seu contrário de 

resistência organizada pela sociedade civil. Nessa 

contradição, Costilla (op. cit., p. 57-58) aposta 

na possibilidade de reversão do autoritarismo e da 
repressão estatal, através do "desenvolvimento des

sa tendência a uma maior politização das massas 

[que] poderá parar as políticas de autoritarismo e 
a aberta repressão dos Estados", portanto, tornan

do-se "uma luta dentro do Estado ampliado para 

transformar o Estado" (op. cit., p. 58). 

Como resultado da disputa política, pode

se admitir que há para além do discurso econômico 
(das diversas modalidades de organização do tra

balho e de tecnologia) algumas medidas institu
cionais que ampliariam a exploração do trabalho e 
aumentariam. a acumulação, embora, no conjunto, 

essas medidas nem sempre impliquem o desloca

mento espacial, mas, ao contrário, às vezes exijam 

imobilidade. 

Pode-se constatar algumas medidas de in
citamento institucional à mobilidade. Primeiro, a 

ação institucional surge no interesse da mobilida

de da mão-de-obra para as polarizações espaciais, 

depois são despendidos esforços no sentido do 

desenvolvimento de regiões, de cidades médias ou 

até mais recentemente de pequenas cidades. Enfim, 
todos os motivos giram em torno do interesse capi

talista de valorização e acumulação: para reduzir os 

obstáculos profissionais ou educativos à mobilida

de, facilitando mudanças de atividade; para reduzir 

os próprios custos de transferência; ou para facilitar 
a adaptação ao novo lugar (acolhimento, alojamen

to, formação profissional). 

O controle sobre os trabalhadores tempo

rários (de contratos temporários ou eventuais) e 
os trabalhadores imigrados é maior, além de mais 

freqüente para os países de capitalismo avançado. 
Afinal, esses tipos de trabalhadores constituem "as 

camadas sociais mais móveis", que aparentemen

te sem controle institucional ou legal são levados, 

ou melhor, "forçados" à mobilidade e, às vezes, à 

imobilidade. Ainda conforme o interesse da acu

mulação capitalista, essa classe passa despercebida 

ou vira problema nacional, sendo as metrópoles 

mundiais o lugar do conflito e da necessidade de 

controle maior, tal qual aconteceu em 2005 com 

os imigrantes na França1• 

Mesmo diante de condições tão adversas, 

os trabalhadores imigrantes e clandestinos desejam 

permanecer no lugar, afinal "a imigração é também 

muito largamente interiorizada pelos imigrantes 

como meio de acumulação individual, destinada a 

assegurar o regresso ao país, quer como pequeno 

investidor, pequeno comerciante, quer como arte

são" (GAUDEMAR, 1977, p. 40). 

O controle dos trabalhadores imigrados é 

muito maior que para os demais, às vezes se relacio

nando à condição de trabalho ou de mobilidade, ou 

à fixação e permanência no país. Por trás do con

trole estão claros os objetivos político-econômicos, 

que em geral consistem em: "permitir ao poder e 

ao patronato controlar muito mais estreitamente a 

mão-de-obra imigrada, sobretudo num período de 

crise e num período em que os imigrados se orga

nizam para defenderem e combaterem"; ou "evitar 

em particular~ junção das reivindicações de toda 

mão-de-obra não-qualificada (francesa e imigrada), 

por um lado, e de mão-de-obra qualificada e não
qualificada, por outro"; e, sobretudo, "manter, para 

isso, os trabalhadores imigrados no seu triplo gh~tto 
econômico, social e político" (op. cit., p. 29-30). 

A economia política, como observara Gaude

mar pela ótica de Foucault, "assegura a repartição dos 

indivíduos no espaço e a distribuição dos papéis fun
cionais dos diferentes espaços, enquadra e codifica as 

atividades, estende ~ estratégias de desenvolvimento 

e as táticas de equilíbrio, manobra [ ... ] uma ciência do 

enquadramento" (ibidem, p. 50). 

A mobilidade do trabalho, portanto, esta

ria no centro dos dispositivos da economia polí

tica, pois em sua dimensão espacial possibilitaria 

a repartição dos indivíduos no espaço. Em termos 

profissionais, a mobilidade contribuiria para a ho
mogeneização das atividades capitalistas. E, com 

uma dimensão produtiva mais geral, a mobilidade 

conduziria o trabalho a se submeter ao capital, pro

duzindo força de trabalho para suas necessidades, 

utilizando-a conforme as melhores modalidades de 

1 Governo reforça segurança em subúrbios de Paris, Paris, 03 de novembro, 2005 In: http://www.bbc.eo.uk/portuguese/ 
noócias/2005/0511 05_pariscg.shtml. 
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exploração, e fazendo-a circular para frente e para 

trás, para o centro ou fora dele, tudo isso mediado 

por uma política e ideologia de controle, discipli

na e regulamentação das lutas de classes, de seus 

conflitos e resistências. ''A mobilidade do trabalho 

surge assim como trave mestra de toda a estratégia 

de desenvolvimento capitalista" (op. cit., p. 51). 

O discurso econômico seria portador des

sa disciplina, às vezes calando ou até escondendo os 

conceitos reveladores de seus traços, utilizando-se de 

outros conceitos pretensamente neutros, nos quais os 

processos de poder estão reduzidos a uma mecânica 

abstrata. Por sua vez, "o discurso recalcado, acerca da 

mobilidade do trabalho, não é mais do que o essencial 

do não-dito do crescimento econômico, a docilidade 

dos corpos dos trabalhadores no espaço e no tempo 

(GAUDEMAR, 1977, p. 52)". 

A mobilidade do trabalho, em termos de 

relações entre capitalistas e trabalhadores, ou luta 

de direitos contrários, é um exercício de domina

ção política e econômica mediante uso da força ou 

sob regulamentação, podendo ser aplicada uma ou 

outra variante de poder conforme a conveniência 

da situação (ibidem, p. 216-217). 

Com uma leitura da sociedade contemporâ

nea, Oliveira (2003, p. 80-81) tece algumas conside

rações que permitem reavaliar a estratégia econômica 

e seus pressupostos. O que mudou esSencialmente foi 

o nível de sofisticação dado a antigas normas de fun

cionamento da economia capitalista, para atender a 

sua incessante busca de maxirnização da exploração 

do trabalho. Foram combinados diferentes modelos 

de intensificação e de relaxamento de direitos dos tra

balhadores, adequando-os a um contexto de pressões 

mediante desregulamentações econômicas (na circu

lação de mercadorias e do capital, nos mais diferen

tes modos). Tais mudanças se concretizaram com a 

disseminação de "noVos conceitos de produção", tais 

como: qualidade total, reengenharia, produção enxu

ta, fàzendo crer no pressuposto de que a crise seria 

enfrentada mais por estratégias tecnol6gica e organi

zacional, que liberaria trabalho e provocaria desem

prego, e menos por mediação política e institucional. 

Meneleu Neto (1996, p. 83) observa que a 

configuração atual, do exército de reserva industrial, 

"é uma conseqüência da crise do padrão de acumula

ção vigente até os anos setenta. Nesse sentido, sua re

posição representa uma ruptura com os efeitos diretos 

sobre as estratégias do capital e do trabalho". 
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Para chegar a essa conclusão, o economista 

ponderou que a acumulação ampliada historicamen

te se processa sobre uma nova base técnica, mas que 

também requer ajustes institucionais de acordo com 

as contradições produzidas no período de acumula

ção anterior. Afinal, "não s6 a composição orgânica 

do capital e a base técnica da sociedade que são altera

das; são as próprias condições sociais de subordinação 

do trabalho ao capital que se modificam pelo 'sentido' 

do ajuste" (op. cit., p. 84). 

Referindo-se à situação dos trabalhadores 

supérfluos de hoje, Oliveira (2003, p. 97) explica 

que, se em outras circunstâncias os membros do 

exército de reserva industrial poderiam suprir o 

mercado de força de trabalho, hoje, com a eleva

ção da composição técnico-orgânica do capital, os 

desempregados servem de reserva localizada a seu 

próprio âmbito de ação. Assim, o antigo exército 

industrial de reserva, "nas atuais condições, encar

rega-se muito mais de disciplinar e de conter de

mandas salariais do que propriamente se constituir 

num fornecedor de força de trabalho". 

Gaudem~; observando a perspectiva de 

Rosa Luxemburgo, tal qual fez Harvey (2005)", con

cluíra que a proletarização do trabalho é uma cons

tante no desenvolvimento capitalista, crescendo de 

importância social, econômica e política, inclusive 

pelas novas necessidades de mediações contextuais, 

isto é, os espaços e classes não-capitalistas forne

ceriam, regularmente, à produção capitalista uma 

força de trabalho suplementar. Tal excedente seria 

formado pela proletarização contínua, proveniente 

tanto das cidades quanto dos campos, em conse

qüência da destruição da economia camponesa e 

do pequeno artesanato, entre outras atividades 

não-capitalistas, subsumidas ao modo de produção 

capitalista (GAUDEMAR, 1977, p. 355). 

Conforme observado em Harvey (2005, p. 

120), através da expansão geográfica do capitalis

mo, haveria um processo constante de destruição 

e desagregação dos modos de produção não-capi

talistas, gerando um excedente de força de trabalho 

correspondente a uma mobilidade do trabalho que 

favoreceria a valorização capitalista. Entretanto, 

esse processo dar-se-ia diferentemente entre as regi

ões e países conforme sua formação social e as lutas 

de classes, ou seja, de acordo com as condições de

siguais do desenvolvimento capitalista no espaço. 
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Considerações finais 
A rdação entre mobilidade do trabalho e 

desenvolvimento econômico é direta, pois se exige 

maior capacidade de adaptação do trabalho nas so

ciedades desenvolvidas, onde a acumulação ampliada 

passa por formas temporais e espaciais mais intensas e 

diversificadas. Além de a mobilidade do trabalho ser 

uma car~JCUristica do trabalhador no modo de produção 

capitalista, da surge como "uma condição necessária, 

se não suficiente, da gênese do capitalismo e como 

um índice de seu desenvolvimento. Assim, é nos paí

ses mais desenvolvidos que se observa a maior mobili

dade" (GAUDEMAR, 1977, p. 192). 

Desde Marx que se defende a existência de 

uma lei geral de acumulação capitalista, que reprodu

ziria a rdação capital e trabalho com suas contradições 

básicas. Hoje se reconhece uma necessidade intrínseca 

do capital pdo trabalho produtivo, mas também se 

considera importante o trabalho improdutivo e um 

"rdativo excedente populacional". Esse excedente, na 

forma de exército de reserva industrial, ajudaria a re

duzir os salários e a controlar os movimentos da classe 

trabalhadora, tomando-se "alavanca fundamental" na 

acumulação ampliada. O trabalho improdutivo po

deria, a qualquer momento, ser subsumido por ativi

dades capitalistas, sendo mais uma válvula de escape 

da crise capitalista, uma reserva espacial e setorial de 

valorização. 

Mas, principalmente, seria através do tra

balho produtivo que se obteria o desenvolvimen

to desigual, tendo em vista que "acumulação de 

riqueza num pólo é, portanto, ao mesmo tempo, 

acumulação de miséria, trabalho pesado, escravi

dão, ignorincia, brutalidade e degradação mental 

no outro pólo" (HARVEY, 2005, p. 111). 

Na passagem do trabalho individual ao cole

tivo, a força de trabalho é vendida ao capitalista, mas 

o trabalhador perde autonomia e fica a serviço do 
capital. Assim, a força de trabalho conquista espaço 

apenas para imediatamente entregá-lo para o uso do 

capital. No sentido de desenvolvimento da atividade e 

da rdação capitalista, a exploração se modifica, inova 

ou retoma formas pretéritas de rdações sociais e espa

ciais, mas sempre dominando o espaço. Interessa ao 

capital a mobilidade espacial na qual se estende o tra

balho, em que a força de trabalho adquire capacidade 

de domesticar grandes espaços (ao se deslocar, ou criar 

os meios de deslocamento posterior, ou simplesmente 

deslocar os meios de suas existência) (GAUDEMAR, 

1977, p. 228). Mas também se tornou importante o 

espaço onde se executa o processo de trabalho, que, 
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conforme Meneleu Neto, a força de trabalho sofreu 

restrições institucionais para controlar suas conquis

tas relativas no domínio do espaço durante o período 

fordista. 

Olhando pelo prisma de HARVEY (2005, p. 

149), o processo de desenvolvimento capitalista tanto 

pode requerer a livre mobilidade geográfica da força 

de trabalho e sua fácil adaptação à circulação incons

tante do capital ao espaço, quanto pode interessar a 

sua imobilidade territorial. Isso porque "os capitalis

tas individuais, evidentemente, preferem uma força 

de trabalho estável e confiável, além da oferta cativa 

de mão-de-obra (com excedentes adequados de força 

de trabalho, para assegurar o controle capitalista em 

rdação tanto ao processo laboral quanto aos índices 

salariais)". Igualmente, os trabalhadores, por não 

poderem escapar do sistema salarial regulamentado, 

poderiam lutar no seu próprio lugar, resistindo à mo

bilidade, para conquistar melhores condições salariais 

e de trabalho. Segundo Harvey, isso seria uma ironia, 

tendo em vista que o processo de desenvolvimento 

capitalista "se baseia exatamente nesse comportamen

to para coordenar a oferta e procura da força de tra

balho no ~paço". 

Em quaisquer dos casos seriam necessárias in

fra-estruturaS sociais e flsicas, facilitadoras dos deslo

camentos espaciais, de modo que os trabalhadores ou 

se associariam às iniciativas fomentadas pelo Estado 

para atender à burguesia ou lutariam pelo controle 

do aparelho de Estado, aumentando seu poder polí

tico e institucional para melhorar suas vidas e evitar 

a mobilidade. Assim, talvez, os trabalhadores possam 
apoiar medidas de restrições à livre mobilidade geo

gráfica (imigração), considerando a supressão dessas 

barreiras socioespaciais. Mas Harvey (2005, p. 149) 

adverte sobre a importância da luta de classes nesse 

sentido. 

Igualmente, através da luta de classes pode 

ocorrer a mobilidade do capital e a constituição de 

alianças regionais e territoriais. Ainda segundo Har

vey (idem, ibidem), "a fuga do capital (e o conseqüen

te abalo da coerência territorial e do poder do Estado) 

é uma reação típica em rdação às vitórias da classe 

trabalhadora dentro de um território, como é a mobi

lidade do trabalhador individual para escapar das for

mas mais odiosas da exploração capitalista''. Mas ele 

também lembra a importincia das "infra-estruturaS 

sociais e físicas necessárias para assegurar a reprodu

ção da força de trabalho de certa quantidade e quali

dade". Concluindo, Harvey (2005, p. 149-150) reve

laria o paradoxo da necessidade de capital e força de 
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trabalho para produzir e construir essa infra-estrutura, 

que permitirá tanto ao capital como a força de traba

lho "de se moverem, rapidamente e a baixo custo, de 

lugar para lugar", isto é, para haver mobilidade 

seriam necessárias porções fixas de capital e de força 

de trabalho. 

À medida que a indústria avança sobre os 

espaços e atividades não-capitalistas os trabalhadores 

considerados sem valor, das manufaturas, do artesa

nato ou do trabalho a domicilio, formarão uma so

brepopulação permanente e novas formas de mobili

dade do trabalho. Entretanto, o desenvolvimento do 

capitalismo requer não apenas a expansão geográfica, 

mas mudanças sistemáticas na composição orgânica 

do capital, cujo progresso qualitativo do trabalho leva 

à redução quantitativa dos trabalhadores, para depois, 

quando a base técnica mudar e se estender para de

mais setores, atividades e espaços, então ocorrer no

vamente uma expansão quantitativa (GAUDEMAR, 

1977, p. 252-253). 

O desenvolvimento das atividades de ser

viços improdutivos ligados ao consumo das classes 

dirigentes e aos da classe doméstica, iniciado com 

a acumulação primitiva, deve-se a essa reprodução 

ampliada das relações capitalistas. De acordo com 

Harvey (2005, p. 245-246), a expansão capitalista 

tanto faz sumir algumas relações não-capitalistas 

quanto preserva outras pelo seu interesse de valori

zação não só futuro, mas atual. 

Vendo pela ótica imediata dos trabalha

dores, Oliveira (2003, p. 92) observa, na ânsia e 

angústia atuais para conseguir emprego (mais ou 

menos precário, não importa), os meios de legiti

mação e de remoção de "quaisquer constrangimen

tos à expansão de relações mercantis para setores 

mesmo que da vida pessoal privada". 

Para concluir, ressalta-se que o processo de 

desenvolvimento das sociedades capitalistas se mos

tra desigual em seus pressupostos e nas suas conse

qüências. E, quanto à mobilidade do trabalho, esta 

guardaria uma estreita vinculação com esse proces

so, embora não de modo fatalista e exclusivo, mas 

considerando também o interesse, a capacidade de 

luta e a organização da classe trabalhadora. 

A produção e a dominação do espaço funcio

nam tanto como uma estratégia dos capitalistas quan

to dos trabalhadores, às vezes convergentes, outras 

conflitantes, e assim, tudo é possível, tanto como sua 

produção é aberta. Ao lado da tendência à homoge

neização e fixação no espaço, o seu contraponto de 

diferenciação pela mobilidade também emerge. Não 
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somente aspectos intrínsecos à reprodução capitalis

ta, mas também os relativos à reprodução da força de 

trabalho e à manutenção do poder dominante per

meiam a relação capital e trabalho e as necessidades 

de mobilidade de ambos. 

Por todos os motivos aqui analisados, perce

be-se a construção de um discurso funcional e justi

ficativo da acumulação do capital com suas conseqü

ências sobre a produção, uso e circulação da força de 

trabalho no espaço. Mas também se apreende, no sen

tido contrário, um discurso com raias de subversivo, 

nascido da junção da crítica à ideologia do possível, 

mediante a luta cotidiana no processo histórico, mas 

no caminho de uma utopia. Um discurso crítico que, 

utilizando o conceito de mobilidade do trabalho de 

Gaudemar (1977), permite pensar nas diferentes lu

tas como uma possibilidade de solidariedade objetiva, 

pela confluência de interesses comuns à classe traba

lhadora, que tanto pode mobilizar quanto imobilizar 

e estar disponível ou colocar-se contra as necessidades 

e imperativos do capital. 

O discurso do capital colocado como axio

ma e, considerando a mobilidade perfeita do traba

lho, co·mo norma de comportamento, revela uma 

intenção dominadora, controladora e disciplina

dora sobre o trabalho e sua classe. As políticas e 

as instituições estaduais produzem a norma e, ao 

mesmo tempo, o comportamento que se deseja dos 

trabalhadores. Ao contrário, os trabalhadores se co

locam como sujeitos de suas vidas, de seu cotidia

no e de sua história. Portanto, nada mais oportuno 

que se dê a eles a voz e o espaço para o discurso 

realmente revelador da realidade que forma a so

ciedade contemporânea. 

A mobilidade populacional compreendida 

com essa concepção mostra-se, portanto, muito 

mais ampla e esclarecedora de conflitos e de resis

tências do que a princípio se mostrava, quando li

mitada apenas aos deslocamentos geográficos, com 

seus movimentos diversos e múltiplos, mas ainda 

assim com dimensão inferior a essa totalidade. 

Uma mobilidade que revela a um só tempo um 

movimento dialético a respeito da passividade ou 

da inserção nos movimentos sociais, da procura de 

um espaço de satisfação das necessidades e desejos, 

culminando pela continuidade e descontinuidade 

no espaço metropolitano central ou periférico. 
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Contribuições ao problema da escala: 
questões de método e questões de prática* 

Resumo 

O debate entre as diferentes visões do objeto geográfico 

- o estudo da intnfac~ terrestre - e os difcrenres ambientes que 

resultam das formas de organização h~a e de suas repre

sentações combina duas formas de interpretação do mundo: a 

primeira através da diversidade ambiental, da diversidade das 

técnicas c das culruras que transfonnam os ambientes; e a se

gunda determinada pela maneira como as sociedades produzem 

o espaço geográfico. Estas visões compreendem, de um lado, 

busca pela singularidade, presente fortemente na análise regio

nal, e de outro as generalizações, presentes na análise espacial. 

Da articulação entre as abordagens citadas emerge a questão 

escalar, tomindo-a atual para a geogralia. 

Neste sentido, o texto foi desenvolvido de forma a apre

ender os diversos sentidos da palavra escala e, em parócular, na 

geogralia, como um esquema que não significa só dimensão. Na 

geogralia, a concepção de escala procura superar suas visões di

cotômicas c incorpora a noção de espaços intermediários entre a 

totalidade c s~ partes. Outro ponto abordado rrata da associação 

entre a escala geográfica e a escala cartográfica c de sua adequação 

a um determinado processo ou a um fenômeno. Finalizando, a 

escala é tratada na geogralia polltica como um artiRcio construído 

pela ação dos atores pollticos, um campo de ação. 

Palawas-ehavc1 escala, escala do fenômeno, modelo, geogralia 

e geogralia polltica. 

*Recebido para publicação em 03 de junho de 2005. 

Maria Monica O 'Nei//** 

Abstract 

Thc debate bctwccn the different visions of the geogra

phic objcct - the study of land-and the different environments 

that are resultof the forms ofhuman organization and its repre

sentations combines two forms of interpretation of thc world: 

on the one hand the search for thc singularity, strongly present 

in the regional analysis, and on the other the generalization, 

present in the space analysis. Thcsc aspccts converge towards 

the question of scale, making it acrual for gcography. 

This papcr was devdopcd to apprehend the divcrse me

anings of the word scalc and, in particular, in geography, as a 

seheme than means more than just dimension. In geography, 

the concept of scale tries to overcome its dichoromic visions 

and incorporate the notion of intermcdiate spaces betwcen the 

totality and its parts. Another point mentioncd is thc associa

tion betwccn the geographic scale and the cartographic scale 

and its adcquacy to each process or phenomenon. Funhermore, 

the scale is dealt with in political geography as an artifact cons

trueted for the aetion of thc policie actors. 

Key words: scalc, scalcs of the phenomenon, model, geography 

and political geography. 

Texto submetido ao Programa de Pós-Graduação em Geogralia (PPGG) da UFRJ, para Iins de exame de qualificação escrito. A autora 

agradece as contribuições de Evangelina X Gouveia de Oliveira. 
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Introdução 

A complexidade do mundo atual trouxe ao 

debate geográfico o problema da escala. A globali

zação desacreditou os modelos de aproximação do 

real, não só na geografia como em todas as áreas 

de conhecimento. A instantaneidade dos eventos e 

das informações tornaram as "relações entre formas 

sociais e eventos locais, distantes e alongadas, ... de tal 

maneira que acontecimentos locais são modelados por 

eventos ocorrendo a milhares de distância e vice-ver

sa" (GIDDENS, 1991, p.69). 

A cada novo paradigma a geografia substi

tui suas bases filosóficas, reformula seu temário, re

define seu aparato teórico-conceitual num processo 

que resulta de duas formas de fazer ciência que se 

completam: a primeira assentada sobre suas bases 

filosóficas, sobre sua lógica e fundamento, e a outra 

examinando seus problemas e métodos específicos. 

A primeira privilegia a questão da demarcação do 

conhecimento científico, e a segunda a singularida

de desses domínios {ROBIC,1992). Uma fala dos 

conhecimentos superados e a outra dos conheci

mentos atuais e ainda em uso. 

A geografia contemporânea desenvolve-se e 

renova-se na tentativa de dar conta das principais 

formas e processos de representação da terra: o de 

valorização da diferença qualitativa, da verticali

dade, e o da organização, das relações horizontais, 

das redes (ROBIC, 1992; SANTOS, 1996, CAS

TELLS, 1998, entre outros), incorporando possi

bilidades teóricas que englobam a complexidade, a 

interface, o híbrido. São momentos históricos que 

definem os lugares pela proximidade espacial {con

tigüidade) ou pela proximidade organizacional {in

dependência da contigüidade). Esses são os novos 

recortes territoriais na era da globalização. 

Cabe à geografia dar as respostas necessárias 

ao entendimento de um novo quadro territorial 

numa sociedade submetida a uma revolução in

formacional, onde novas formas e processos sociais 

estão emergindo. São formas e processos estabe

lecidos dentro de uma nova lógica, "onde espaço é 

um produto material, em reÚlção a outros produtos 

materiais - inclusive pessoas - engajado em reÚlções 

sociais historicamente determinadas que fornece ao 

espaço uma forma, uma função, e um sentido sociaf 

(HARVEY, 1990, p. 204). 
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Para Leitner {1997) os novos recortes repre

sentam desafios contemporâneos de construção de 

novas escalas - frente a escalas anteriormente adota

das como o Estado-Nação, e são exemplos de recon

figuração da estrutura territorial através das práticas 

sociais e justaposição de espaços políticos em uma era 

de crescimento da globalização e da regionalização. 

Na busca pela apreensão das mudanças 

territoriais, parece claro, para a maioria dos geó

grafos, que os problemas da escala e da articula

ção entre elas renovam-se, e a escala torna-se um 

importante artifício para a explicação geográfica. 

Tendo em vista o interesse sobre o assunto, para 

a pesquisa e o ensino da geografia, esse trabalho 

traz o debate sobre problemas relevantes na escala, 

tais como questões de concepção, metodologia, de 

operacionalidade. A proposta é desdobrar e discu

tir as seguintes questões: a) A escala é um problema 

geográfico e político? b) Quais suas possibilidades 

empíricas para a pesquisa? 

Como outras ciências, a geografia possui em 

seu corpo teórico uma série de conceitos e discutir. 

qualquer um deles implica, num primeiro passo, 

abordar, em sua estrutura e nos seus. fundamentos, 

o seu desenvolvimento, a linguagem geográfica. Um 

conceito possui uma norma de operação não poden

do mudar sem que haja uma discussão de conteúdo, 

de significado, da sua compreensão. Por outro lado, 

nenhuma disciplina constitui um saber onde as con

cepções e práticas estejam unificadas; a escala, como 

um conceito ou uma noção, possui várias acepções, 

resultado de diferentes construções intelectuais, vi

sões do mundo e pontos de vista (LÓWY, 1996). 

A escala tem sido freqüentem~nte utilizada 

para designar uma relação de proporção entre os ob

jetos {ou superfícies), e sua representação em plantas, 

mapas, rnaquetes e desenhos indica o conjunto infi

nito de possibilidades de representação do real. Con

tudo, Boudon ( 1991) chama a atenção para o fato de 

que a questão da escala vai além da teoria e da prática. 

Na verdade encerra problemas de ordem prática, que 

dizem respeito à dimensão das formas, e problemas 

de ordem teórica, que se referem à adequação da es

cala a formas e processos sociais. 

De maneira a desenvolver a proposta apre

sentada, o texto encontra-se estruturado em cinco 

capítulos. No primeiro, denominado Escalas: A Po-
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lissemia do Termo, contex:tualiza-se a escala segun

do diferentes conteúdos, em algumas das principais 

disciplinas. Nos três capítulos seguintes: A Escala na 

Geografia; A Analogia entre as Escalas e A Escala do 

Fenômeno, a idéia foi abordar a escala, à maneira da 

sociologia do conhecimento, no desenvolvimento do 

pensamento e do instrumental da análise geográfi

ca, e construir uma arqueologia do termo. O último 

capítulo, A Escala como Unidade de Ação Política, 

trouxe o debate da escala como um problema políti

co e seu uso em análises de caráter empírico. 

Escalas: A Polissemia do Termo 

Escala vem do latim scala, scalz, scalaris 

(FERRAS, 1992). No Dicionário Aurélio o termo 

escala aparece com onze significados, que vão des

de a escala cartográfica até a escala como lugar de 

parada de qualquer meio de transporte. Escala é es

cada, degrau, tabela de serviço, medida, hierarquia, 

patamar, ordens de grandeza, níveis de realidade. 

Paralelamente, a escala funciona sempre como um . . 
recurso para a aproximação e construção de um ob

jeto de conhecimento. 

As escalas podem ser utilizadas para medir 

um fenômeno ou evento e serão sempre um refe

rencial com as medidas distribuídas em distâncias 

iguais: a escala Richter, para caracterizar a intensi

dade das erupções vulcânicas, as escalas dos termô

metros (Celsius e Farenhait) e a escala náutica. A 

água é submetida a toda uma série de escalas, con

forme a altura da água de um rio acima de seu leito; 

ela é uma escala linimétrica (FERRAS, 1992). 

A teledetecção, feita através do uso de sa

télites, obtém informações sobre o planeta a partir 

da medição do reflexo e a emissão de uma parte da 

superfície da terra nas bandas diferentes, cada uma 

delas detectando melhor um objeto geográfico do 

que outras1
• As medidas são transmitidas sob a for

ma de sinais numéricos registrados sobre a banda 

magnética de onde se tira as imagens tratadas pelos 

computadores (FERRAS, 1992). 

A escala aparece como referencial quando 

um monumento ou um objeto é o modelo. Assim, 

as pirâmides do Egito, os quadros de Leonardo da 

Vinci, o Edifício Seagram são ex:emplos de modelos 

pela perfeição ou pela estética, quer nos traços, nos 

esquemas de construção, nas relações entre diâme

tros e raios, triângulos, retângulos e quadriláteros 

(BOUDON, 1991). 

A escala pode também possuir um conteúdo 

simbólico, ser um meio de acesso ou um guia em 

direção ao céu, como a escala de Jacob. Porque o sim

bólico da escala passa simplesmente pelas relações en

tre céu e terra em inúmeras religiões. Como aponta 

Ferras (1992, p. 419), a escala é "ascensão espiritual e 

ascensão muito breve: a escala sempre biblica de ]acob 

e o elo entre o céu e terra, o ideal que se espera alcan

çar, o preço da escalada em qualquer escalão". 

Até o século XVI nada era fixo em matéria de 

escala, todavia a escala já figurava sobre cartas quando 

Charles IX encarregou Nicolau de Nicolay de "redu

zir e colocar por volume as Cartas e Descrições geogrd

jicas de cada provlncia na França", para se alcançar o 

devedor e ver tudo que se "estende, grandioso, força e 

Estàdo de todo o reinado" (FERRAS, 1992). 

A noção de escala está presente em vários 

ramos do saber científico, desde o fim do século 

XVIII, "sendo um termo polissêmico e sua utilização 

com significado especifico em difirentes dreas do co

nhecimento" (CASTRO, 1996, p. 2). 

A escala é usada com freqüência em diver

sas áreas do conhecimento e, intencionalmente ou 

não, vem sendo discutida na Física, na Química, 

na Antropologia, na História, na Administração, 

na Economia, na Arquitetura, na Cartografia, na 

Geografia, entre outras disciplinas. 

Para alguns arquitetos, a perspectiva geo

métrica é a que predomina na arquitetura, onde 

a escala significa "um arranjo ordenado em diversas 

dimensões e a escolha eventual de tamanhos particu

lares" (BOUDON, 1991, p. 3). 

Boudon cadastrou e organizou uma lista 

contendo vinte acepções diferentes de escala na ar

quitetura (DESHAYES, 1991). Eis algumas delas: 

técnica das peças da construção em função da re

sistência - grandeza aparente de uma edificação 

1"A tdedetecção ap6ia-se sobre os radi6metros que medem as diferentes bandas, as ondas detromagnéticas refletem a luz e os raios 
emitidos (rdlecclncia e emiclncia) pela superflcie terrestre" (FERRAS, 1992). 
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em relação aos elementos técnicos conhecidos 

(dimensão padrão dos tijolos) - magnificência 

(São Pedro de Roma) - adaptação do espaço con

tinente às dimensões do conteúdo (altura de uma 

cadeira) - escala de representação de um plano, de 

uma maquete (escala cartográfica) - escala huma

na (sentimento psicol6gico de: intimidade) -escala 

de níveis de concepção (plano-massa anteproje

to; planos de execução) - escala de percepção em 

função da distincia (silhueta; elementos maiores; 

detalhes) - grandeza efetiva de uma operação de 

habitação (grande conjunto; unidade de habita

ção) (BAHIANA, 1986, p.30). 

Esta lista iniciou um trabalho de reflexão 

sobre um conceito de escala distinto da noção em

pírica de escala como dimensão. Posteriormente, 

Boudon (1991) estabelece a diferença entre esta 

noção de escala, que é técnica, e a escala por ele 

denominada de arquitetura! (ou arquiteturológi

ca}. Segundo o autor, já na metade do século XIX, 

construíram-se edifícios altos, graças aos elevadores 

e as novas estruturas, assim, os problemas de escala

do arquiteto são de outra natureza e a noção de 

escala passa a ser distinta da noção de proporção. 

Na antropologia prevalece a escala cuja 

abordagem é feita através da interação direta, lo

cal, estabelecida entre indivíduos pertencentes a 

determinados agrupamentos (BAHIANA, 1986). 

São formas de aproximação do real que privilegiam 

as relações primárias, de identidades, formadas a 

partir das conexões de parentesco, vizinhança, ami

zade, redes sociais. Os ge6grafos humanistas têm 

desenvolvido trabalhos nesta linha, enriquecendo 

a geografia com novas categorias de análise e um 

corpo conceitual que privilegia a microanálise. 

Mais recentemente a antropologia tem-se 

preocupado com a incorporação de um novo espaço 

de conhecimento, o cyberespaço (LÉVY, 1998}. 

Do ponto de vista histórico, Braudel ela

borou sua concepção de escala em três estágios: o 

dos acontecimentos (a história episódica, que se 

move a curto prazo}; o intermediário (da história 

conjuntural, de ritmos mais lentos, embora muito 

variáveis), e o estágio mais profundo da história es

trutural (de maior duração}. 

A concepção de Braudelleva em conta a ne

cessidade de se mudar a escala e remeter a outro as

pecto que opõe micro e macroanálise (BAHIANA, 
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1986, p.14). A microanálise questionou convicções 

bastante fortes nas ciências, dentre elas a de que 

a importância do fenômeno é proporcional à sua 

dimensão. 

Na antropologia e na história, o surgimento 

da microanálise introduz duas posições. A primeira, 

denominada por Revel (1998) de relativista, vê a pos

sibilidade de variações das escalas como recurso im

portante porque: "possibilita que se construam objetos 

complexos e portanto que se leve em consideração a 

estrutura folheada do social' e reforça a idéia de que 

nenhuma escala tem privilégio sobre a outra (1998, 

p. 14). A segunda posição, chamada de fundamenta

lista, afirma que, na produção das formas e das rela

ções sociais, o micro engendra o macro, já que neste 

nível "operam os processos causais eficientes" (p. 14). 

Na sociologia, os enfoques buscam empre

ender uma reflexão mais profunda sobre as socieda

des, suas formas de organização e os problemas de

correntes; a análise sociológica, portanto, pretende 

articular a temática política, ideológica ou simbóli

ca aos movimentos sociaís e às ações coletivas. Para 

Helmut Wagner (BAHIANA, 1986), enquanto a 

sociologia do século XIX era eminentemente ma

crossocial, a microssociologia seria um produto do 

século XX, no entanto, seria necessário desenvolver 

teorias sociológicas capazes de dar conta de fenô

menos de grande e pequena escala. O sociólogo 

encontra-se hoje preocupado em pensar a multidi

mensionalidade do território nas suas relações com 

os corpos sociais (BOUDON, 1991). 

Na administração, a escala está no contexto 

organizacional e empresarial, nos diferentes níveis 

que distinguem a hierarquização e burocratização 

da sociedade moderna, apontando distinções tais 

como: a seção, a filial, o escritório, o município, 

etc. (LEFEBVRE, 1978). No campo organizacio

nal, a gestão empresarial e pública reestrutura-se, 

tendo em vista a articulação entre as estruturas 

espaciais, as atividades e a crescente contração do 

espaço e do tempo, fornecida pelos avanços tecno

lógicos (CASTELLS, 1998). O projeto adminis

trativo é global-e, ao mesmo tempo, fragmentado; 

as unidades que emitem ordem e as que executam 

não tem a mesma dimensão, nem a mesma hierar

quia, muito menos a mesma localização; são escalas 

flexíveis, cuja morfologia, em rede, materializa-se 

nos diversos processos e organizações. 
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Na economia, as teorias do espaço (localiza

ção/transporte/acessibilidade) e as estratégias fundiá

rias, vigentes sobretudo a partir da década de 1950, 

procuraram introduzir a variável espaço nos estudos 

centrados em enfoques macro e microeconômicos. 

Os princípios de localização ótima impregnaram a 

economia orientando decisões. Os modelos locacio

nais eram razoavelmente operatórios e tratavam a 

materialidade (bens, mercadorias, pessoas, prédios, 

redes de transportes) quanritarivamente, numa re

lação com o espaço medida, sobretudo em termos 

de direção, distância, conexão, acessibilidade. Escala 

em economia passou a significar a melhor forma de 

localização de estruturas de circulação, produção e 

consumo, como meio de auferir maiores lucros. O 

capital produtivo utiliza prédios e instituições para 

realizar transações, que circulam através dos centros 

do sistema financeiro mundial. Tais prédios e insti

tuições não criam novos centros, mas se aglutinam 

aos existentes. A centralização espacial, na verdade, 

é uma questão que diz respeito ao capital produtivo. 

Há assim uma tendência para o agrupamento espa

cial de capitais em locais de produção determinados: 

as chamadas economias de escala (SMITH, 1988). A 

expressão economias de escala ~dentifica áreas de reali

zação de atividades, porque nelas estão concentrados 

lugares de produção e lugares de trocas, clientes, to

madores de decisão e poderosos. 

Atualmente, na economia, assim como em 

outras áreas, entra-se num novo ciclo, onde a noção 

de rede surge no âmbito do consumo, da produção 

e do mercado. Conforme já foi mencionado os 

avanços da nova sociedade informacional desesta

bilizaram as ideologias da localização; de um lado, 

a distância parou de ser medida pela duração, e, de 

outro, as relações humanas desenvolveram-se fora 

do espaço (no campo organizacional), modificando 

as estratégias de localização. Passou-se rapidamente 

de uma racionalidade fundada sob a materialidade 

para uma imaterialidade fundamentada em mode

los relacionais (PROST, 1991). 

Na física, os grandes filósofos dos séculos 

XVIII e XIX não levaram em conta os novos elemen

tos da estrutura da matéria. Kant definiu a coesão 

como "uma atrllfiio concebidtt como só sendo ativa por contato, 

ou uja, sobre pequenas distâncias (contigüidtuk/' (PARRO

CHIA, 1993, p. 20). Ele distinguiu os sólidos e os 

líquidos em função da possibilidade ou não de se 

Contribuições ao problema d4 escala: questões tk mltodo e questões tk prática 

deslocar as partes de uns em relação aos outros. Os 

corpos são assim arrumados em função da escala do 

atrito, que vai de um valor mais importante a um 

valor menor. Mas nenhuma concepção precisa foi 

desenvolvida, nem no caso dos sólidos, nem no caso 

dos fluídos. Os estudos de Bravais (1845) demons

traram um princípio de ordem tendo a centralidade 

e a hierarquia configurações presentes em todos os 

tamanhos e direções. Quer dizer, ao mudar o tama

nho (escala) e a direção, mantém-se o mesmo arranjo 

(PARROCHIA, 1993). 

Atualmente, 

as descobertas de microfísica e da microbiolo

gia colocaram em evidência que na relação entre 

fenômeno e tamanho não se transferem leis de 

um tamanho a outro sem problemas (CASTRO, 

1995, p.118). 

Na cartografia a escala é topográfica (RA

CINE, RAFFESTEIN & RUFFY, 1983) e um dos 

principais atributos da carta (BRUNET, 1987). Sua 

finalidade é técnica, objetivando representar a redu

ção de um território ou medir as distâncias sobre uma 

carta. A escala cartográfica pode ser de dois tipos: grá

fica e numérica. No primeiro sentido ela é urna linha 

graduada, desenhada como uma régua, traçada com 

subdivisões em quilômetros ou metros, que padroni

za o segmento para poder medir as distâncias sobre a 

carta. A regra é associar as medidas reais ao papel e, 

a partir daí, ler a carta. A escala numérica é expressa 

sob a forma de fração, o numerador é a unidade, e 

um número no denominador representa seu múl

tiplo sobre o terreno, assinalando a relação entre as 

distâncias figuradas sobre a carta e as distâncias reais 

do terreno (BRUNET, 1987). 

Na cartografia as cartas e os mapas são 

identificados pelas seguintes escalas: escalas gran

des e escalas pequenas, escalas reduzidas e escalas 

ampliadas, escalas maiores e menores, sendo asso

ciados, entre elas, inúmeros outros níveis. Se pen

sarmos num determinado recorte territorial como 

o Brasil, teremos: Brasil ao milionésimo, as cartas 

topográficas em 1:100.000, os mapas murais em 

1:5.000.000, entre outros. 

Quanto menor o denominador maior será 

a escala cartográfica, ou seja, o denominador menor 

identifica as grandes escalas, assim, um Planisfério 

representa o Mundo numa pequena escala. Extre-
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mamente familiar a algumas áreas do conhecimento, 

nem por isso essa rdação da escala cartográfica é me

nos desconcertante a outros, pois seu sentido é con

trário ao do senso comum. Cada vez que se fala em 

grande escala, 1:250.000, isto significa uma parcela 

pequena de urna superfície, como a planta de urna ci

dade; à medida que a escala diminui, 1:5.000.000, a 

superfície representada pode corresponder a um país, 

por exemplo, à França. A escala grande remete a es

paços pequenos e a pequena escala a grandes espaços, 

e não o inverso como muitos seguidamente dizem. 

A escala não é outra coisa que uma relação 

entre a realidade e sua interpretação. Ela própria é 

um termo que recobre numerosas realidades, situ

ando-se entre a linguagem do cotidiano, a mais ba

nal, e a formalização aritmética (FERRAS, 1992). 

A Escala na Geografia 

A geografia surgiu como instituição no 

final do século XIX, após duas revoluções cientí

ficas e duas revoluções filosóficas; na matemática, 

a geometria de Descartes e o cálculo infinitesimal 

de Leibniz-Newton; na mednica e na cosmolo

gia, Descartes (Príncipes) e Newton (Principia); 

na filosofia Locke (CANGUILHEM, 1972). De

senvolveu-se, contudo, de forma dicotômica, com 

dualidades que impregnam todo o seu pensamen

to, estabelecendo conflitos freqüentes, que opõem 

duas metodologias - a universal e a singular. 

A distinção entre essas duas formas de racio

nalidade começa com a separação entre a geografia e 

a corografia. A primeira refere-se à descrição dos luga

res em sua variedade e a segunda, baseada na tradição 

da cartografia matemática, refere-se à representação 

formal da terra (ROBIC, 1992). São maneiras opos

tas de pensar a divisão da terra, de um lado através da 

fragmentação das partes, e, de outro, da identificação 

dos objetos, a partir de uma grade geométrica forma

da por pontos e linhas numa rede astronômica. 

Os geógrafos associam muitas vezes a escala 

geográfica à escala cartográfica. Quando falam em 

escala geográfica, lembram-se da escala cartográfica. 

Isso porque a geografia utiliza, com freqüência, o 

mapa como recurso para representação. Contudo, os 

mapas dos geógrafos, ao contrário dos mapas dos car

tógrafos, são as cartas topográficas - as bases, pois não 

necessitam de muita precisão. Esta é urna diferença 

entre cartografia e geografia: na primeira a escala é 

sempre empregada como técnica, enquanto que na 

geografia ela é empregada, cada vez mais, como con

ceito (FERRAS, 1992). 

No sentido de trazer uma contribuição so

bre as escalas, Bahiana (1986) traçou o seu desen

volvimento na geografia. O review do autor fornece 

um quadro de referência sobre escalas e nele distin

guem-se dois princípios do pensamento científico 

moderno: o universal, apoiado na física newtonia

na e na procura por teorias e leis gerais de explica

ção, independente do lugar, e o singular, apoiado 

na compreensão do real nas suas especificidades, 

valorizando o lugar. 

A escola francesa, iniciada no final do século 

XIX, procurou situar-se entre essas duas abordagens, 

privilegiando a chamada visão racional (expressão de 

Vidal de la Blache, 1845-1918), na tentativa de con

ciliar explicação e·compreensão (ROBIC, 1992). 

Através da valorização da região os geó

grafos franceses pretenderam superar urna das 

manifestações recorrentes na geografia, que é a ar

ticulação entre a totalidade terrestre e suas partes, 

e recorreram à concepção de um espaço interme

diário, como artifício, quer do ponto de vista da 

abordagem, quer do ponto de vista do tamanho. 

Coube, assim, à geografia regional - um dos desdo

bramentos do paradigma positivista - introduzir a 

discussão sobre escala na geografia, e fugir da visão 

meramente cartográfica, com o conceito de pay?. 

Para Lacoste (1988, p.72), seguidor de Vi

dal de la Blache, os geógrafos privilegiaram, a prio

ri, os recortes espaciais (região) que consideraram 

mais determinantes que outros, cujas configura

ções espaciais foram escamoteadas. Tais procedi

mentos levaram à identificação do repetitivo, das 

coincidências nos conjuntos espaciais, às regiões 

homogêneas, por exemplo, ao invés de representar a 

diversidade e a complexidade do espaço. 

2 "No início do século XX a geografia francesa desenvolveu a produção de diversas monografias regionais sobre a França, os pays. O termo 

pays definia áreas que apresentavam um gênero de vida próprio, e seu desenvolvimento foi possível graças à autonomia das comunidades 
francesas f.u:e à industrialização, à revolução dos transportes e à influência dos centros urbanos" (BAHIANA, 1986, p. 32). 
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Segundo Egler (1995), o conceito de região 

deve ser entendido como uma escala de análise ge

ográfica com o mesmo estatuto lógico dos níveis 

global, nacional e local, articulados sincronicamen

te através da dinâmica do desenvolvimento desi

gual e combinado do capitalismo. O autor critica 

as ciências sociais que transformaram o conceito 

de região em entidade real; a principal conseqüên

cia disso foi que colocaram a análise da dimensão 

territorial num debate estéril sobre a existência ou 

permanência da região. 

Herbertson pretendeu, ao delimitar as regi

ões naturais, estabelecer a base de uma ciência de 

distribuições a partir das evidências empíricas for

necidas pela geografia inventariante do século XIX. 

As grandes regiões do globo seriam identificadas 

segundo uma série de elementos, "na tentativa de 

buscar os órgãos, tecidos e células do organismo vital 

que é a terra" (BAHIANA, 1986, p.34). Esta analo

gia mostra a dificuldade dos geógrafos quanto aos 

problemas de escala, uma v~ que um princípio bio

lógico reproduz a terra como um grande organismo 

vivo nas suas diferentes partes. Na escala mundial, 

por exemplo, eram as linhas mestras do rele_vo, do 

clima e da vegetação que predominavam. 

Mas já no século XVII surgia a percepção 

do homem e de seu papel transformador, atenuan

do a clivagem entre o social e o físico introduzida 

na era moderna. Unstead, discípulo de Herbertson, 

ressalta a necessidade de considerar o homem e sua 

influência nas transformações do meio e elabora 

um método diferente do mestre, "pois trabalha 

de baixo para cima, coletando informações na base 

distrital e a partir dai derivando as grandes regiões" 

(BAHIANA, 1986, p.35). 

No final da década de 1930, Hartshorne pro

curou, através da sua obra A Natur~ da Geografia, 

valorizar a visão ideográfica, reconstituindo a tradição 

regional. A abordagem singularizante, da diferencia

ção de áreas e da persistência nos estudos regionais, 

é levada ao extremo na busca pela identificação do 

único. Na visão hartshorniana a geografia estudaria 

todos os fenômenos organizados espacialmente. 

A década de 1950 é marcada por dois aspec

tos significativos no interior da geografia: o aprofun

damento da crítica à visão ideográfica, com a escola 

locacional, e a consciência de que as regiões não são 

Contribuif&s ao problema da escala: qut:stóes de método e qut:stões de prática 

só as naturais. Em 1953, Schafer, um geógrafo ame

ricano, contestou a concepção que denominou de 

excepcionalismo, na qual a geografia possui uma me

todologia específica, por ser uma ciência integrativa 

ou de síntese, na qual seus objetos revelam a unicida

de, diferente das ciências sistemáticas. 

Posteriormente, outros geógrafos america

nos, incluindo D. Harvey e W Bunge, aprofun

daram a crítica à concepção ideográfica adotando 

uma posição fundamentalista, que enfatizava a 

necessidade de uma postura científica baseada nas 

ciências ditas exatas, como a matemática e a esta

tística. Surgia a New Geography, ou geografia quan

titativa, cujas propostas estavam alicerçadas num 

método dedutivo ou de modelização. 

Essa mudança significou a passagem de um 

ponto de vista singular, enfatizado na diferenciação 

regional, à análise espacial, que investe na busca do 

universal, de leis gerais (ROBIC, 1992). O método 

pretende correlacionar unidades individuais a pro

cessos gerais, agregando-as e identificando padrões 

de comportamento semelhantes. Trata-se de arti

. cular escalas diferenciadas, uma vez que as agrega

ções aumentam a área de estudo construída com a 

utilização de indicadores matemáticos e estatísticos 

que buscam similaridades e correlações. 

A geografia física, por exemplo, associou a 

diferenciação de áreas a processos físicos ou am

bientais. O trabalho de Cailleux & Tricart, datado 

de 1956, considera que os processos físicos ma

nifestam-se segundo escalas diferenciadas, e que, 

na geomorfologia, é necessário considerar que os 

fenômenos ocorrem em diferentes ordens de gran

d~ espaço-temporal (KOHLER, 1996). Os auto

res cruzam critérios espaciais e temporais, obtendo 

uma classificação taxonômica de formas de relevo 

baseada em dois prinCípios, um dinâmico e outro 

dimensional. Os fatos geomorfológicos enqua

dram-se numa escala espacial que engloba desde os 

de primeira ordem até os de oitava ordem. Kohler 

acrescenta que esta proposta representou um pio

neirismo na utilização da escala espaço-temporal 

para as pesquisas geomorfológicas (1996, p. 3). 

Numerosos geógrafos utilizaram as ordens 

de grand~as estabelecidas por Cailleux & Tricart. 

Dolfuss, por exemplo, identificou oito ordens de 

grand~ denominadas conjuntos espaciais isósque-
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mos, da primeira à última posição: geotopo, geofa

cies, geosistema, pays, região, província, domínio, 

área e zona. Para cada uma é necessário um método 

específico de análise, o autor acrescenta que para a 

geografia os níveis seriam entre as quinta e sexta or

dens e entre a quarta e segunda, próximos à escala 

regional e à local (BAHIANA, 1986). 

Castro {1996) observa que a relação entre 

escala temporal e espacial, na geomorfologia, per

mite aliar a busca por regularidades e a observação 

dos processos, o que não acontece na análise da es

cala dos processos sociais. 

Mais recentemente, Kohler {1996) propôs 

o uso das unidades de compartimentação da paisa

gem {grifo do autor) elaboradas por Bertrand. O 

encaminhamento metodológico indicado por Ber

trand tem o mérito de propor uma nova análise 

das paisagens fundamentada na geografia e na eco

logia. Os procedimentos definiriam os conjuntos 

geográficos em função da escala {geotopo, geofa

cies, geosistema, região natural); a análise da na

tureza e. do significado das descontinuidades que 

separam esses conjuntos; os estudos de relações 

dinâmicas dos conjuntos, em particular em função 

do seu tamanho; e, finalmente, a identificação es

pacial, os mosaicos dos conjuntos e os gradientes 

naturais. A proposta é híbrida de forma a reunir a 

materialidade da natureza e sua construção social 

pela representação, produção e uso. Bertrand {RO

BIC, 1992) argumenta em favor da substituição 

da geografia física clássica por uma interface epis

temológica e metodológica, de forma a colocar a 

questão da natureza numa problemática social. Ele 

considera, então, um tripé conceitual constituído 

pelo geossistema, pelo território e pela paisagem, 

que serão tratados, respectivamente, nos modos 

naturalista, político e estético. 

Ainda com relação à escola locacional, esta 

direcionou-se para a identificação de padrões espa

ciais que, como quadros de referência, servem para 

explicar os casos particulares, permitindo a teorização 

e a predição. O objetivo passa a ser o estudo da or

ganização do espaço, cujas propriedades são: direção, 

distância, conexão, acessibilidade, entre outras. 

Esta visão geométrica do espaço e a ênfàse na 

medição de padrões e processos espaciais fazem emer

gir a questão da escala. São questões que passam pelo 

tamanho e forma das áreas agregadas e pela falácia 
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entre correlações de dados individuais generalizados e 

agregados espaciais. 

Harvey irá contribuir decisivamente na 

questão da escala ao estudar a relação entre padrão, 

processo e escala na pesquisa geográfica. A idéia 

de Harvey é a de que a "andlise das propriedades 

de padrão espacial em vdrias escalas pode ajudar a 

identificar a escala na qual um processo é mais eficaz" 

(BAHIANA, 1986, p.59). 

O paradigma neopositivista da New Geogra

ph deu início a uma reflexão sobre escala que levou 

a dois métodos de análise: o primeiro, empiricista, 

procede ao levantamento de informações sobre um 

determinado padrão para, em seguida, desagregar 

os elementos de estruturação da área numa deter

minada escala; o outro utiliza modelos e medidas 

para identificar processos. O primeiro procedi

mento requer um conhecimento a priori da escala 

na qual determinado processo opera {BAHIANA, 

1986). O segundo propõe a identificação da escala, 

onde um padrão deixa de ser aleatório, permitin-. 

do um aprofundamento entre a estrutura deste e 

· a articulação .entre escala e processo. Observa-se 

que a preocupação era com o recorte geográfico e 

a escala, entendida como tal, quando na verdade 

a preocupação deveria ser com uma problemática, 

ou um fenômeno, e sua espacialização. 

No final da década de 1950 e durante a de 

1960, o enfoque da percepção ou comportamen

tal, de caráter neopositivista, levanta a questão da 

escala no âmbito da geografia. Nesta vertente os 

geógrafos questionam os pressupostos da raciona

lidade impostos pelo pensamento econômico espa

cial, uma vez que o comportamento de escolha do 

indivíduo não operaria tão-somente em direção à 
maximização de lucros, mas também movido pela 

procura da satisfação. 

Na geografia comportamental, a questão esca

lar também pode ser encontrada nos estudos de difu

são de informações. O processo de difusão ocorre em 

diferentes escalas, desde a interação entre duas pessoas 

até as trocas globais. Para Bahiana {1986, p. 71). 

os processos de difusão ocorrem na microes

cala, ligando um indivíduo a outro; na escala 

regional uma ligação entre lugares centrais; no 

nível nacional e até mesmo internacional, em 

macrofluxos que orientam o curso e a intensi

dade do processo de difusão. 
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Grande pane destes estudos estabelecia como 

regra a contigüidade, o escalonamento e a hierarquia 

entre os lugares, noções cada ve:z. mais subvertidas de

vido à velocidade das informações e dos transportes 

modernos e de uma nova morfologia que prescin

de da contigüidade espacial e de longos períodos de 

tempo, pois elas podem ser feitas e desfeitas rapida

mente (FONSECA & O'NEILL, 2001). 

A questão da escala emerge também quan

do os pesquisadores ampliam o espaço de percep

ção do indivíduo, com a geografia humanista. Yi 

Fu-Tuan aborda a questão da percepção em cul

turas diferentes e elabora uma visão de diferencia

ção do espaço sob a perspectiva da experiência: "o 

lugar, por ~~mp/o, exist~ desde a ~scala da poltrona 

preferida até a urra" (BAHIANA, 1986, p. 65, e 

CORRM, 1995). O conceito de paisagem é recu

perado, assim como o de regional, particularmente 

na geografia francesa, e o tema preferido era a no

ção de espaço vivido, desenvolvido por Gallai~. 

Quando o paradigma do materialismo his

tórico e dialético passa a dominar o pensamento na 

geografia, surge a geografia ~cial que propõe u11_1a . 

concepção de espaço como dimensão social, e não 

suporte ou receptáculo, revalorizando a dime.nsão 

política nos estudos geográficos. Alguns autores, 

nesta linha, trouxeram valiosas contribuições à 

questão da escala, dentre eles Henri Lefevbre, Yves 

Lacoste, David Harvey, Milton Santos, aliando-se 

a eles inúmeros outros. 

Na década de 1980 a geografia torna-se 

pluralista, apresentando três ou quatro tendências 

mais significativas: positivista, humanista, radical 

ou estruturalista. Das diversas matrizes disciplina

res que são defendidas nas duas visões do mundo, 

nenhuma se impõe, a não ser o estruturalismo de 

inspiração marxista. Diversas linhas de crítica são 

retomadas, uma que focaliza a pretensão à objetivi

dade científica e à gestão do território, com a dis

cussão sendo feita principalmente no interior das 

geografias social e política, e outras que recusam 

o projeto científico, pretendendo separar fatos de 

valores, como a geografia humanista e a cultural. 

O paradigma quantitativista e a própria 

perspectiva ccimportamental, através de seus mode

los extremamente abstratos, eram incapazes de ex

plicar a realidade. A formalização desta concepção 

aponta a questão da legitimidade de transferir os 

modelos, quer sejam aqueles das ciências humanas, 

quer sejam os matemáticos ou físicos. Ao positivis

mo, que domina as décadas de 1950 a 1970, vão se 

opor correntes de tendências pluralistas, como as 

críticas com concepções positivistas, humanistas e 

radicais ou estruturalistas. 

O espaço deixa de ser receptáculo das práticas 

sociais e passa a ter um papel ativo na vida social. 

Sua operacionalização depende das possibilidades 

de aplicação da escala e da articulação das mesmas. 

As propostas de Lefevbre (1978) e Lacoste (1988), 

apresentadas no próximo capítulo, direcionam-se no 

sentido de superar o hiato na mudança de escalas. 

Herod (1997) aponta que poucos geógrafos 

trouxeram contribuições para um desenvolvimento 

mais crítico da escala geográfic~, destacando P. J. 
Taylor e Neil Smith. Taylor (HEROD, ~997) afir

mou que as escalas u~bana, nacional e global ocu

param importante papel na história geográfica do 

capit:dismo industrial. Com base nesta colocação, 

o autor tentou articular a relação entre estas três es

calas e a abordagem do sistema-mundo, argumen

tando que cada escala tem um papel particular no 

capitalismo. Para Taylor, a escala global era a escala 

da realidade, onde o capitalismo se organizava; a 

escala urbana era a escala da experiência, definindo 

o espaço cotidiano; e a escala nacional, a escala da 

ideologia, porque é nesta escala que a classe capita

lista promove ideologias como o nacionalismo. O 

trabalho de Taylor tratou a questão escalar de for

ma funcionalista, uma ve:z. que aloca, em sua abor

dagem, funções específicas a determinadas escalas. 

Smith (1988) foi outro geógrafo que ten

tou desenvolver a idéia de uma escala geográfica no 

âmbito da economia política. Para ele três escalas 

primárias surgem com a produção do espaço capi

talista: o espaço urbano, a escala do Estado-Nação 

e o espaço global. O ponto-chave é entender essas 

escalas como já contidas na estrutura do capita

lismo, considerando suas origens, determinação e 

3 Foi Dardd quem colocou que o problema da geografia não era metodológico, mas filosófico, definindo a geografia como cib!cia do 
homem e privilegiando conceitos como o de territorialidade. 
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coerência interna, e, finalmente, sua diferenciação. 

Segundo Smith, o desenvolvimento desigual é tanto 

o produto quanto a premissa geográfica do desen

volvimento capitalista. Como produto está visível 

na paisagem através do desenvolvimento e subde

senvolvimento em várias escalas. Como premissa 

da expansão capitalista o desenvolvimento desigual 

só pode ser compreendido numa análise teórica da 

produção capitalista da natureza e do espaço. 

O trabalho de Smith (1988) forneceu um 

arcabouço razoável para a utilização da escala ge

ográfica como construção social. A proposta do 

autor pecou, contudo, pelo reducionismo que é 

comum nas abordagens marxistas, uma vez que 

concebe a escala como presente somente na dinâ

mica interna do capitalismo, sugerindo que, para 

entender a produção da escala, basta entender a 

lógica dinâmica do capital. 

Outra contribuição sobre as escalas pode 

ser e.Jilcontrada em Santos (1996), que formula, em 

sua obra, u~ novo quadro teórico-metodológico 

para a geografia. O autor desenvolve a noção de es

paço como um conjunto dissociável de sistemas de 

objetos e sistemas de ações, identificando suas ca

tegorias analíticas internas (a paisagem, a configu

ração territorial, a divisão territorial do trabalho, o 

espaço produzido ou produtivo, as rugosidades e as 

formas-conteúdo), e levanta a questão dos recortes 

espaciais, propondo o debate de problemas como o 

da região e o do lugar, o das redes e das escalas. 

Para o autor, a noção de escala se aplica aos 

eventos de duas formas. A primeira é a escala da ori

gem das variáveis envolvidas no evento e a segunda, 

a do seu impacto, de sua realização. Na origem dos 

eventos é preciso saber se sua incidência se faz ao 

mesmo tempo, em diversos lugares, próximos ou 

longínquos. O outro tipo de solidariedade é o da 

sua geografia, quando ocorre numa área comum. 

No primeiro caso temos a escala das forças 

operantes e, no segundo, a escala dos fenômenos. 

Se a .área de ocorrência é dada pela extensão dos 

eventos, a escala varia com o tempo e é, então, um 

dado temporal. As forças operantes atuam numa 

determinada escala, por exemplo: o FMI e o Banco 

Mundial criam eventos mundiais. E, nas respec

tivas dimensões territoriais, há eventos nacionais, 

regionais, locais. Santos acrescenta ainda a emer

gência de fenômenos em escala planetária. 

Para o referido autor haveria, claramente, 

no caso da escala, uma correspondência entre a 

escala espacial e a escala temporal. Castro (1996) 

adverte para que não haja confusão entre incorpo

rar o tempo, a partir do evento, na discussão sobre 

escala, e confundir evento com o fenômeno. O 

evento é um acontecimento breve, perturbador no 

tempo, que vem sendo incorporado às ciências no 

sentido de melhor objetivar seus conhecimentos e 

fugir da perspectiva funcionalista. 

Diferentemente de Santos (1996), que 

aborda a escala como um elemento territorial con

creto, Corrêa (1997) vincula à questão da escala 

duas visões clássicas do pensamento geográfico, o 

universal e o singular; propondo uma categoria in

termediária, o particular4. A obra do autor de Tra

jetórias Geográficas, por exemplo, privilegia, em 

seu temário, estas três categorias. As redes geográfi

cas, em seu conjunto, são a universal, particulariza

da pelas diferentes redes materiais e sociais, as redes 

de comunicação ou as redes das organizações não

governamentais; a Internet, por sua vez, representa 

a singularidade nas redes de comunicação. Para o 

autor é impossível dissociarem-se estas três catego

rias na análise geográfica, pois elas estão presentes 

num recorte territorial ou num fenômeno. Com 

esta proposta, ampliada pela concepção de um es

paço complexificado, Corrêa de certa maneira re

visita a geografia francesa clássica, recuperando, de 

outra maneira, a idéia de concepção de um espaço 

intermediário como categoria de análise. 

Apesar de sua importância para a análise ge

ográfica, a escala como construção social foi pou

co teorizada. As correntes trazidas neste capítulo 

mostram o emprego de abordagens múltiplas de 

escalas, presentes de maneira marcante no pensa

mento geográfico. 

4 Anterior a Corrêa, Bahiana ( 1986) já havia proposto o uso das categorias universal, particular e singular como escalas do urbano. 
O autor concebe a noção de escala como consrruída socialmente, mas associa esta noção 'a escala de representação que será sempre a 
medida cartográfica. 
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· A analogia entre as escalas 

A analogia entre a escala cartográfica e a 

escala geográfica ocorre quando se representa, sob 

a forma de séries graduadas, uma hierarquia de es

paços de diferentes tamanhos - nacional, regional, 

estadual. Esta é uma concepção de um mundo or

denado, onde as partes somam o todo, e orientam 

métodos de análise nas ciências. Nas ciências como 

um todo e na geografia, em particular, a adoção 

de conceitos como os de escala, níveis de realida

de, ordens de grandeza e patamares, entre outros, 

significa imprimir hierarquia e ordem à diversi

dade dos seres. 

Diversos autores têm, nos últimos anos, aler

tado sobre os problemas decorrentes desta analogia, 

provocando uma discussão mais do que necessária 

em uma disciplina que oscila sempre entre duas for

mas de abordar o real, considerando o princípio da 

universalidade, o geral, e o princípio da singularida

de, a diferenciação. As escalas espaciais relacionam-se 

a estes níveis do conhecimento e esta relação é parte 

integrante da metodologia geográfica. 

Castro adverte que, apesar das boas inten

ções, não existe nem clareza nem consenso sobre o 

que seria um conceito de escala geográfica (CAS

TRO, 1996), porque a escala em si não existe, 

acrescenta Boudon (1991); existem, sim, escalas 

que são ao mesmo tempo de pertinências diversas. 

No universo de polissemia do termo a escala 

cartográfica serve à geografia "como a .fração de divi

são de uma sup~rftci~ "P"sentada, ou como o indica

dor do tamanho do ~spaço considerado" (CASTRO, 

1995, p.ll9). "Mas a mudança de ~scala não signi

fica mudança de tamanho no int~rior de uma ordem 

de m~dida, mas a mudança desta ordem de medida" 

(BOUDON, 1991, p. 83). Muitos autores tentaram 

propor esquemas e procedimentos de forma a expli

citar a questão escalar e não foram bem sucedidos, 

adotando uma perspectiva reducionista e remetendo 

a escala geográfica à noção de medida. 

Na geografia o mapa tem papel funda

mental como instrumento de conhecimento. Ao 

construir um mapa o geógrafo sempre generaliza, 

o que significa que alguns elementos da realidade 

são priorizados e selecionados para representação, 

tendo-se a forma (os padrões de distribuição), en-
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quanto que os detalhes são sacrificados. Os fenô

menos, representados por símbolos, sinais, cores e 

traços, sofrem, por sua vez, uma generalização. 

Para Brunet (1987) generalizar é apenas 

uma etapa; da generalização passa-se à esquema

tização, revelando uma outra preocupação, que é 

a modelização. Brunet adverte que modelizar um 

território não é representar este território, mas 

sim dar o máximo de regularidade e o mínimo de 

contingenciamento local para testar ou colocar em 

evidência leis, tendências e mecanismos gerais. Se

gundo o autor, não se parte do real, mesmo mui

to esquematizado, para depurá-lo pouco a pouco: 

parte-se do teórico, para deduzir suas configura

ções, que são confrontadas em seguida ao real. 

Silveira (1998) coloca que a tradição de for

malização em geografia atinge seu auge com a pro

posta dos coremas de Brunet. Esta crítica, segundo 

Castro (1996), é infundada, uma vez que a autora 

teria confundido formas de representação com es

calas de representação, que possuem um compro

misso com proporções e medidas, representando 

assim as dificuldades em superar a analogia carto

gráfica. As leis espaciais ~evelam o espaçamento, a 

polarização, assim que é ressaltada a composição 

das estruturas elementares de organização do es

paço, onde pretendeu-se modelizar e não totalizar. 

Os coremas inventados por Brunet são, na verdade, 

uma teoria da geografia regional, muito de acordo 

com a tradição da geografia francesa. 

Racine, Raffestein & Ruffy alertam que a es

cala intermedia "as condiçõ~s e manobras n~cessdrias 

para realizar obs~rvaçõ~s coerentes e int~rp"td-las no 

conjunto de um sistema conc~itual explicito" (1983, 

p. 124). Os autores acrescentam que, ao adotarem 

a escala cartográfica, os geógrafos introduziram um 

raciocínio onde o real e a sua apreensão passaram a 

ser uma relação geométrica, exprimindo as relações 

que as sociedades mantêm com esta forma geomé

trica (CASTRO, 1995). 

Esta transposição do espaço geográfico para 

um espaço geométrico, sendo a escala cartográfica 

mediadora das configurações observadas, conduz a 

ambigüidades na interpretação da distribuição de 

um fenômeno, uma vez que a sua distribuição pode 

apresentar-se de forma diferente conforme a escala de 

análise mude, "sendo a cons~qülncia mais important~ 
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a tendência ao crescimento da homogeneidade na ra

zão inversa da escala" (CASTRO, 1995, p.126). 

Um outro ponto levantado por Racine, 

Raffestein & Ruffy (1983) refere-se a pouca ou 

nenhuma explicitação da escala nos trabalhos ge

ográficos. A preocupação dos autores é que haja 

uma distinção entre a escala cartográfica e a escala 

geográfica e que esta última seja considerada uma 

escala de concepção, uma v~ que ela condiciona 

a natur~a das observações. Dizem os autores que 

a "questão que se coloca então I saber se, ao passar 

de uma escala a outra, as modificações na natureza 

ou na medida da dispersão serão previsiveis" (1983, 

p.125}. Os estudos morfol6gicos e também os de 

processos mostram não s6 isso, mas também que 

as formas mudam segundo processos que podem 

estar agindo em diferentes escalas. Em sua gran

de maioria, os ge6grafos "baseiam seus estudos de 

processos na escolha de escalas geogrdficas diferentes, 

sem que infelizmente sejam explicitadas ... " (p.125). 

Neste sentido, para Castro (1995) privilegiar uma 

escala de concepção em detrimento de outras sig

nifica ignorar que o real é complexo e fragmenta-. 

do, restringindo o espaço empírico a uma estrutura 

conceitual que nem sempre lhe é adequada. 

Racine, Raffestein & Ruffy explicam ainda 

que a escala é também mediadora de uma perti

nência. Existe uma articulação entre um fenômeno 

observado e a unidade territorial de observação, 

na qual o fenômeno adquire especificidades que 

lhe são pr6prias, e contradizem os ge6grafos que 

postulam que "todos os comportamentos que eles es

tudam, todas as ocorrências que observam, medem e 

correlacionam se manifestam praticamente numa só 

escala" (1983, p. 126}. 

Os autores citados advertem sobre o uso de 

técnicas de agrupamento. Ao agruparmos diferen

tes unidades de área, podem surgir, como resultado, 

correlações falaciosas, pois a escala afeta a correla

ção entre os fenômenos. Muitos ge6grafos satisfa

zem-se com os resultados das correlações lineares 

entre dados que descreverem unidades coletivas, 

assumindo que os dados expressam uma situação 

permanente, o que também não elimina a procura 

pela generalização. 
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Racine, Raffestein & Ruffy (1983} afirmam 

também que a escala é um processo de esquecimento 

coerente (grifo dos autores): a seleção de escalas é, às 

v~es, necessária como filtro na seleção de informa

ções; ignoramos deliberadamente (coerentemente} 

o que se passa em outros níveis para nos concen

trarmos naquele de nosso interesse. 

Os autores (1983) chamam a atenção para a 

fraqueza e a pouca unicidade do aparato conceitu

al dos ge6grafos, que não permitem incorporar as 

dimensões espaciais do comportamento, o contin

genciamento, as motivações e os objetivos dos que 

tomam decisões individuais. 

A partir de um exemplo geométrico pu

ramente hipotético, Racine, Raffestein & Ruffy 

(1983} propõem incorporar a escala, de forma ex

plícita, num estudo geográfico. O objetivo é colo

car em prática uma política de ordenamento num 

conjunto de territ6rios mais ou menos urbaniza

dos. A escala aparece filtrando a realidade e sepa

rando o que é pertinente em relação a uma inten-

. ção para em seguida mediar a ação: selecionando 

um subcoqjup.to de territ6rios. As dua5 propostas 

de políticas apresen.tadas refletem as duas visões 

recorrentes na tradição geográfica: a primeira es

tratégia procura valorizar todos os centros urbanos 

- a idéia é manter as partes para conservar o todo -, 

e a segunda, de desconcentração organizada, tende 

a valorizar somente o centro principal como forma 

de atingir o conjunto, fortalecendo o princípio da 

hierarquia, as relações dissimétricas, a concentra

ção. Os autores associam as duas visões recorrentes 

na geografia às opções políticas concebidas, tanto 

do ponto de vista geográfico quanto cartográfico. 

Na primeira opção a estratégia seria em grande es

cala e, na segunda, em pequena escala. 

Na tentativa de superarem o paradigma car

tográfico, Racine, Raffestein & Ruffy associam a 

escala ao conceito "tamanho" e, 

reduzem o fenômeno à medida, resolvendo 

o problema fenomenal no dimensional ... Na reali

dade todo o fenômeno tem uma dimensão de ocor

rência, de observação e de análise mais apropriada. 

A escala é também uma medida, mas não necessa

riamente do fenômeno, mas aquela escolhida para 

melhor observá-lo, dimensioná-lo e mensurá-lo 

(CASTRO, 1995, p. 127). 
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Outro ponto importante refere-se às arti

culações entre as escalas. Lefevbre (1978), baseado 

em R. Thom5, desenvolve a idéia de que diferentes 

áreas de conhecimento possuem termos, cujo sen

tido, em cada nível considerado, e, em cada forma 

definida, comporta unidades modeladas, imbrica

das umas nas outras em uma ordem definida. 

Partindo desse princípio o autor introduz 

uma proposta que chamou de morfologia hierár

quica estratificada. Assim como existe uma morfo

logia estratificada na lingüística, nos fonemas, na 

física, nas partículas, e na biologia; nas moléculas, 

existe também uma morfologia estratificada no es

paço. O quadro mostra a hierarquia entre os níveis, 

onde cada um resulta de uma análise que destaca o 

conteúdo de outros níveis. 

A proposta de Lefevbre (1978) foi desenvol

vida numa perspectiva dialética, e o conceito de mor

fologia estratificada hierarquizada evidencia as condi

ções de estabilidade num determinado espaço, mas 

aponta também para suas possibilidades de ruptura. 

Lefevbre (1978) pretende colocar em evidên

cia o espaço de catástrofe onde as condições de ins

tabilidade levam à emergência de um novo espaço. 

A articulação entre os espaços e cada espaço de per si 

sugere a transposição de uma hierarquia social para 

Lingüística Física 

Fonema Partículas 

Sílabas 
Moléculas 

(morphemes) 

Palavras Corpo 

Proposições 

Frases Planetas 

Sistema (solar) 
Seqüência de frases 

Galáxias 

uma hierarquia espacial. Na verdade, a articulação 

para Lefevbre não é somente um fato positivo e uma 

solidez; ela acarreta também os efeitos negativos, as 

rupturas e as catástrofes, e estas podem ser encontra

das no processo de produção do espaço. 

Para Lacoste (1988), a passagem de uma es

cala à outra leva a crer que rudo seria uma questão 

de técnica carrográfica, de generalização, de maior ou 

menor número de informações. O autor explícita a 

necessidade de mudança de escala uma vez que, 

certos fenômenos não podem ser apreendi

dos se não considerarmos extensões grandes, en

quanto outros, de natureza bem diversa, s6 podem 

ser captados por observações muito precisas sobre 

superfícies bem reduzidas" (p.77). 

Contudo, para ele é o método geográfico que 

promove a articulação entre fenômenos e escalas di

ferenciadas, e adverte: os métodos não podem ser os 

mesmos, um fenômeno não pode ser representado 

senão em certa escala, em outras seu significado se 

modifica. Segundo Lacoste, para ser operacional a 

articulação entre os diferentes níveis de análise deve 

considerar as dimensões, as diferenças de tamanho 

que existem entre os conjuntos espaciais, que podem 

referir-se a ordens de grandeza. A idéia é ordenar os 

diferentes níveis de análise de acordo com as, 

Biologia Espaço Social 

Moléculas 
Peça 
(choça, cabana) 

Associações de 
Imóveis (casa) 

moléculas 

Organdas Bairros 

Células Cidade 

Disuito (país) 

Úrgãos Nação (Estado) 
Indivíduos (espécies) Continente 
Sistema ecológico lanera 

5 R. T hom possui uma visão em que um conjunto de fatos sistêmicos se organiza em duas classes: a primeira compreende os sistemas 

que não são regulados por suas fronteiras, sem morfologia intermediária entre o sistema e seus componentes individuais, com uma 
enorme redundincia morfológica (de forma que a eliminação de um membro não muda nada); a outra é constiruida pdos sistemas que 
regulam suas fronteiras (e assumem plenamente uma função precisa), possuem urna escala intermediária definida por suborganizações 

espacializadas (peças), com repetição possível, mas sem redundilncia morfológica (a destruição de uma das partes provoca a destruição 
do todo) (PARROCHIA, 1993). 
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ordens de grandeza dos objetos geográficos, 

... dos conjuntos espaciais que é preciso se 

considerar para perceber a diversidade de 

combinações de fenômenos à superfície do 

globo (p.88). 

Castro (1995), criticando a visão de Lacos

te, argumenta que o autor tentou separar conceitu

almente o que metodologicamente é integrado. Ao 

separar espaços de análise e espaços de concepção, 

Lacoste associa-os a escalas cartográficas, transfor

mando em medidas as mudanças que ocorrem no 

plano qualitativo. 

Boudon (1991) afirma que a escala carto

gráfica é apenas um operador de visibilidade, um 

operador de imagem, mas a imagem pode ter um 

sentido restrito ou um sentido amplo, assim, a escala 

cartográfica comanda o recorre de análise e pode ser 

uma medida da realidade (ordens de grandeza), mas 

não é um elemento integrador. O modelo deixa de 

ser aquele que recorta geometricamente a superfície, 

articula os recorres por tamanho, em gradações do 

maior ao menor, e atribui ao recorre características 

que não são dele, mas dos fenômenos. 

A escala dos fenômenos 

Ao tratar a necessidade de superação da ana

logia entre as escalas cartográfica e geográfica, Castro 
(1995) problematiza a escala como uma estratégia de 

aproximação do real, porque encerra um problema 

dimensional, dada a inseparabilidade entre tamanho e 

fenômeno, e encerra também um problema fenome

nal, resultado da complexidade e impossibilidade de 

apreendê-los diretamente, o qu~ remete à colocação 

feita por Boudon (1991) de que a escala é um proble

ma que vai além da prática e da teoria. 

A escala abre, assim, uma quantidade de 

questões que se inscrevem no universo discursivo 

da geografia, no campo conceitual e também meto

dológico, não por privilegiar um ou outro recorre, 

mas por compreender que a questão é de perspectiva, 

como o exemplo dado por Revel (1998) a partir do 

filme Blow Up. Nele, Antonioni mostrou um fotó

grafo que testemunhou e fotografou uma cena. 
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A cena é incomprec:nsívd para de, seus detalhes 

não são coerentes. Intrigado de amplia as ima

gens (é o sentido do título) até que um detalhe 

invisível o coloca na pista de uma outra leitura 

do conjunto. A variação da escala lhe permitiu 

passar de uma história para outra (e, por que 

não, para várias outras). (1998, p. 38). 

O singular constrói uma realidade, mas, 

nem por isso, o geral é compreensível pela simples 

soma ou justaposição das situações particulares 

(Boudon, 1991). 

Castro (1995) sugere que se submeta a noção 

de escala geográfica a uma reflexão conceitual em que 

o real é apreendido por representação ou por frag
mentação. Nesta proposta não existem pré-noções: 

enquanto a representação pode estar num determina

do recorre, os processos atravessam inúmeros outros. 

Assim, não se deve limitar a presença de um fenômeno 

a uma determinada escala. Na verdade, a utilização da 

escala não significa apenas reconar o espaço geográ

fico para apreendê-lo e caracterizar sua dimensão no 

território. A "complexidade do ~spaço g~ográfico (as 

difirmtes dim~nsõ~s ~ m~didas dos fmômmos socio(s

paciais ~xig~ maior nlv~l tk abstração" (CASTRO, 

1995, p. 119). O espaço geográfico é muito amplo 

para ser apreendido na globalidade. 

A polissemia do termo escala remete a uma 

infinidade de pontos de vista possíveis sobre uma re

alidade percebida e uma realidade em projeto, conce

bida. O exemplo dado por Boudon (1991) é o do fis

cal da affindega e o do militar: ambos não se ocupam 

da costa da Bretanha na mesma escala e a diferença 

de seus pontos de vista sobre o território suscita uma 

cartografia em escalas diferentes. O ponto de vista 

conduz à escolha de um modelo de representação, e 

a escolha da escala geográfica é a escolha da escala da 

percepção, em que a escala da percepção é sempre o 

nível do fenômeno (CASTRO, 1995). 

Os modelos para serem aplicados devem 

ter, em primeiro lugar, indicações suficientemente 

precisas sobre a escala do fenômeno na qual eles são 

válidos e possíveis. 

Se a redução conceitual de uma forma no 

fenômeno é independente da grandeza, a 

realização de uma forma no fenômeno é, 

ao contrário, condicionada pelo tamanho" 

(BOUDON, 1991, p.l2). 

A definição mais adequada por condensar esta 

noção é a de escala como peninência da medida. 

Como pertinência da medida da recobre uma 

infinita variedade de possibilidades. Ela é por na-
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tureza multiplicidade, irredutível como tal a um 

princípio único, a menos que este princípio seja 

colocado de forma arbitrária" (1991, p.186). 

Pensar a medida para o geógrafo, segundo 

Boudon (1991, p. 177), é "selecionar as dimensões 

teoricamente pertinentes do território que ele se pro

põe a conhecer'. Para Castro (1995, p. 138) esta é 

uma "dualidade implicita no objeto de trabalho do 

geógrafo: o fenômeno e o recorte espacial ao qual ele 

dd sentido". Concluindo, 

não há recortes territoriais sem significado 

explicativo, o que há, muitas vezes, são cons

tructos teóricos que privilegiam a explicação 

de fenômenos pertinentes a determinadas es

calas territoriais. (1995, p. 139). 

A escala exprime uma intenção ddiberada 

de um sujeito que almeja seu objeto, que pode ser 
a Europa para os políticos ou o átomo para os físi
cos (BOUDON, 1991). Assim, não é a quantidade 
de informação que importa, mas a escala onde um 
fenômeno ou uma questão são estruturados geografi
camente. A escala geográfica será apresentada a seguir 
como o foco no qual os limites espaciais são definidos 
pela ação e pela organização dos atores sociais (AG

N.EW; 1997). 

Escala como unidade de ação 
política 

Pretende-se dar continuidade à questão 
escalar como problema metodológico e prático, 
trazendo exemplos empíricos de trabalhos desen
volvidos por geógrafos políticos contemporftneos, 
assumindo assim não separar a noção de escala po
lítica de suas possibilidades de operacionalização. 

Nestes trabalhos as possibilidades empíricas 

da escala envolvem uma pluralidade de atores no 

exercício do poder e suas ações no espaço. Os estu

dos referem-se a um número especial do periódico 

Political Geography (1997) e ao artigo de Castro 

(1997) sobre o pacto federativo no Brasil. 

O temário da geografia política comumente 

abrange duas formas de abordagem das escalas: as 

legitimadas pdas autoridades políticas, que são os es

paços de representação, organização e ação do poder 

público, e as que conformam o espaço de outros gru

pos de poder, quando implementam suas estratégias 

sem obedecer a limites territoriais prefixados. 

Contribuições ao problema da escala: questões de mltodo e questões de prdtica 

A escala na geografia política foi quase sem

pre tratada como uma relação de dominação de um 

determinado recorte territorial sobre outro. A ado

ção deste sentido da escala, conforme visto, é resul

tado da transposição da dualidade do pensamento 

geográfico, que sempre priorizou algumas escalas 

em detrimento de outras. 

As possibilidades empíricas da escala apa

recem no projeto teórico dos diversos autores aqui 

analisados, cujo campo comum das pesquisas 

considera que a escala geográfica é conceitualiza

da como socialmente construída, ao invés de ser 

ontologicamente dada, e que as escalas geográficas 

construídas são imbricadas aos processos sociais, 

econômicos e políticos. Com freqüência, os di

ferentes atores sociais interagem e redirecionam 

seus espaços de ação e organização política. As es

calas das autoridades políticas, elites estatais e dos 

grupos de poder na sociedade não são fixas, mas 

periodicamente transformadas. Os processos ope

ram em diferentes escalas geográficas e interagem 

com elas, incentivando e motivando a ação política 

. (DELANEY & LEITNER, 1997). 

Os artigos de Delãney & Leitner (1997) e 

Castro (1997) abordam o federalismo, considerado 

o mais paradigmático emblema da escala política. 

Os dois primeiros autores analisam o federalismo 

nos Estados Unidos, enquanto Castro (1997) com

para os Estados Unidos ao Brasil. 

A análise do federalismo, na construção de 

uma escala política de poder decisório, reforça a 

idéia de que alguns recortes geográficos, como o 

Estado, mantêm-se funcionais politicamente. Na 

verdade, ao procederem assim, os autores preten

dem, sobretudo, levantar os problemas da escala na 

geografia política, trazendo a questão do federalis

mo como· forma de construção de uma escala de 

poder político e econômico. 

Para os autores (DELANEY & LEITNER, 

1997, e CASTRO, 1997), os princípios que orienta

ram os constituintes americanos foram, de um lado, 

universalista, representados pdos federalistas, e de 

outro, localistas, representados pelos antifederalistas. 

A estrutura federativa americana resultou na alocação 

formal de poder de maneira a estabelecer a unidade 

do país, tendo em vista os diferentes conteúdos po

líticos, econômicos e sociais nas unidades territoriais 
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americanas. A federação americana constituiu-se de. 

finindo com clareza as esferas de poder entre a União 

e os Estados, e o pacto federativo fez-se por adesão 

à União, uma vez reconhecida a sua soberania e a 

autonomia do poder dos Estados. 

Diferentemente, no Brasil, o pacto federati

vo objetivou descentralizar o poder imperial, redis

tribuindo as atribuições do Estado segundo as esfe

ras federal, estadual e municipal. Castro acrescenta 

que, como conseqüência, o pacto permitiu uma al

ternância de poder no país que se caracterizou por 

"um centralismo mais brando, ... , um mandonismo 

local e longos perlodos de poder autoritário" (1997, 

p. 34). Finalizando, Castro conclui que, no Brasil, 

o pacto federativo foi 

constnúdo sobre um mito da unidade, como 

uma herança a ser preservada para o povo, e 

a adesão foi feita então através do pacto da 

nacionalidade" (p.35). 

O federalismo representa apenas uma das 

formas de o Estado territorializar suas ações, con

tudo, a crise dos paradigmas e a crise do federalis

mo, no Brasil, apontam a necessidade de um exame 

mais profundo sobre a escala em questão. 

Após a Segunda Guerra Mundial, os Esta

dos-Nações eram a escala geográfica de identidade e 

a ação política, conseqüentemente, a de maior per

tinência. Sem dúvida, a constituição dos Estados

Nações, paralela à expansão da economia mundial, 

provou ser o mecanismo mais eficaz para combater 

os efeitos destrutivos da competição através da re

gulação econômica (SMITH, 1988). Em muitas 

análises empreendidas, que reforçam a função de 

poder emanada do Estado e a determinação econô

mica (CARNOY, 1984), a autonomia do Estado 

estaria limitada pelo modo capitalista de produção 

e não pela sua natureza6; o Estado seria, portanto, 

uma força relativamente autônoma. 

A internacionalização do capital levou à 
criação de inúmeras instituições que pudessem rea

lizar as funções de um Estado Internacional (FMI, 

ONU), mas não acarretou a internacionalização 

do Estado-Nação. Com a globalização, emergem 

novas escalas territoriais, muitos Estados agrupam-

se em blocos regionais, como a União.Européia, o 

NAFTA e o MERCOSUL, destinados a represen

tar seus interesses através de acordos, negociações, 

disputas e conflitos sem limites de fronteiras. Inter

namente, as diferenças regionais e locais, resultado 

das disputas pelo poder e identidades culturais, ét

nicas e religiosas, contestam a imagem de unidade 

de inúmeros Estados nacionais. 

Conseqüentemente, os estudos geográficos 

redirecionam-se para a análise das relações e influ

ências de processos operando em diferentes escalas 

espaciais (tais como a global e a local), e como eles 

interagem para produzir incentivos e motivações 

para a ação política (MILLER, 1994). Nesta linha 

de raciocínio, Castro (1997) coloca que 

todo fenômeno circunscreve-se a uma escala, 

que lhe confere significado, e a engenharia po

lítica deve contemplar esta escala significativa 

ou haverá disfunção entre o que é prescrito 

pelo sistema e a prática social, intrinsecamen

te referenciada a uma escala. (p.37). 

A perspectiva construcionista da escala é re

cente na geografia política, incorporando, entre ou

tras categorias, o conceito de poder. Leitner (1997) 

acrescenta que um aspecto central da prática de cons

trução política da escala é a manipulação das relações 

de poder e autoridade no território, por atores ope

rando e situando-se em diferentes escalas. 

Raffestein & Turco (S.ÁNCHEZ, 1992), 

consideram a existência de; três formas de conceber 

o poder. A primeira, como poder-atributo, com

preende a idéia de que os atores adquirem, conser

vam e tomam o poder. A segunda, como problemá

tica do político e do comportamento do homem 

político, tende a valorizar o Estado e identificá-lo 

com poder e política. A última concebe o poder 

como processo relaciona! e introduz uma terceira 

via; nela o poder é visto como processo de comuni

cação em qualquer relação (as redes de poder). 

Raffestein (1993, p.52), citando Foucault, 

coloca que o poder encerra uma multiplicidade de 

relações de força, podendo estar em todos os luga

res, ter origens diversas. O autor contesta a exis

tência de um poder centralizador e constante, pois, 

6 O Estado moderno surge como forma de organização política no final do século XV. resultado de uma transformação nas relações sociais 
estabelecidas durante o período medieval. O nascimento da forma de organização Estado é simultâneo à legitimação do territ6rio como 
um elemento jurídico de competências. Ou seja, o territ6rio é elemento fundador do Estado e seu controle fàz parte da manutenção 
do poder. 
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para ele, o poder é um "alicerce .móvel das relações de 

força, ... que, por sua desigualdatk induz sem cessar 

a estados do poder". A contribuição é no sentido de 

distinguir diferentes fontes de poder: o poder eco

nômico, o poder político, etc., vinculando ainda 

uma relação de poder a um lugar. A multiplicidade 

de relações de poder é feita, segundo Raffestein, 

através de fluxos dissimétricos de energia e infor

mação, e as escalas resultando desta mutiplicidade 

A idéia de poder como relação está presente 

nos diferentes estudos considerados. No artigo de 

Miller (1997), por exemplo, os atores e grupos sociais 

relacionam-se (nos processos socioespaciais), criando 

uma engenharia do poder (grifo do autor). O cami

nho para alterar as relações de poder é a alteração da 

escala, e a escala no caso não é dada, mas construída. 

Nesta linha de pensamento, as relações entre 

espaço e poder, ou seja, as concepções e ideologias 

do espaço e poder, que atores sociais manipulam e 

negociam, merecem atenção especial. 

A escala não é claramente objetivada pelos 

atores, emergindo então da análise dos discursos, 

das políticas de desenvolvimento e investimento, 

dos resultados de processos eleitorais, das alianças, 

resumindo, na fusão de ideologias e práticas geopo

líticas dominantes e relações socioespaciais. 

No estudo de Miller (1997), para enten

der como Massachusetts beneficia-se dos gastos 

em investimentos ligados à defesa, o autor anali

sa diferentes processos que atuaram nas decisões 

em pauta, e quais as escalas de pertinências destes 

processos. Para Miller (1997), os investimentos em 

defesa, mais do que qualquer outra forma de inves

timentos, não podem ser entendidos isolados, pois 

são fruto de uma variedade de processos - econômi

co, político, ideológico -, que operam em diferen

tes escalas articuladas de forma complexa, afetando 

investimentos específicos em lugares particulares. 

O Milagre de Massachusetts (grifo do autor), 

nos anos de 1980, ocorreu devido ao crescimento 

dos gastos em defesa, que estimularam as indústrias 

relacionadas à defesa, e produziram efeitos multipli

cadores no setor de serviços. A idéia de Miller ( 1997) 

é entender como lugares específicos em Massachuset

ts beneficiaram-se desses crescimentos; mais especifi

camente, compreender como o processo ideológico 

da Guerra Fria afetou as decisões de orçamento de 

defesa; a divisão do trabalho, a capacidade dos luga

res em atrair o crescimento dos gastos em defesa; as 

estruturas políticas nos níveis nacional, estatal e local, 

a capacidade em mobilizar forças de oposição à corri

da armamentista; e, finalmente, compreender como 

os impactos de gastos em defesa são representados 

em diferentes lugares, de forma a afetar políticas de 

investimento nestes lugares. Miller aponta que o Mi

lagre de Massachusetts, tendo em vista as políticas de 

investimentos em defesa, fornece um exemplo claro 

de divergência entre as condições de produção mate

riais e suas representações7. 

As representações da escala, no discurso 

político, propiciam indícios para a verificação do 

descolamento entre os discursos e as práticas dos 

atores políticos no exercício do poder, resultando 

em escalas geográficas materiais diferentes, pois va

riam de lugar para lugar. Miller conclui que se 

os trabalhadores podem ser persuadidos, por 

exemplo, que o espaço é um campo aberto para 

o capital mas um terreno fechado para eles mes

mos, então uma vantagem crucial advém aos 

'capitalistas ... poder no domínio da representa

ção pode terminar sendo mais importante que 

o poder sobre a materialidade da organização 

espacial da própria (1997, p. 173). 

O estudo de Leitner (1997) examina a 

construção da escala política num momento his

tórico para a Europa, tendo em vista a emergência 

da União Européia e de acordos e tratados entre 

Estados objetivando a flexibilização crescente dos 

fluxos de capital internacional e de comércio. 

Quanto aos fluxos populacionais, as políticas 

envolvendo a imigração de não-nacionais da União 

Européia, o controle de fronteiras e as limitações na 

7 Entender a produção de um espaço implica, para o autor, examinar tanto sua materialidade como sua representação. Segundo Lefevbre 
{Miller, 1997), a materialidade é a produção de ambiente construído e de espaços sociais, fluxos de bens, dinheiro e trabalho, é o papd 
do Estado e do capital na regulação e controle da produção física do espaço. Representações socioespaciais de processos são a maneira 
como as pessoas percebem, avaliam e negociam as práticas espaciais materiais. 
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mobilidade internacional continuaram a ser prerro

gativas dos Estados-Nações, a partir do estabeleci

mento de acordos internacionais de admissão e de 

tratados referentes a políticas de refugiados. 

Leitner (1997, p. 125} coloca que a integra

ção política e econômica de Estados-Nações na União 

Européia (que é a construção da escala supranacional} 

tem sido marcada por lutas sobre a localização de po

der e autoridade em três áreas de disputas e que a 

história da construção política de um arca

bouço supranacional é a estória das contesta

ções sobre a reconfiguração da escala geográfi

ca e o escopo do poder e autoridade por atores 

políticos. 

As disputas e divergências pela alocação do 

poder e autoridade, tendo em vista as diferenças 

nas tendências político-econômicas, ocorrem em 

diferentes escalas geográficas. Para Leitner (1997}, 

são três as áreas de disputa que criam uma arena 

de lutas e negociações, tornando a reconstrução da 

espacialidade do poder eventual e imprevisível. 

A primeira área de disputa é a das lutas so

bre a transformação na ordem vertical da estrutura 

territorial de governo, ou. seja, nas escalas geográficas 

e instituições destas escalas em que o poder pode ser 

exercido e localizado. No caso específico da autora 

trata-se de discutir a questão da soberania do Estado, 

vinculada ao surgimento de espaços supranacionais. 

Leitner elucida que, na formação da Comunida

de Européia, esta tem sido uma luta de duas visões 

contrastantes: um forte Estado europeu replicando 

a autoridade do Estado-Nação numa escala suprana

cional, ou urna associação supranacional estratégica, 

capaz de representar melhor os respectivos interesses 

nacionais na Europa e nos assuntos globais. 

A segunda área de disputas ocorre no âm

bito geográfico e refere-se aos limites territoriais 

de estruturas de governo, fronteiras que definem 

o âmbito geográfico do poder político e da autori

dade associado a uma escala particular, no caso em 

questão a integração européia. Este tema gerou in

tensos debates e disputas entre os méritos de apro-

fundar a união econômica e política ou ampliar o 

espaço geográfico da União Européia. 

Por último, as disputas ocorrem sobre vi

sões divergentes de justiça e democracia. Atores po

líticos, cujas identidades estão situadas em escalas 

geográficas contrastantes, particularmente nacio

nalistas e internacionalistas, têm diferentes visões 

sobre as normas que devem gerir as políticas su

pranacionais. Os atores diferem substancialmente 

e lutam entre si para realizar suas visões específicas 

de responsabilidade e justiça social. 

A autora (1977) procurou demonstrar que a 

construção de uma estrutura supranacional de imi

gração foi intencional: primeiramente criou e man

teve um caminho para resguardar melhor o controle 

das fronteiras externas, de maneira a reter e restrin

gir a admissão de externos geograficamente, ou seja, 

criou um quadro territorial de controle da imigração. 

Esses limites externos vêm sendo continuamente re

construídos como resultado da expansão do âmbito 

geográfico da estrutura do território da União Euro

péia, de forma a cobrir membros e alguns países do 

Leste Europeu. A noção de escala empregada estabe

lece uma hierarquia política de espaços, articulados a 

um lugar geográfico distinto8
• 

Um aspecto central da prática da constru

ção política da escala é sem dúvida a manipulação 

de relações de poder e autoridade entre políticas 

territoriais, por atores operando e se situando em 

diferentes escalas. Este processo é constantemente 

contestado, "envolvt:ndo inúmt:ras nt:gociaçót:s, un

sót:s t: lutas mtre difirmtt:s atores como untativa tÚ 

rt:conjigurar a t:spacia/idade do potkr e da autorida

tk" (LEITNER, 1997, p. 125). 

A fim de estabelecer urna conexão entre esca

las geográficas e ação e organização política, Agnew 

(1997) utiliza o exemplo do colapso e da reforma 

dos partidos na Itália, entre 1992 e 1994, mostrando 

que a escala geográfica (nacional, regional e local} 

encontra-se imbricada, de diferentes formas, nos 

discursos dos partidos e na organização dos mesmos: 

8 O que parece estar surgindo é uma hierarquia complexa de categorias de grupos membros com diferentes pacotes de direitos baseados 
em nacionalidades, Estado e lugar de residência. Uma ampla estrutura hierárquica está baseada na nacionalidade, com os cidadãos da 
UE no topo, seguidos pelos cidadãos dos países-membros da EEA, e cidadãos dos países do Leste Europeu que têm acordos com a UE 
e a EEA. Cortando este moddo territorial de centro-periferia o conjunto de direitos apresenta variações em leis e políticas que fazem de 
um imigrante um cidadão, mas apenas alguns, dependendo do país e do lugar de residência" (LEITNER, 1997, p. 136). 
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os partidos políticos não podem ser entendidos sem 

considerar-se que a escala geográfica está entrelaçada 

com suas ideologias e organização de atividades. 

Em 1994, a instabilidade da situação polí

tica da Itália obrigou os novos partidos a definirem 

uma nova Itália. A construção da escala geográfica 

de ação e organização foi uma opção presente na re

construção da política italiana: a Liga Norte propôs 

um forte federalismo através da &pública do Norte 

(grifo do autor); a Aliança Nacional ofereceu um 

retorno a um forte governo nacional; a Força Itália 

apresentou um discurso em que misturou consu

mismo nacional, austeridade e forte liderança, e o 

Partido Democrático de Esquerda, uma combina

ção de municipalismo e welfare nacionalista. 

Emergiu assim um novo mapa eleitoral: os 

partidos de maioria eram o Partido Democrático de 

Esquerda (PDS) e o partido Comunista Renovado 

(RC), a Aliança Nacional, a Liga Norte, e a Força Itá

lia, e a distribuição dos votos mostrou a heterogenei

dade da geografia política do novo regime eleitoral. 

Somente a Força Itália e o PDS eram verdadeiramen

te atores políticos nacionais. Os eleitores do PDS di

minuíram onde a Força Itália se fortaleceu. Nas regi

ões da Itália central, o POS e o RC predominaram, 

enquanto no Norte e nas ilhas a Força Itália foi o 

partido da maioria. O PDS surpreendeu em partes 

do Sul, até então redutos dos cristãos-democratas. 

A Liga Norte permaneceu totalmente confinada ao 

Norte. As estratégias dos partidos, estabelecendo di

ferentes concepções de como organizar o poder polí

tico e a autoridade no espaço, estruturaram a Itália de 

forma distinta, mas de maneira compatível com suas 

concepções de escala geográfica. 

Para Agnew (1997) a variação entre escalas 

geográficas, nas quais a ação política é direta e tem 

iugar a qualquer momento, é o resultado de três 

grupos de atores. O primeiro grupo estabelece a alo

cação e realocação de investimentos empresariais e 

governamentais em infra-estrutura, capital humano, 

fábricas, tecnologia e trabalho. O segundo refere-se 

aos movimentos políticos produzidos nos manifestos 

e discursos relativos a diversas reivindicações sobre 

a região, a localidade e a nação, assim como sobre 

divisões de classe social, étnica e de gênero. Isso gera 

diferentes apelos em diferentes lugares e pode unir 

movimentos políticos a representações particulares 

de escala. O terceiro refere-se às populações restritas 

Conmbuifões ao problnmt da esciÚil: questões de mltodo e questões de prdlica 

por limites espaciais que limitam suas reivindicações 

a interesses e ideologias pessoais. Como resultado, os 

grupos de atores, tendo em vista as reivindicações e 

organizações partidárias, conformam diferentes ma

nifestações espaciais. 

A primeira compreende os fatores que, 

aliados à valorização da escala local, como área pri

vilegiada de alocação de investimentos, provocam 

mudança na divisão do trabalho de regiões para lo

calizações concentradas. A perda de capacidade de 

financiamento dos Estados confere maior poder de 

regulação econômica a outras instâncias político

administrativas; como resultado desta descentrali

zação surgem governos regionais e locais onde os 

partidos políticos têm enorme importância. 

A segunda refere-se às diversidades dos gru

pos sociais no interior das fronteiras nacionais, es

tabelecendo, por exemplo, a polarização de renda 

entre grupos e regiões, como ocorre na Itália, entre 

o Sul e o Norte, e no Brasil, entre o Centro-Sul e o 

restante do país. 

Na terceira, pode-se citar a rejeição ao Es-

. tado burocrático e ao crescimento intruso deste na 

vida privada das pessoas, àtravés de leis coercitivas, 

taxas e outras formas de regulação; as manifesta

ções mais recentes apontam para o renascimento 

do federalismo e para a emergência de políticos, 

cujos discursos refletem os apelos de movimentos 

populistas ou de identidades locais. 

A quarta e última compreende o fator refe

rente à crescente influência nos partidos políticos 

de movimentos sociais, que cresceram em resposta 

a problemas não conduzidos de forma adequada 

pelos canais constitucionais. Os partidos políticos 

têm fornecido uma importante estrutura para a 

ação política destes movimentos. 

Agnew (1997) mostra, em seu artigo, as pos

sibilidades de construção da escala política, tendo em 

vista as forças competidoras que organizam o poder, 

seus interesses territoriais particulares e a utilização 

dos partidos políticos como suporte destas práticas. 

O último artigo pertence a Herod (1997), 

que examina a eliminação de diferenças salariais en

tre os empregados dos portos da costa americana, a 

partir da construção, pelo sindicato, de uma política 

salarial única durante as quatro últimas décadas. Para 

alcançar estes objetivos os sindicatos adotaram uma 
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estratégia explicitamente geográfica, centrada no re~ 

posicionamento do sistema tradicional de barganha 

salarial porto a porto, que prevaleceu até 1950, para 

uma política de contrato em nível nacional. 

O autor focaliwu as lutas de classes para 

compreender a transformação da geografia econô

mica mostrando como o Internacional Longsho

reman Association construiu, junto com os traba

lhadores, uma nova escala geográfica de barganha 

e relações de trabalho. Estrategicamente, à medida 

que as negociações são estabelecidas entre os di

ferentes atores políticos, as condições de trabalho 

são, paulatinamente, equalizadas. 

A partir da perspectiva construtivista, He

rod (1997) pretendeu mostrar que as forças que 

operam para a equalização e diferenciação das con

dições salariais têm produzido novas escalas geográ

ficas. As escalas local, regional, nacional e mesmo 

internacional não existem simplesmente para serem 

usadas, pelo contrário, são criadas pelas práticas es

paciais dos agentes sociais. A escala é construída à 

medida que os acordos trabalhistas diferenciam os 

assuntos que fazem parte de uma discussão nacio

nal, separando-os daqueles que podem e devem ser 

negociados no âmbito das unidades locais. 

Considerações finais 

A reflexão desenvolvida neste trabalho per

mitiu apresentar alguns aspectos fundamentais na 

concepção e utilização da escala geográfica, den

tre eles a compreensão da polissemia do termo; a 

necessidade de superação do paradigma da pro

porção, pois a escala cartográfica não considera as 

diferentes configurações sociais no espaço; a multi

plicidade de articulações possíveis entre as escalas; 

e a multiplicidade de possibilidades de construção 

da escala política, tendo em vista os diferentes inte

resses e ideologias dos atores sociais. 
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A noção de escala geográfica .ainda oscila 

entre ser um mecanismo pré-dado, de ordenação 

de fenômenos e processos sociais, ou uma constru

ção teórica de como dividir o mundo? 

A questão mais importante e mais freqüente, 

que permanece e perpassa o trabalho, é a da relação 

que a escala estabelece com o real. A tendência é a de 

que a noção de escala é cada vez menos 

uma medida de proporção da representação 

gráfica do território, para expressar diferentes 

modos de percepção e concepção do real" 

(CASTRO, 1995, p. 117). 

O esforço de review teórico sobre a escala 

e sua estrutura, e as suas possibilidades empíricas, 

aponta a necessidade de continuidade na reflexão 

nas questões propostas e, concomitantemente, do 

desenvolvimento de um maior número de exem

plos concretos, considerando a complexidade do 

tema e a multiplicidade e riqueza de fenômenos 

que a escala media e que merecem ser estudados. 

Quanto à construção da escala política na 

geografia, produzida socialmente e criando interfa

ces territoriais entre fenômenos pertinentes e atores 

sociais, os artigos analisados mostraram que a cons

trução política da escala ocorre numa arena onde os 

atores engendram relações de poder e autoridade, 

situando-se e operando em diferentes escalas geográ

ficas. Um aspecto importante da escala, no contexto 

da perspectiva construtivista, é que ela não é objeti

vada como espaço territorial, como os limites dosEs

tados. Não se trata, portanto, apenas da construção 

de um quadro territorial, cuja criação e consolidação 

corresponde às áreas geográficas hierarquizadas de 

ação e organização de instituições e agências governa

mentais. A escala emerge no contexto de um projeto 

político, mediando ideologias e práticas ao território, 

criando espaços para manobras territoriais de disten

são/contração do poder e estabelecendo modelos de 

poder para regulação das relações sociais. 
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O conceito de cidade-região: o papel das 

redes produtivas em sua organização espacial* 

Resumo 

Frente às transfurmaçõcs na organização da produção, na 

gestão e no consumo, associado ao grande desenvolvimento tecno

lógico, observa-se a configuração de uma nova dinâmica do espaço 

produtivo, apoiada em uma densa rede de Huxos. A grande fábrica, 

verticalmente organizada. perdeu sua centralidade e passou a ser pro

gressivamente substinúda por estrutura produtiva desverticalizada e 

dinamizada por grande número de transações aternas. Os Huxos 

materiais e imateriais que Ügam os diversos agentes assumem, então, 

posição central na produção e imprimem uma nova organWção es

pacial à produção. Contudo as redes transacionais e relacionais não 

se estruturam sobre um espaço homogêneo. A malha de nós e Huxos 

intensifica as di&rc:nças regionais, uma vez que os nós, pontos de 

interseção e irradiação de Huxos, se estabelecem em pontos especffi

cos do espaço, seguindo uma lógica econômica. A partir dessas ob

servações, uma série de análises busca hoje definir os novos espaços 

produtivos e o papel das cidades nesse novo contato. Este trabalho 

se propõe, partindo de uma reHcxão teórica sobre o conceito de re

des, debater a composição das redes produtivas e seu rebatimento no 

espaço, tendo a cidade-região como exanplo desse processo. 

Palavras-chave: redes produtivas, cidade-região, organização 

espacial. 

Considerando as transformações que vêm se 

processando no âmbito da produção, da ges

tão e do consumo, associadas ao grande desenvolvi

mento tecnol6gico, configuram-se novas dinâmicas 

no espaço produtivo. O suporte que dá base a essas 

mudanças é a rápida circulação de fluxos materiais e 

imateriais. A comunicação simultânea, a possibilida

de de troca instantânea de informações, decisões e 

ordens, a eficiência no transporte de bens materiais, 

a integração mundial do sistema bancário e financei

ro e a desintegração das grandes unidades empresa

riais propiciaram o surgimento de uma nova l6gica 

produtiva e de novos arranjos espaciais. 

*Recebido para publicação em 19 de outubro de 2005. 

Ivone Lopes Batista·· 

Abstract 

A new dynamic in the space of production has emerged 

from transfurmations in productive organization, in business 

administracion and in consumpcion, which were all based in the 

rise of dense networks. The big vertically organized industrial 

plant has lost its old centrality and it got progressivdy replaced 

by an open structure working with a greater numbers of ater

na! transactions, in a myriad of economic and non-«anomic 

agents. The material and immatcrial Hows that connect these 

severa! agents have been highly important to the production 

and creacion of a new spatial organizacion. However these tran

sactional and relaciona! networks are nor ser on an homoge

neous space. The cissue of nodes and Hows intensifies regional 

differentiations, IOr the points in whid, Hows are originatcd 

thernselves established in specific places according to an econo

mic logic. On ihese grounds, a serie of analysis seeks to define 

the new productive spaces and the role of cicies. This paper is 

based on the network concept and aims at discussing the IOr

mation of productive networks and its spatial dimension, with 

the city-region as an example of this process. 

Keywords: productivc networks, city-region, spatial 

organization. 

A partir dessa observação, uma série de 

análises busca hoje definir os novos espaços pro
dutivos e o papel das cidades nesse novo contex
to, no qual vem se notando uma série de trans
formações nas economias urbanas e, em especial, 
nas metropolitanas. 

Este trabalho propõe, a partir de uma re
flexão te6rica sobre o conceito de redes, debater 

a composição das redes produtivas e seu rebati
menta no espaço, tendo a cidade-região como 

materialização desse processo. 

Para tanto, o trabalho foi organizado em 

quatro partes. A primeira dedica-se a um levan-

** Doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Geografia da UFRJ e geógrafa da Coordenação de Geografia da Diretoria de 
Geociencias do IBGE, ivone.batista@ibge.gov.br. 



tamento teórico sobre o conceito de rede, desde 

sua remissão etimológica até sua abordagem geo

gráfica. A seção seguinte debate, especificamente, 

a noção de rede produtiva, como nova realidade 

da organização da produção. As redes que estrutu

ram a produção não se referem, como no modelo 

industrial anterior, apenas aos fluxos de produtos, 

envolvem serviços, informação, capital, conheci

mento, pesquisa e desenvolvimento, implicam a 

interdependência entre os agentes locais/regionais 

e articulam estes à economia global. 

A terceira parte do trabalho tem como ob

jetivo analisar os novos espaços produtivos e apre

sentar as abordagens teóricas que buscam definir 

esses espaços. Nesse sentido, são apresentadas as 

principais conceituações sobre essa nova configura

ção espacial, aquelas que indicam o surgimento de 

novos espaços industriais, que se estruturam inde

pendentemente da organização espacial do período 

anterior, e aquelas que apontam o fortalecimento 

das economias metropolitanas, reestruturadas se

gundo a nova lógica de organização produtiva. 

É na quarta parte do trabalho que nos de

bruçamos sobre o conceito de cidade-região como 

grande núcleo urbano que vê alterada sua organi

zação espacial a partir da intensa rede de ligações 

internas que se estruturam. o conceito de cida

de-região difere dos clássicos conceitos de área de 

influência da cidade, regiões polarizadas, e mesmo 

dos conceitos mais recentes de megacidades e ci

dades globais, à medida que insere no debate uma 

série de outros aspectos, os quais serão descritos no 

transcorrer deste trabalho. 

O conceito de rede 

Para compreendermos o arranjo das redes 

produtivas' e por conseguinte seu rebatimento espa

cial, faz-se necessário, inicialmente, refletir sobre o 

conceito de rede. Partiremos, assim como Parrochia 

(1993), da remissão etimológica da palavra, do la

tim "tiolus, conjunto de linhas entrelaçadas, e, por 

analogia, os nós como interseção entre essas linhas. 

Nessa abordagem, as linhas são consideradas como 

caminhos de acesso a certos pontos ou vias de comu

nicação ao longo das quais circulam pessoas, bens, 

matérias-primas, fontes de energia e informações, 

por onde se propagam fluxos quantificáveis. 

Parrochia propõe, para se trabalhar a multi

plicidade do conceito, uma filosofia das redes, par

tindo de uma perspectiva que considera que: 

a - todos os seres encontram-se relaciona

dos entre si, mas também inseridos em 

tramas, lugares atômicos, cidades, plan

etas, constelações, etc.; 

b - a organização em rede realiza uma eco

nomia, tendo assim como lei: ganha-se 

ao se unir. Essa economia deriva da di

minuição de encargos e de distância, e 

do aumento de ganhos de qualidade e 

de eficiência; e 

c - a essência das ligações é serem múltiplas, 

extensas e, por vezes, instáveis. 

Bakis (1993), ao buscar a história da noção 

de rede, lembra-nos que na acepção desse concei

to encontram-se, além da idéia de ligações. entre 

indivíduos e situações, estruturados em fluxos e 

pontos, outros dois conjuntos de definições: um 

que corresponde a objetos com realidade física, 

material, como a trama de lim tecido, veias do cor

po humano, átomos em um cristal; e outro, mais 

recente, que corresponde à repartição em diferentes 

pontos de elementos de uma organização, como re

des técnicas territoriais. 

Na definição do conceito de rede, autores 

como Bakis (op.cit.) e Cauquelin & Musso (1993) 

apontam a presença deste em uma série de disci

plinas- física (análise dos cristais), matemática, in

formática (grafos, inteligência artificial), economia 

(relações entre atores em escala internacional, redes 

financeiras, comerciais, etc.), biologia (rede sangü

ínea, nervosa, imunológica), psicologia, sociologia, 

geografia. Esses autores consideram inclusive que 

o uso tão variado do conceito pode lançar dúvidas 

sobre sua coerência e consistência, mas, por outro 

lado, pode servir como prova de sua eficiência. 

1 Ao nos referirmos a setor produtivo estamos assumindo o conjunto de setores da economia envolvidos direta ou indiretamente na 
produção de bens materiais c imateriais. 
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Considerando que as redes podem se ca

racterizar como abstrações da realidade ou como 

estruturas técnicas, Cauquelin e Musso {op.cit.) 

propõem, para se trabalhar com o conceito de rede, 

a seguinte definição: A rede é uma estrutura de in

terconexão instável, composta de elementos em 

interação, onde a variabilidade obedece a algumas 

regras de funcionamento. E distinguem três níveis 

nessa definição: 

a- A rede como uma estrutura composta de 

elementos em interação; seus elemen

tos são os nódulos, ligados por camin

hos ou ligações; 

b - A rede como uma estrutura de interco

nexão instável no tempo, que apresenta 

uma dinimica diacrônica e sincrônica; e 

c - A modificação da estrutura das redes, 

que obedece a algumas regras de fim

cionamento. A variabilidade de uma 

estrutura em rede respeita normas, que 

explicam o funcionamento do sistema 

como um todo. 

Há uma infinidade de abordagens conceitu

ais sobre redes, todavia, nos interessa neste trabalho 

aquelas que têm implicações espaciais. Dessa forma, 

ressaltaremos a contribuição de R.affestin (1993), que 

se refere à,rede como imagem do poder. Ao discutir 

a relação entre redes e poder, R.affestin aponta que é 

intrínseca a toda estratégia uma função circulação

comunicação, que caracteriza em si uma fimção de 

poder. Os fluxos de bens e homens e a circulação de 

infOrmação imprimem uma ordem ao espaço, a par

tir de seus pontos, fluxos e caminhos que compõem a 

rede. Segundo essa concepção, a rede configura uma 

estrutura de controle no e do espaço, como um ins

trumento de poder. 

R.affestin destaca ainda que para se com

preender as redes, é necessário buscar sua história a 

partir do território onde ela está instalada, dos mo

dos de produção que a instalaram e das técnicas que 

lhes deram forma, pois, segundo ele, as redes não são 

"somente a exibição do poder, mas são ainda feitas à 

imagem do poder" (ibidem.:209). Os grandes eixos 

de circ:ulação do Império Romano, as redes maríti

mas do mercantilismo, as redes ferroviárias da expan

são da ocupação da América, as redes de computado

res na estruturação da produção flexível e global são 
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exemplos que encerram em si o conteúdo político, 

econômico e técnico de uma época. 

Segundo essa abordagem, as redes são mó

veis e flexíveis e, assim, capazes de adaptarem-se 

às variações do espaço e às mudanças no tempo, 

características das quais advêm sua força como es

truturadoras do território. 

Knoke e Kuklinski (1991), por suava.., tra

zem um outro enfoque ao conceito de rede como 

abordagem teórica do fenômeno social. Para esses au

tores, a análise das redes incorpora dois importantes 

pressupostos a respeito do comportamento social: 

1 - qualquer ator participa de um siste

ma social que envolve muitos outros 

atores, e estes são pontos de referência 

significativos para as decisões de cada 

um deles. A natureza das relações de 

um determinado ator com os outros 

membros do sistema afeta suas percep

ções, crenças e ações; e 

· 2 - as redes sociais estruturam-se em dife

rentes níveis e apresentam uma regu

laridade· nos padrões de relações entre 

as entidades concretas. 

Assim, segundo esta concepção, a análise 

das redes deve focalizar as relações que conectam 

os diferentes agentes em um sistema, visto que di

ferentes tipos de relações identificam redes diferen

tes, mesmo quando impostas a um grupo idêntico 

de elementos. O elemento central das redes reside 

então nas relações e nos fluxos de relações. Estes 

estruturam o sistema como um todo. 

A sociedade encontra-se conectada por inú

meras redes especializadas e heterogêneas, definidas 

por um conjunto de circulações de materiais e de 

informações. E uma das funções fundamentais das 
redes dentro da sociedade é a economia que estas 

permitem realizar pela conexão de diferentes atores 

e pontos. Para Parrochia {op.cit.) existem vantagens 

logísticas em se estruturar uma rede para qualquer 

elemento passível de circulação, de ser transmitido 

ou difundido, sejam mercadorias, bens, pessoas ou 

mensagens, uma vez que a rede permite encurtar 

distâncias espaço-temporais. 

As redes de comunicação, de circulação, de 

trocas e de distribuição que se delineiam no espaço 
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podem ser caracterizadas como redes geográficas, 

não necessariamente pela materialidade de seus 

nós e fluxos, mas por imprimirem ao espaço uma 

organização. Em si, a posição dos nós fornece espa

cialidade à rede, mas a organização espacial é dada 

pela dinimica do sistema como um todo. Assim, 

o espaço geográfico torna-se relaciona! (COCCO, 

2000), segundo a posição relativa dos atores, orde

namento das ações na rede, dinimica dos fluxos de 

comunicação e circulação, e pela própria natureza 

dos elementos (materiais ou imateriais) que tran

sitam na rede (pessoas, mercadorias, informação, 

capital, decisões, inovações). 

Na geografia, Santos (1996), buscando elu

cidar os sentidos dados ao conceito de rede, utiliza 

a sistematização feita por H. Bakis, que propõe três 

aplicações ao conceito: a) polarização de pontos de 

atração e difusão (as redes urbanas); b) projeção 

abstrata (meridianos e paralelos da cartografia do 

globo); e c) projeção concreta de linhas de relações 

e ligações (redes hidrográficas, mas também redes 

técnicas territoriais). 

No primeiro caso, o conceito de rede urbana 

foi amplamente aplicado à hierarquia e fluxos entre 

cidades e rendeu importantes estudos geográfi~os. 
Definida como um conjunto de centros urbanos 

funcionalmente articulados entre si, Corrêa ( 1997) 

ressalta que trata-se de um tipo particular de rede, 

na qual os nós são núcleos de povoamento dotados 

de funções urbanas e as linhas são as ligações físi

cas (estradas, linhas férreas) e relações (transações 

comerciais, transações financeiras, complementari

dade de serviços) entre esses núcleos2
• 

Como projeção abstrata, tem seu debate mais 

diretamente ligado à cartografia e ao geoprocessa

mento, sendo usada na geografia como instrumento 

de trabalho e para fins de localização cartográfica. 

A terceira aplicação dada ao conceito na 

geografia é tradicionalmente trabalhada pela ge

omorfologia fluvial na análise do quadro natural, 

das redes de drenagem e das linhas de dissecação do 

relevo. Por outra vertente, tem ganho importante 

destaque como rede técnica territorial na interpre-

tação dos novos processos de produção e circula

ção, que criam novos recortes espaciais. 

Sintetizando as abordagens apontadas aqui, 

é possível compreender que as redes são em sua 

essência compostas por ligações do tipo linhas ou 

fluxos, que se conectam em pontos, nós. Os nós 

podem possuir uma ou várias ligações, e tanto es

tes como os fluxos podem ou não apresentar uma 

materialidade espacial. Temos como exemplo disso 

as redes ferroviárias ou rodoviárias e em outro ex

tremo as redes de telefonia celular. E ainda, redes 

parcialmente materializadas no espaço, com pontos 

fixos e ligações virtuais, como as redes bancárias. A 

supressão ou alteração na essência ou localização 

de um nó ou fluxo pode alterar as demais ligações, 

mas não desestrutura a rede. A rede traz em si as 

noções de mobilidade e fluidez, mas também de 

flexibilidade, uma vez que é capaz de se reorganizar 

e adaptar às alterações espaciais, sociais e técnicas. 

Entendida como rede de relações, esse con

ceito ganha hoje destaque importante na descrição 

e teorização sobre a organização espacial da produ

ção e circulação, mas incorpora ainda uma nova 

feição: a transacional. As relaçõe~ e transações que 

estruturam os fluxos dessas redes passam a consti

tuir-se como a dimensão central da produção te

mática, da qual trataremos a seguir. 

As redes produtivas 

Vamos nos dedicar agora à análise específica 

da rede como relação e interconexão entre elementos 

de uma organização, o que permite perceber a estru

tura de novas redes técnicas territoriais e a configura

ção de uma nova organização espacial da produção. 

Nessa nova configuração produtiva iden

tificam-se relações e interconexões de natureza 

material e imaterial, fluxos transacionais e fluxos 

informacionais, que irão compor uma malha de 

ligações entre produtores, fornecedores, clientes, 

sistema financeiro e bancário, universidades, cen

tros de pesquisa, instituições públicas e privadas e 

uma série de outros serviços variados. Na organiza-

2 Esta vertente não setá privilegiada no iimbito deste trabalho. Sobre rede urbana podem ser consultados: ROCHEFORT (1998), BERRY 
(1975), PRED (I9n), c, para os casos brasileiros, GEIGER (1963), BERNARDES (1964), CORRU (1994,1997), entre outros. 
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ção dessa malha identifica-se um tipo específico de 

rede: a rede produtiva. 

Faz-se necessário refletir um pouco sobre 

as mudanças identificadas no modelo de produção 

capitalista que vêm ocorrendo nas últimas décadas 

para se compreender como se estruturam hoje essas 

complexas e dinimicas redes. 

Tais mudanças foram identificadas e anali

sadas por uma série de autores, como Piore e Sabel 

(1984), pioneiros nesse debate, que apontam para 

a superação do modo de produção fordista, basea

do em uma produção em massa estandardizada e 

com uma estrutura organizacional rígida e vertical

mente integrada, por um modelo de especialização 

flexível, baseado em tecnologias flexíveis, em con

sumo diferenciado e com nova estrutura organiza

cional, o que para os autores constituía a "Segunda 

divisão industrial". 

Parrochia (op.cit.), com base no caso fran

cês, também descreve esse processo ao analisar a 

superação da economia tradicional por uma eco

nomia de rede de firmas. E, apesar de Parrochia 

apontar o final dos anos de 1960 como o do nas

cimento desse novo modelo de organização da 

produção, o marco significativo dessas mudanças 

são os anos de 1970, quando são percebidos mais 

claramente, principalmente nos países economica

mente mais desenvolvidos, os primeiros sinais de 

exaustão do modelo de produção em massa. Para 

Antunes (1999), naquele momento o capitalismo 

viu-se frente a um quadro crítico, em que as mu

danças na esfera da produção foram acompanhadas 

por profundas mutações econômicas, sociais, polí

ticas e ideológicas, que se configurariam em uma 

crise estrutural e culminariam em um processo de 

rçestruturação, não só produtiva, mas do próprio 

capital, com vistas à recuperação de seu ciclo re

, produtivo. 

Assim, enquanto por um lado notavam-se os 

primeiros sinais da incapacidade de manutenção de 

um padrão industrial rígido, verticalmente e hierar

quicamente organizado, por outro lado via-se o avan

ço do progresso técnico, com grandes inovações nas 

tecnologias de produção, transporte e comunicação, 

que propiciavam mudanças no âmbito da produção 

e da circulação material e imaterial. A grande fábrica 

fordista era incapaz de responder com rapidez às mu

danças econômicas, tecnológicas e consumistas que 

se reproduziam pelo mundo capitalista. 

É importante salientar que as novas tecnolo

gias não foram a causa das mudanças, mas consti

tuem a base material indispensável para isso (BOR

JA & CASTELLS, 1997; CASTELLS, 1999). Elas 

proporcionam alterações no processo produtivo, na 

comunicação e na circulação, permitem reduzir o 

custo de produção, servem como dínamo às inova

ções, controlam a qualidade da produção, diminuem 

os custos e o tempo das trocas materiais e imateriais 

e criam o ambiente propício para a estruturação de 

uma economia capitalista mais concorrencial, uma 

vez que possibilitam a intensificação da capacidade 

dos processos de trabalho e produção. 

A comunicação simultânea, a possibilidade 

de troca instantânea de informações, decisões e or

dens, a eficiência no transporte de bens materiais 

e a integração mundial do sistema bancário e fi-

. nanceir~ possibilitaram a desintegração das gran

des unidades empresariais; conduziram à busca por 

novas formas de organização da produção e novas 

estratégias de gerenciamento das firmas, até então 

verticalmente organizadas. Por sua vez, as grandes 

corporações, buscando manter e ampliar seus lucros 

e mercados, passaram a direcionar cada vez mais 

seus esforços e investimentos para a pesquisa e de

senvolvimento. Segundo Scott (1988a), as tendên

cias tecnológicas e organizacionais são responsáveis 

pelas transformações das firmas de estabelecimen

tos simples em organizações multiestabelecidas, 

com funções fisicamente separadas. Paralelamente, 

alteram-se a divisão técnica do trabalho e a hierar

quia administrativa das grandes empresas3, em prol 

de uma flexibilização do sistema produtivo, seja 

para evitar a transmissão de incertezas do mercado 

(que abalam a estrutura vertical da firma), seja pela 

maior eficiência encontrada em formas externas, 

seja ainda pelo enxugamento da cadeia produtiva 

e opção por uma especialização de atividades. O 

caminho adotado pelas grandes empresas foi a divi

são social do trabalho e a desintegração vertical da 

3 Para POWELL (1991), as estruturas empresariais hierárquicas, quando confrontadas com agudas flutuações e mudanças não previstas 
no mercado, expõem sua incapacidade de adaptação e manutenção. 
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produção, nas quais o processo de trabalho e pro

dução é fragmentado em firmas individuais espe

cializadas ou em estabelecimentos de uma mesma 

empresa multilocalizados. 

Visando à descentralização da produção e 

à quebra das hierarquias, vêem-se reforçadas as ex

ternalizações, as subcontratações, parcerias, alian

ças, intercâmbios, redes de cooperação, acordos de 

co-produção, opções que levaram o conjunto da 

produção a ser cada vez mais estruturado por um 

grande número de transações externas. Crescem 

assim os fluxos transacionais entre as firmas, entre 

estas e seus fornecedores, entre estabelecimentos de 

uma mesma empresa multilocalizada, entre centros 

de decisões e centros executores, entre produto

res e consumidores, entre empresas e bancos, etc. 

Configura-se uma nova estrutura de organização 

da produção: uma produção em rede. Assim, as 

redes produtivas podem ser compreendidas como 

um conjunto de relações de intercâmbio entre os 

diferentes atores do sistema produtivo. 

Castells (op.cit.) apresenta de forma clara 

algumas tendências organizacionais que podem ser 

percebidas nesse processo: 

70 

( i ) Na transição da produção em massa para 

uma produção denominada flexível, a 

rigidez da produção e do gerenciamento 

são postos à prova pelas flutuações e in

certezas da economia mundial. O desen

volvimento das novas tecnologias permi

tiu a instalação de unidades de produção 

mais facilmente programáveis para aten

der a diversificadas demandas e a novas 

transformações tecnológicas. 

( ii ) A superação das economias de escala 

pelas economias de escopo, organizadas 

pela externalização de setores da em

presa, conduziu a uma crescente sub

contratação de empresas de pequeno e 

médio porte, o que possibilitou ganhos 

de produtividade e eficiência às grandes 

empresas. 

iii ) Novos métodos de gerenciamento 

passam a ser incorporados pelas empre

sas, com a substituição do modelo hi

erárquico e verticalmente integrado al

terado em prol de uma flexibilização do 

sistema produtivo, com a desintegração 

vertical da produção, na qual o processo 

de trabalho e produção é fragmentado 

em firmas individuais especializadas. O 

conjunto da produção passa então a ser 

gerenciado a partir de fluxos coordena

dos pelos centros de gestão das firmas. 

( iv ) Formam-se redes de empresas, que 

podem apresentar-se basicamente com 

duas configurações: redes de pequenas 

e médias empresas ligadas por fluxos 

multidirecionais; e redes formadas por 

uma grande empresa nucleadora e seus 

subcontratados. 

( v ) Ocorre uma composição de alianças 

entre grandes empresas do mesmo setor 

ou de setores complementares, que ob

jetivam primordialmente dividirem 

custos de projetos de desenvolvimento 

tecnológico e seus conseqüentes riscos. 

( vi ) A própria empresa passa a se estru

turar em rede, o. que significa a substi

tuição do grande parque industrial por 

unidades relativamente autônomas que 

respondem sob uma estratégia geral. 

As redes e seus fluxos fazem emergir uma 

nova forma espacial da produção, onde a firma não 

é mais o lugar único da produção de bens materiais, 

pois gera, a partir de si, flnxos transacionais e infor

macionais. O espaço da produção ultrapassa os mu

ros da fábrica e, pelos fluxos da rede, cria um novo 

espaço de produção. Para Veltz (1994) as transfor

mações nos princípios de organização da produção e 

da organização das empresas têm conseqüências não 

só na localização, mas também na própria relação 

das empresas com o espaço. Nesse sentido, Cocco, 

Galvão & Silva (1999) apontam uma transferência 

progressiva do marco de referência do "lugar da pro

dução" da grande fábrica para o território, na medida 

em que o território se posiciona como instância inte

gradora dos diferentes aspectos da produção. 

Na organização da rede produtiva, a CJI

culação passa a ser tão ou mais valorizada que a 

própria produção. Os fluxos, materiais e imateriais, 

ganham importância fundamental na definição da 

valoração de um produto. Para Santos (op.cit.), 

não é mais a produção que preside à circulação, 
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mas é esta que conforma a produção. Por suava., o 

padrão geográfico passa a ser definido pela circula

ção, na medida em que essa detém o comando das 

mudanças de valor no espaço. 

Com os avanços técnicos, as redes cada vez 

mais se configuram como redes globais, porém essas 

ligações em escala planetária têm sua contrapartida 

no local/regional. As mais variadas regiões do pla

neta são pontos, nós de grandes redes globais, mas 

estruturam localmente arranjos diversos, visando a 

uma maior competitividade no cenário mundial. 

É impossível tentar entender a totalidade das re

des apenas observando suas manifestações locais e 

regionais, mas a afirmação inversa também é verda

deira, pois é só no local/regional que se percebem 

as particularidades dos arranjos globais. É "no lugar 

que os fragmentos de rede ganham uma dimensão 

única e socialmente concreta graças à ocorrência, 

na contigüidade, de fenômenos sociais agregados, 

baseados num acontecer solidário, que é fruto da 

diversidade, e num acontecer repetitivo, que não 

exclui a surpresa." (SANTOS, op.cit.:215). 

Como já foi dito, mas d&e ser ressaltado, o 

avanço dessa modalidade de rede foi possível a. par

tir não s6 dos avanços técnicos e tecnológicos, mas 

também das modificações na estrutura de organiza

ção e de gestão das instituições. As redes produtivas, 

redes de transações e interações intra e interempresas, 

fornecedores, produtores, bancos, agências finan

ciadoras e centros de pesquisa, privados e públicos, 

prescindem de fluida., e assim compõe-se o foco da 

questão locacional com a questão logística, que pas

sou a ser parte integrante da própria produção. 

Huggins (2000) ressalta que, apesar do reco

nhecimento de que as redes produtivas emergiram 

como uma reação às novas condições econômicas e 

de mercado e às mudanças na estrutura tecnológi

ca, existem outros importantes fatores que atuam 

como catalisadores do desenvolvimento dessas re

des, como a existência, em particular, de todo um 

ambiente local social e politicamente favorável. 

Os novos espaços produtivos 

Enquanto os custos com transporte são re

duzidos e a eficiência dos meios de comunicação 

ampliada, os tradicionais debates sobre a lógica da 

localização industrial ganham novos paratTietros e 

voltam-se cada va. mais para a organização interna 

dos sistemas de produção (VELTZ, op. cit.). Por 

sua va., as novas estruturas de produção, que não 

mais se restringem à estrutura interna da fábrica, 

se constituem como uma dimensão espacial e con

fundem-se com um território produtivo4. 

Se por um lado verifica-se uma crescente 

divisão social do trabalho e desintegração vertical 

da produção, com segmentação dos processos, das 

tarefas, das funções e das qualificações, Veltz (op. 

cit.) salienta que o problema "hoje já não é como 

dividir, mas sim como ligar". 

A divisão social do trabalho e os sistemas 

avançados de telecomunicação poderiam sugerir a 

dispersão das atividades produtivas, porém o que se 

assiste é um prqcesso caracterizado pela dispersão 

e simultânea concentração das atividades (CAS

TELLS, op. cit.). Se, por um lado, é inegável a 

dispersão dos set~res de atividades intensivas em 

mão-de-obra e de baixo valor agregado, que bus

cam regiões periféricas para se beneficiarem com os 

baixos custos dos salários e com a flexibilidade das 

relações de trabalho, bem como com o menor con

trole ambiental, isso não é observado nos setores 

intensivos em tecnologia que passam a ser cada va. 

mais sensíveis às especificidades do local. 

Os setores de alta tecnologia empregam 

mão-de-obra qualificada e altamente qualificada, 

que não é ubíqua no espaço e que possui exigên

cias espaciais e socioculturais bastante específicas. 

Além disso, são setores mais sensíveis às inovações 

tecnológicas, e assim, carecem de suporte material 

e logístico para conectá-los às grandes redes tecno

lógicas globais. Demandam também maior volu

me de recursos para pesquisa e desenvolvimento, 

o que os conduz a parcerias e acordos para dividir 

custos e riscos. Esses setores caracterizam-se ainda 

pela intensa externalização das atividades não dire-

4 A noção de território produtivo funda-se na idéia de constituição de relações de poder entre os agentes que se articulam em um dado 
espaço. Esta noção é aplicada por Coró (1999) no estudo dos distritos industriais do nordeste italiano. 
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tamente ligadas à produção, objetivando o máximo 

direcionamento de esforços e recursos para sua área 

de maior competência técnica. 

Constrói-se assim um quadro de exigências 

espaciais que limitam as opções locacionais para esses 

setores. Poucas são as regiões que podem responder 

satisfatoriamente a tais necessidades. Se por um lado 

os fluxos cortam fronteiras e reduzem as distâncias 

cada vez mais, não são, com certeza, capazes de ho

mogeneizar o espaço. A desterritorialização da pro

dução, possibilitada pelos avanços tecnológicos nos 

transportes e comunicação, necessita de nós - pontos 

espaciais - para se reterritorializarem e garantirem al

tos níveis de retorno do capital. 

Alguns espaços locais/regionais tornam

se aderentes para as novas estruturas produtivas 

na medida em que reúnem os requisitos para essa 

nova forma de organização da produção. Observa

se assim uma reterritorialização principalmente dos 

setores mais intensivos em tecnologia. 

Nesse sentido, Benko (1996) esquematiza 

algumas a~ordagens teóricas que buscam apreen

der as tendências recentes de localização industrial, 

dividindo~as em duas grandes famílias. A primeira 

foi agrupada em três eixos teóricos de explicação: 
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a) O meio de inova~ (mili~ innova

teurs). Proposta inicialmente por Perrim 

(1989, apud BENKO, op. cit.), analisa 

a dinâmica da inovação tecnológica nos 

meios regionais. Castells & Hall (1994) 

definem o meio de inovação como um 

ambiente com um conjunto específico 

de relações de produção e gerenciamen

to, que, com base em uma organização 

social que compartilha uma cultura de 

trabalho, visa gerar novos conhecimen

tos, novos processos e novos produtos. 

Segundo Benko, a empresa inovadora 

não preexiste aos meios locais, mas é 

produzida por eles. Assim, o passado das 

regiões, sua organização, sua capacidade 

de propor projetos comuns {a partir dos 

agentes locais), a presença de know-how, 

a composição do mercado de trabalho e 

o acesso ao conhecimento tecnológico 

determinariam wnas de maior ou menor 

receptividade à inovação e às indústrias 

de tecnologia moderna. 

b ) Teoria do ciclo de vida do produto, 

que Benko sintetiza a partir de Vernon e 

Norton & Rees. Baseia-se na idéia de que 

cada ramo industrial percorre um ciclo 

dividido em três partes: fase de desenvol

vimento do produto (ou de inovação), 

fase de maturidade (ou de crescimento) 

e fase de estandardização (ou de estagna

ção), as quais determinam a organização 

da produção e apresentam um reflexo es

pacial, que vai da concentração e centrali

zação, na fase inicial do produto, quando 

se organizam vários arranjos cooperativos 

para compartilhamento dos riscos, até a 

descentralização e dispersão da produção 

e transferência para wnas periféricas na 

busca por redução de custos. Essa teo

ria foi bastante criticada por simplificar, 

de modo excessivo, o desenvolvimento 

espaço-temporal da produção, pois em 

sua generalização reduz todos os ramos 

industriais a um mesmo comportamen

to (VERNON, 1966, e NORTON & 

REES, 1979, apud BENKO, 1996). 

c) Os fatores de localização exógcna, ou 

seja, fatores que condicionam a insta

lação e o desenvolvimento das indús

trias de alta tecnologia, como a força de 

trabalho, universidades e institutos de 

pesquisa, amenidades locais, oferta de 

serviços, infra-estrutura de transporte, 

economias de aglomeração e o ambiente 

político. As combinações dos fatores de 

localização não são idênticas para todos 

os ramos industriais, nem para todos os 

portes de empresas, mas condicionam a 

instalação e o desenvolvimento das in

dústrias de alta tecnologia. 

Para SCOTT & STORPER (1988), no 

entanto, estes fatores são apenas listagens disfarça

das de análise, propostas para se ajustar a qualquer 

circunstância, omitindo o problema principal das 

dinâmicas evolutivas internas dos complexos de 

crescimento. A essa questão, Benko (op.cit., 1996) 
acrescenta que esses elementos estão majoritaria

mente presentes nos espaços industriais contempo

râneos, mas não bastam por si sós para explicá-los e 

para desenvolver uma teoria verificável sobre a sua 

localização e a sua dinâmica. 
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A segunda grande família de abordagens 

teóricas refere-se à organiza~o geográfica do 

sistema produtiw, e apresenta um esforço mais 

global de teorizar a organização industrial e sua 

localização. Enfoca mais diretamente a questão da 

organização da produção, a divisão social do tra
balho e a desverticalização das empresas (SCOIT, 
1988b; SCOIT & STORPER, op. cit.). De acor
do com essa abordagem, o conjunto da produção 

passa a ser estruturado sobre fluxos transacionais, o 

que reforça as aglomeralfÕes geográficas na medida 
em que os produtores optam por localizar-se em 
uma mesma área particular visando reduzir custos 

de pesquisa, reforçar as relalfÕes de negócios e ate
nuar os gastos de transporte e comunicação. 

Analisando as tendências à concentração 

das firmas a partir da estruturação de redes pro
dutivas, outras teorias ainda foram desenvolvidas, 
como aponta Huggins (op. cit.). Merece destaque 
a teoria das estruturas não-econômicas, que leva 

em conta o ambiente social e cultural nos quais se 
montam as redes, e a noção de confiança entre as 
firmas que compõem a rede, ambiente hist6rico e 

socialmente propício à ligação entre as firmas. 

As novas estruturas produtivas, ao ultrapas

sarem os muros das fábricas, ultrapassaram as pró

prias fronteiras do setor industrial. Outro aspecto 

importante a ser, assim, analisado é a redução cada 

vez maior da distância entre o setor industrial e o de 

serviços. Veltz (op.cit.) reconhece que desde meados 

da década de 1960 esse processo já era observado, 

com uma grande aceleração no crescimento do setor 

de serviços, em especial serviços às empresas. A su

peração da sociedade industrial por uma sociedade 

de serviços (p6s-industrial) chegou a ser apregoada 

por uma série de autores5• No entanto, não é possível 

analisar o crescimento de setor de serviços, em espe

cial os serviços avançados, sem considerar a reestrutu

ração do setor produtivo, a divisão social do trabalho 

e a desverticalização das empresas. Alguns serviços 

desenvolvem-se, na verdade, para o setor industrial, 

ou mesmo, em função deste, e passam a compor um 

importante papel nas redes produtivas. Veltz propõe 

que a dinâmica do setor de serviços deve ser conside

rada em articulação com a dinâmica industrial, pois, 

para de, "a fronteira indústria-terciário é cada vez 

mais vaga e permeável". 

s Ver, por acrnplo, POLLARD & STORPER (1996). 

O conceit<J tk cúliuk-~: O pa~l das r~tks produti114I nn ma organÍZIIfáo ~spadal 

A integração e a articulação de todos os ele

mentos envolvidos na rede produtiva, seja do setor 

industrial, seja de serviços, imprimem uma espacia

lidade à rede. Um dos pontos mais ressaltados para a 

compreensão desses novos espaços produtivos refere

se à capacidade da região em atrair e manter investi

mentos, a partir da garantia da fluidez na conexão da 

rede produtiva e da interação facilitada de todos os 

agentes envolvidos. Contudo, os novos espaços in

dustriais não são necessariamente "novos", uma vez 

que o que lhes imprime novidade é a sua capacidade 

de garantir as exigências da nova l6gica produtiva. 

Alguns conceitos foram desenvolvidos ob

jetivando compreender a espacialidade das redes 

produtivas e seguem basicamente dois caminhos: 

aqueles que apontam o surgimento de novos es

paços industriais e os que indicam a retomada dos 

espaços metropolitanos como p6los irradiadores de 

inovação tecnol6gica e gestão organizacional. 

No primeiro caso, com base no conceito de 

p6los industriais de François Perroux, foi desenvol

vido o conceito de tecnop6lo como novo espaço 

industrial, marcado pelas atividades industriais de 

alta tecnologia e fortemente integrado por fluxos 

de informação. Castells e Hall (op. cit.) definem 

tecnop6los como formas específicas de concentra

ção tecnol6gica de inovação, com potencial de ge

ração de complexos científicos e produtivos. Ainda 

segundo os autores, estes são estruturados como 

uma estratégia de desenvolvimento econômico, 

com financiamento público ou privado, integran

do universidades, institutos de pesquisa, bancos, 

fornecedores, empresas, etc., gerando uma econo

mia informacional. 

Nesse debate, Castells (op.cit.) insere uma 

outra importante questão, ao utilizar o conceito de 

"tecn6poles". Ele embute no conceito de tecnop6lo 

a cidade (polis) e ressalta que, segundo sua compre

ensão, a "tecn6poles" apresenta-se em vários for

matos urbanos, desde "realmente novos espaços" 

(como nos Estados Unidos, o caso do Vale do Silí

cio, a Tecn6pole do sul da Calif6rnia, o Triângulo 

de Pesquisa da Carolina do Norte, Seattle e Austin, 

entre outros) até a retomada dos principais centros 

metropolitanos em todo o mundo. 
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Outra série de estudos, ainda na mesma linha, 

parte da análise dos arranjos produtivos de pequenas 

e médias empresas. Com base no conceito dos Distri

tos Industriais de Marshall e no exemplo do nordeste 

italiano, desenvolveu-se uma série de trabalhos sobre 

os "novos distritos industriais" ou áreas de "especia

lização flexívd" (MARKUSEN, 1996)6 . Essas áreas 

ganham relevância a partir da estruturação de redes 

de pequenas e médias empresas envolvidas em um 

sistema de cooperação regional de gestão industrial. 

Becattini (1994: 20) define os distritos como "enti

dades socioterritoriais caracterizadas pela presença 

ativa de comunidades de pessoas e de uma população 

de empresas num determinado espaço geográfico e 

histórico", e chama a atenção para a importância das 

redes e das interações entre agentes na organização 

desses espaços. 

A segunda direção, tomada pelos estudos que 

analisam a organização dos novos espaços produtivos, 

aponta para a reconcentração metropolitana. Nessa 

perspectiva, as metr6poles passam por profundas 

transformações, tendo seus padrões de organização 

da produção e do emprego alterados, porém manten

do seu papd como concentradoras de atividades de 

alta tecnologia e de gestão reforçado. 

Alguns trabalhos compreendem as metró

poles como centros de gestão. Sob esta análise, por 

concentrarem a maior parte das sedes e escritórios 

administrativos das maiores 'corporações, as prin

cipais instituições do Estado, as grandes universi

dades, centros de pesquisa e desenvolvimento, em

presas de consultoria econômica, jurídica e técnica, 

empresas de publicidade e mark(ting e as grandes 

instituições financeiras, as metrópoles configuram

se como pontos irradiadores de decisões políticas 

e econômicas (CORRU, 1997). Seguindo ainda 

essa lógica de análise, algumas metrópoles se des
tacam no cenário econômico mundial como nós 

das grandes redes globais: as cidades globais. Para 

Sassen (1993) as cidades globais concentram as 

funções de comando das redes empresariais e con

trolam os fluxos financeiros mundiais a partir da 

dispersão espacial da produção e da reorganização 

do sistema financeiro, o que passou a exigir a criação 

de formas de centralização para o gerenciamento e 

a regulação da rede global. Os principais exemplos 

são: Nova York, Londres, Tóquio, Paris, Frankfurt. 

As cidades globais são definidas, então, por sua in

tensa rede de trocas externas de informação. 

Castells (op.cit.) também reconhece o pro

cesso de emergência de uma nova forma espacial 

associada à nova estrutura produtiva, organizada em 

torno de fluxos, porém ligada à força atrativa dos es

paços metropolitanos, os quais ele denomina "mega

cidades". Em sua definição, as megacidades são gran

des aglomerados populacionais, que operam como 

nós da economia global, concentrando funções su

periores de direção, produção e administração. Para 

Castells, as megacidades não devem ser vistas apenas 

pelo seu tamanho e nem necessariamente como cen

tros de influência da economia global, podem porém 

funcionar como ímãs para sua hinterlândia e para o 

país onde se localizam. No entanto, ele chama a aten

ção para o fato de que é fundamental, na definição de 

uma megacidade, a conexão destas às redes globais. 

Um ponto interessante na definição de megacidade 

é que este novo espaço ittdu5trial não passa neces

sariamente por uma situação de conurbação física, 

podendo haver mesmo descontinuidades espaciais, 

urna vez que a conexão interna dá-se através de flu

xos. "Os fluxos definem a forma e os processos espa

ciais" (ibidem: 434). 

Apontando também para o reforço da me

tropolização, estruturada sob uma nova configuração 

econômico-territorial, Veltz (op.cit.) propõe o con

ceito de "metr6pole-rede". Com base no caso francês, 

Veltz observa que a força da metrópole recai sob: o 

mercado de trabalho, principalmente dos operários 

qualificados; a oferta de serviços especializados; a 

oferta de um sistema compacto de fornecedores e 

demais agentes da rede produtiva; e a cultura de ino

vação presente naquele espaço. 

Por sua vez, o debate sobre o conceito de ci

dade-região ganha expressão quando se busca uma 

mais ampla compreensão da atual organização dos 

espaços metropolitanos. Nós de redes externas, que 

concentram uma grande bacia de empregos, centros 

de gestão empresarial, centros tecnológicos, atraem 

6 Markusen ( 1996) destaca ainda a existência de outros três tipos de distritos industriais: Hub-and-Spoke Districts, dominados por 
uma ou mais grandes firmas, verticalmente integradas, cercadas por vários pequenos fornecedores; as Plataformas Industriais, com 
predominância de conexões com as corporações localizadas externamente ao distrito; e os Distritos ancorados no Estado, como bases 
militares, laboratórios de armas, plantas de defesa. 
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um grande volume de investimentos produtivos 

ou não, sustentam uma grande rede bancária e de 

serviços avançados, e estão fortemente conectadas 

às redes globais. Esses espaços são caracterizados 

também como espaços complexos, fragmentados, 

não conóguos, concentradores de grande hetero

geneidade cultural e demográfica, de grandes dife

renças sociais e econômicas, interligados por uma 

densa rede de fluxos e relações e detentores de uma 

importante herança histórica-produtiva. 

Cidade-região: o espaço 
e as redes 

O conceito de cidade-região, ou cidade

região global, desenvolveu-se a partir da observa

ção da concentração das atividades produtivas nas 

grandes áreas urbanas. Se, por de um lado, a inten

sificação dos fluxos, proporcionada pelos avanços 

das telecomunicações e pelo aumento eficiência 

dos meios de transporte, poderia supor uma dis

persão indiscriminada das atividad~ produtivas 

pelo mundo, por outro, assiste-se, segundo Caste~ls . 

(op.cit.) a um processo caracterizado pela dispersão 

e simultânea concentração. 

As firmas, dessa forma, optam pela aglome

ração em pontos específicos do espaço, pontos que 

possibilitem o aumento de seu nível de flexibilida

de operacional e sua capacidade de inovar, através 

da composição de redes locais/regionais. Scott et 

al. (2001) consideram que as diferentes firmas e 

atores, ao se aglomerarem e organizarem em rede, 

recebem um impulso em sua eficiêrtcia, não apenas 

porque a reunião de firmas mitiga os custos tran

sacionais, mas principalmente em virtude da flexi

bilidade e dos efeitos inovadores, frente a processos 

produtivos cada vez mais "desestandardizados". 

Essas redes dão base a uma atmosfera rica em in

formação em constantes mudanças (muitas um 

tanto informais), de tecnologia, mercado c design 

de produtos. Como tais, elas ajudam a encorajar a 

criatividade econômica e a inovação em vários di

ferentes tipos de setores, incluindo, em particular, 

alguns daqueles mais dinâmicos, de ponta c líderes 

na economia contcmpoclnca, como a indústria de 

alta tecnologia, serviços c indústrias de produtos 

culturais. (SCOTI et al., op.cit.: 16) 

O conceito tÚ cidade-região: O papei das redes produtivas em sua organização espacial 

Nesse movimento, o conceito de cida

de-região é uma tentativa de se compreender a 

complexidade que adquire o espaço frente à nova 

dinâmica econômica. A fase atual da globalização 

econômica, caracterizada principalmente pela in

tensa mobilidade do capital e da informação, con

tribuiu para a produção de novas espacialidades, e, 

conseqüentemente, de novas construções teóricas. 

Klink define como cidades-regiões: 

( ... ) aquelas áreas metropolitanas com aproxima

damente mais de um milhão de habitantes, cuja 

delimitação administrativa e institucional nem 

sempre coincide com a sua identidade política 

e econômica, e que estão inseridas nos proces

sos globais de transformação socioeconômica. 

(KLINK, 2002 : 7) 

Este conceito ganhou maior visibilidade a 

partir da conferência Global City Regions, reali

zada na Universidade da Califórnia em outubro 

de 1999, com a presença de grandes especialistas 

da questão regional, como Allen Scott, Michael 

Storper, Robertç Camagni, Joh~ Friedmann, Pe

ter Hall, Michael Keating Alain Lipietz; Mitchell 

Moss, Saskia Sassen, · John Agnew, Edward Soja, 

entre · outros. Nessa conferência foram focados 

principalmente os fenômenos da globalização con

temporânea que vêm afetando o local e o regional. 

O conceito de cidade-região emerge a partir 

da identificação de complexos desdobramentos es

paciais, que inserem nas grandes cidades metropoli

tanas novas relações econômicas, políticas e sociais. 

Para Scott et al. (op.cit.) as cidades-regiões, ou rede 

regional de cidades, consolidam-se como um novo 

e crítico fenômeno geográfico e institucional na 

cena mundial. Ao contrário do que foi largamente 

previsto sobre a ruína das concentrações urbanas, 

especialmente metropolitanas, face ao desenvolvi

mento das tecnologias de transporte e comunica

ção, Scott considera que as cidades tornam-se hoje 

maiores e mais importantes, principalmente para 

setores de alta tecnologia, uma vez que estes estão 

mais sujeitos às constantes flutuações do mercado, 

pela introdução de novas tecnologias, mudanças de 

design ou efeitos da moda. A cidade continua sen

do elemento central para o desenvolvimento eco

nômico e produtivo, porém hoje assumindo uma 

nova configuração espacial, que não só se esten

de para além das fronteiras da cidade tradicional, 
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como também se interliga de forma diferente com 

a região que a complementa. 

O conceito de cidade-região é, no entanto, 

diferente das conceituações clássicas que lidaram 

com os grandes centros urbanos, quer no enfoque 

christalleriano - área de influência da cidade, vol

tada basicamente para o comportamento espacial 

do comércio varejista - quer nos estudos da relação 

cidade-região como a interação da cidade com sua 

hinterlândia e pequenos centros urbanos tributá

rios ("regiões polarizadas"). 

Para Klink (op. cit.), esse conceito prega 

uma reterritorialização do desenvolvimento econô

mico a partir de um sistema de relações entre os 

atores locais. Essas regiões estruturam-se com base 

em uma rede de cooperação local ao mesmo tem

po em que caracterizam-se como nós espaciais da 

economia global. Scott et al. (op.cit.) admite que 

o conceito de cidade-região vai, por um lado, ao 

encontro dos conceitos de "cidades mundiais" e 

"cidades globais", porém introduz novos elementos 

econômicos, políticos e territoriais ao debate. 

Na tentativa de diferenciar o conceito de 

cidade global e cidade-região global, Sassen (2001) 

apresenta alguns aspectos que distinguem estes dois 

conceitos. Em primeiro lugar, ela aponta para a di

ferença quanto à questão da escala. A cidade-região, 

para Sassen, incorpora, quando comparada à cidade 

global, uma escala territorial que inclui uma amostra 

mais ampla das atividades econômicas do país. Apon

ta também para a ênfase dada à competitividade pro

dutiva da cidade-região. Com as intensas oscilações 

econômicas nos mercados e as constantes inovações 

tecnológicas, cria-se um ambiente de permanente 

concorrência entre empresas e entre as regiões do 

mundo. Nesse sentido, assume grande importância 

a infra-estrutura física, como transporte, rodovias, 

ferrovias, para a cidade-região, como elemento cen

tral para atingir maior competitividade, o que não se 

configura como elemento central no debate sobre a 

cidade global. Sassen salienta também que, se por 

um lado a cidade global é orientada principalmente 

pelos fluxos financeiros e de serviços, por outro o se

tor industrial é o foco central da cidade-região. 

Dos inúmeros debates que envolvem a ci

dade-região, os pontos centrais que serão captura

dos aqui são a dimensão regional incorporada no 

conceito de cidade-região e as redes de transações 

e relações internas sobre as quais consolidam-se 

essas regiões. 

Partindo inicialmente da dimensão regional, 

cabe aqui uma breve incursão sobre o conceito de 

região. Do ponto de vista semântico, a palavra região 

deriva do latim regere, da qual derivam também re

gente, regência, regra, guardando em si o caráter de 

controle e gestão do espaço. Na geografia o concei

to de região assumiu diversas acepções, desde classe 

de área, no método de análise regional da geografia 

quantitativa, até referência social de espaço vivido na 

geografia cultural, como analisa Gomes (1995). Na 

atualidade, o conceito de região - e seus derivativos, 

regionalização e regionalismo - reforça-se frente ao 

conceito de globalização (até mesmo como antôni

mos). Este assume, no entanto, múltiplos e comple

xos recortes e funda-se em uma reflexão política de 

b.ase territorial: "o fundamentopolítico, de controle e 

gestão de um território" (GOMES, op.cit.:73). 

Compreender essa nova regionalização, sua 

espacialidade e seus limites e a dimensão política que 

ela assume s6 é possível a partir da análise das redes 

de ligações que dão coesão e forma à cidade-região. 

Essa nova organização espacial que assume 

uma dimensão regional vai apresentar especificidades 

em sua estrutura interna, principalmente por sua for

ma policêntrica. Hall (2001) procura sintetizar essa 

organização. Segundo ele, a cidade-região mantém 

seu centro tradicional ocupado por alguns serviços 

informacionais, sedes bancárias, seguradora e insti

tuições do governo. Consolidam-se novos centros de 

negócios que se desenvolvem, na maioria das vezes, 

em bairros tradicionalmente residenciais e servem 

de localização para novos serviços, sedes de grandes 

corporações, agências de publicidade, relações públi

cas, design. Constitui-se uma "periferia internà', uma 

"periferia externà' e uma "periferia distante"7, resul

tado da pressão dos centros tradicionais e da especu

lação em antigas áreas industriais, nas quais tendem 

a se localizar unidades produtivas, filiais das grandes 

7 Originalmente Hall (2001) denomina essas áreas como "internai edge city", "externai edge city" e "outmost edge city", que também 
podem ser traduzidas como cidades-satélite ou cidades na margem. 
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empresas, centros de pesquisa e desenvolvimento, ae

roporto, porto, estações de trens de alta vdocidade e 

grandes vias de acesso rodoviário ao centro tradicio

nal. Criam-se ainda subcentros especializados, onde 

instalam-se complexos educacionais, de entreteni

mento e desportivos. 

O esquema apresentado por Hall para as 

cidades-regiões pode parecer um tanto quanto 

simplista e fechado, porém permite que façamos 

algumas incursões sobre a estrutura desses novos 

espaços urbano-regionais: um espaço policêntrico, 

não contíguo, que pode compreender uma ou mais 

cidades nucleares, com seus respectivos centros tra

dicionais, novos centros de neg6cios, um ou mais 

complexos produtivos e de Pesquisa e Desenvolvi

mento (P&D), interconectados por densas e com

plexas ligações materiais e imateriais. 

Para Sassen (200 I, op.cit.) as ligações re

gionais que se estruturam entre os agentes locais 

da cidades-regiões representam uma reconstitui

ção do conceito de região. Segu~do sua análise, o 

centro da cidade-região pode estender-se pela área 

metropolitana na forma de uma malha de intensas 

ligações e transações econômicas. Uma organização 

espacial caracterizada por fluxos vai assim consti

tuir uma nova forma de organização territorial do 

"centro", uma centralidade que se desterritorializa 

e se reterril:orializa no espaço regional. 

A centralidade, nesse novo espaço regional, 

não é exercida por uma materialidade física bem ddi

mitada, mas se estende por toda a região. Assim tam

bém, não se estabelecem economias de aglomeração 

no seu sentic;lo clássico, com proximidade contígua 

entre firmas; a aglomeração assume uma escala regio

nal e a economia de aglomeração decorre da comple

xa rede de ligações que ali se estruturam. 

Se a base técnica que levou à constituição 

desse novo espaço urbano-produtivo foi a alta tecno

logia de comunicação e produção, as cidades-regiões 

não se restringem às redes técnicas, apesar de terem 

nessas sua base operacional. As relações interpesso

ais são cruciais para a constituição desse novo espaço 

produtivo. Storper ( 1997) enfatiza a importância das 

intera~es face a face entre os agentes locais, o que 

lhes permite ficar a par das infOrmações, aprender 

sobre inovações, formar alianças, levantar capital e 

tomar decisões. Os jantares de neg6cios, os encon-
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tros esportivos, as reuniões informais ap6s o horário 

de trabalho são valorizadas e têm um papel central 

na definição de normas e regras implícitas e explí

citas, de organização das redes produtivas. Hall (op. 

cit.) lembra a importância que é dada a esses conta

tos usando como exemplo o novo estilo de escrit6rio 

adotado pda IBM em sua sede no Reino Unido, em 

Bedfont Lakes, especialmente mobiliado, recriando 

o ambiente de uma cafeteria. 

Outros autores como Benko & Lipietz 

(1994), Castells (op.cit.) e Keating (2001) também 

abordam esse aspecto, ao ressaltarem a importância 

das relações sociais e de confiança para a constru

ção de um ambiente simultaneamente cooperativo 

e competitivo. 

A relevância dos contatos sociais na estru

turação dos novos espaços produtivos também é 

salientada por Sassen (2001). Em sua análise, as 

redes técnicas por si mesmas não são capazes de 

maximizar os benefícios das novas tecnologias. As 

redes s~ciais têm, na produção da informação, uma 

dimc;nsão central. Segundo a autora, existem dois 

tipos de informação, .o dado, que é uma informa

ção estandardizada, e um outro tipo de informação 

não-estandardizada, que requer avaliação, interpre

tação e julgamento. Hoje o acesso ao dado é global, 

a partir das avançadas tecnologias de comunicação. 

A informação avaliada, interpretada e julgada re

quer uma conectividade social. A infra-estrutura 

técnica pode, com algum investimento, ser repro

duzida em diferentes locais, porém a rede social é 

que confere especificidade a uma região. 

Dessa forma, as cidades-regiões suprem 

a nova estrutura produtiva não s6 com mão-de

obra qualificada, mais facilmente ali encontrada, 

infra-estrutura adequada, suporte tecnol6gico e 

disposição de serviços avançados, mas principal

mente com a oferta de um ambiente sociocultural 

favorável para os contatos interpessoais e para o de

senvolvimento de um ambiente inovacional, o que 

fortalece as redes produtivas locais/regionais. 

~ evidente que o espaço urbano, e em es

pecial o espaço metropolitano, sempre foi marcado 

por múltiplas relações e trocas entre agentes lo

cais Esses espaços são também, tradicionalmente, 

pontos importantes na organização da economia 

mundial como focos irradiadores de fluxos de mer-
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cadorias, informações e capital, assim como nós de 

grandes redes mundiais. As redes transacionais não 

são elementos totalmente novos na configuração 

espacial dessas regiões. No entanto o que difere a 

organização desses espaços hoje é a intensidade, a 

complexidade e a instantaneidade dos fluxos rela

cionais e transacionais que ali se estruturam. 

Uma questão que permeia todos os tra

balhos sobre os novos espaços produtivos, e deve 

ser aqui ressaltada, é a formação de uma dinâmi

ca competitiva entre regiões em escala global. Na 

busca por garantir sua participação nas redes glo

bais, essas regiões passam a competir entre si pela 

atração de novos investimentos. Criam uma comu

nhão de interesses entre agentes locais, que se refle

te na constituição de novos arranjos institucionais 

e novas formas de governança, e buscam garantir 

condições ideais de competitividade para a região. 

A capacidade de atrair e manter atividades 

competitivas em uma cidade-região passa necessaria

mente pela estrutura técnica e pela renovação tecnoló

gica. Da mesma forma que as inovações tecnológicas 

e o avanço na eficiência dos meios de comunicação e 

de transporte significaram a base material para a re

estruturação produtiva, também representam a base 
indispensável para a consolidação dos novos espaços 

produtivos. Porém, a manutenção de condições favo

ráveis ao capital e à estruturação de redes produtivas 

passa pela exigência de uma série de outros fatores, 

como a garantia de um ambiente socioculrural agra

dável e seguro, o amplo acesso a fornecedores e servi

ços avançados, afacilitação das transações financeiras e 

a constituição de parcerias público-privadas nos mais 

varia-dos setores. 

No entanto, como já foi apontado, a cidade

região não tem claramente marcadas suas fronteiras. 

Essas se desenham a partir da malha de fluxos. A 

cidade-região não segue necessariamente as divisões 

político-administrativas do Estado, o que cria assim 

uma nova territorialidade e funda uma nova reflexão 

pol.ftica. A constituição de uma nova estrutura de 

governança aparece como tentativa de minimizar os 

efeitos desse hiato da gestão espacial e manter condi

ções favoráveis ao ambiente competitivo. 

A governança, nessa nova configuração espa

cial, é entendida como coordenação social e polftica 

de um espaço, envolvendo não apenas agentes go-
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vernamentais, como também organizações não-go

vernamentais, associações civis, instituições públicas 

e privadas, etc. Para Keating (op.cit.), a governança 

é um sistema de regulação que vai além da ação do 

Estado e inclui múltiplos níveis territoriais de ação. 

O conceito de governança passa pela im

plantação de urna política regional e as ações daí 

decorrentes objetivam a criação de um ambiente de 

negócios atrativo para mobilizar capital, promover 

o desenvolvimento econômico das firmas locais, 

encorajar a instalação de novas firmas, valorizar 

as especificidades produtivas da região, fomentar 

pesquisas e manter condições adequadas para o de

senvolvimento de inovações, e, em última análise, 

intensificar as vantagens competitivas regionais. 

No entanto a governança esbarra também 

na necessidade de ações que visem minimizar os 

efeitos da fragmentação social e da segregação so

cioespacial. Ao concentrarem grandes investimen

tos produtivos e grande parcela de empregos de 

alta remuneração, os grandes espaços metropoli

tanos concentram também uma grande parcela de· 

população de baixa renda e de baixa qualificação, 

que, atraída pelo sonho de novas oportunidades 

de emprego, migra para os núcleos urbanos. Esse 

contingente populacional ocupa posições de baixa 

remuneração ou adensa o grupo de desempregados 

e subempregados. Já é uma idéia bastante debati

da o alargamento da lacuna entre a pobreza e a ri

queza nos grandes centros urbanos. Outra questão 

importante, derivada da anterior, é que a grande 

concentração de população nas cidades-regiões, 

cria forte pressão sobre a infra-estrutura técnica 

(saneamento, água, luz) e social (hospitais, escolas}, 

e, ainda, sobre os sistemas de transporte e habita

cional, o que é socialmente impactante e competi

tivamente desfavorável. 

Keating (2001, op.cit.}, ressalta que a conso

lidação desses novos espaços produtivos e a consti

tuição de novas institucionalidades não significam, 

de modo algum, o fim dos Estados-Nações, nem das 

fronteiras nacionais, nem tão pouco das diferenças 

regionais, como já foi algumas vezes previsto. O que 

se percebe hoje é um ressurgimento de formas de or

ganização econômica e polftica no nível das regiões, 

mais especificamente das cidades-regiões. 
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Algumas considerações 

Neste trabalho buscou-se discutir teoricamen

te o novo padrão de organização da produção em rede 

e a estruturação de novos espaços produtivos. 

· Partimos da compreensão de rede como ma

lha de ligações entre pontos e apontamos algumas de 

suas implicações espaciais, até nos determos mais es

pecificamente sobre o conceito de redes produtivas. 

Entendida como conjunto de relações de in

tercâmbio entre diferentes atores do sistema produti

vo, a estruturação e a intensificação das redes produ

tivas ocorreram a partir das profundas transformações 

tanto na esfera da gestão, quanto da produção e cir

culação. Impulsionada pela crise do modelo de pro

dução em massa, essas transformações foram possibi

litadas pda introdução de novas tecnologias, ligadas 

à produção, à comunicação e ao transporte, e ainda 

pela constituição de novos padrões de consumo. 

A grande fábrica, verticalmente organiza

da, perde sua centralidade e passa a ser progressi

vamente substituída por uma estrutura produtiva 

desverticalizada e dinamizada por grande número 

de transações externas. Os fluxos materiais e ima

teriais que ligam os diversos agentes assumem, en

tão, posição central na produção e imprimem uma 

nova organização espacial à produção. Pode-se con

siderar então que o principal aspecto que fornece 

novidade à organização espacial da produção são as 

redes de ligação entre os diversos agentes presentes 

naquele espaço e entre esses e as redes globais. 

No entanto as redes transacionais e rela

cionais não se estruturam sobre um espaço ho

mogêneo, nem tampouco, ao cortar fronteiras e 

redimensionar as distâncias espaço-temporais, são 

capazes de homogeneizar o espaço. A malha de n6s 

e fluxos intensifica as diferenças regionais, uma vez 

que os n6s, os pontos de interseção e a irradiação 

de fluxos se estabelecem em pontos específicos do 

espaço, segundo uma l6gica econômica. É neces

sário um suporte material, baseado na tecnologia 

(centros de telecomunicação, processamento com

putacional, sistemas de transmissão e transporte), 

num ambiente inovacional (universidades, centros 
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de pesquisa), na infra-estrutura técnica (portos, 

aeroportos, estradas, ferrovias), na infra-estrutura 

sociocultural (centros de desportos, centros cultu

rais, museus, galerias de arte, bibliotecas, teatros, 

cinemas) e num ambiente de negócios propício à 

manutenção das condições de competitividade. 

As opções locacionais, a aglomeração dos 

agentes e a organização produtiva em rede, prin

cipalmente para os setores de alta tecnologia, 

convertem-se em um impulso inovacional e com

petitivo, além de minimizar as incertezas do mer

cado. Assim, se por um lado as novas tecnologias 

de comunicação permitiram a desterritorialização 

da produção e a dispersão dos agentes, por outro a 

intensa competição travada entre empresas, as flu

tuações do mercado, e a necessidade de constantes 

investimentos em pesquisa e desenvolvimento con

duziram a uma reterritorialização e aglomeração 

dos agentes, porém em uma nova dinâmica. 

A partir da observação da dinâmica das re

des produtivas que se organizam preferencialmente 

nos grandes espaços urbanos, desenvolve-se o con

ceito de cidade-região, ou cidade-região global. As 

cidades-regiões se apresentam como um complexo 

de múltiplas redes regionais que se inserem, por sua 

vez, em redes globais e caracterizam a nova espacia

lidade produtiva. 

No entanto as redes que estruturam a cida

de-região não se restringem apenas às redes técnicas, 

da mesma forma como os fluxos de ligação não são 

apenas transacionais. Na nova configuração do espa

ço produtivo assumem importante papel as redes so

ciais, os contatos pessoais e os fluxos relacionais. 

O debate sobre as redes produtivas e as cida

des-regiões não se esgotaram neste trabalho; muitos 

outros aspectos, conceituais e empíricos envolvem 

esses complexos e dinâmicos espaços produtivos. 

Objetivamos aqui levantar alguns elementos teóri

cos que estão na base dessa reflexão conceitual. 
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Agricultura familiar, pluriatividade 

e turismo rural: reflexões a partir do 

território fluminense 

Resumo 

O território Auminense encontra-se marcado por um 

in tenso processo de urbanização que tem provocado profun

das transformações socioespaciais. Entre d as destacamos as 

atividades associadas ao turismo rural contemporineo, com 

a proliferação de hotéis-fazenda, spm, pousadas, e casas de se

gunda residência, e a manutenção e até mesmo o aumento da 

produção f.uniliar. A proliferação dessas atividades possibilitou 

aos produtores familiares a inserção em atividades não-agrícolas 

e, conseqüentemente, o aumento da renda familiar. Porém, esse 

processo ocorre nas án:as dos eixos de urbanização e próximo à 

RMRJ. Nas áreas mais distantes, os produtores familiares conti

nuam na dependência da renda agrícola, enfrentando inúmeros 

problemas para a realização de suas atividades. 

Destarte, o objetivo desse ensaio é o de apresentar algu
mas características sobre as abordagens da produção f.uniliar e 

suas estratégias de sobrevi-vencia, através de empregos agrícolas 

ou não-agrícolas, e o papel que o turismo rural vem desempe

nhando nesse processo. Nossa reflexão está centrada a pattir do 

t~itório fluminense, resultado de nossas investigações sobre as 

transformações que estão ocorrendo em seu espaço rutal. 

Palavras-chave: agricultura familiar, pluriatividade, turismo 

rural, território fluminense. 

*Recebido para publicação em 18 de abril de 2006. 

GM.ucio José Marafon e Míguel Ângelo Ribeíro** 

Abstract 

The Awninense territory is marked by an intense process 

of urbanization that has led to serious social and spacial ttansfor

mations. From these ttansfi>rmations is importam to remember 

the acrivities associated the ·rural turism, with the pro6leration 

of the so-calkd hotéis-f.tzendas, spas, resring hotds, low-income 

housing and the rnaintenence and even the widespread of family 

production. The proliferation of these activities has made it pos

sible fOr family producers an inserrion into non-agriculrural acti

vities and consequently the growth of the average family income. 

But this p= occurs in the arcas within this axis of urbanization 

ne<t to the RMRJ. In the most remote arcas, the family producers 

continue to depend on agricultura! gains and to face inumeral pro

blems in the making of their activities. 

Finally, the main goal of this essay is to presem some 

characteristics conceming the approaches of family produc

tion and their survival sttategies, either from agricultura! or 

non-agricultural enterprises and the role that rural turism been 

playing in this process. Thus, our reflection is centered from the 

Auminense territory resulting on our investigations about the 

recent transformations on its rural space. 

Key words: f.unily agriculture, plural activities, rural turism, 

Auminense territory. 
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Introdução 

Assistimos, a partir da década de 1990, a 

uma proliferação de estudos sobre a produção fa

miliar e, como afirma Wanderley (2000), "pela 

primeira vez na história a agricultura familiar foi 

oficialmente reconhecida como um ator social", 

e passou a ser vista como campo de ação de uma 

agricultura alternativa ao "padrão moderno vigen

te" que predominou na agricultura brasileira e que 

não contemplou a grande maioria dos produtores 

familiares. A agricultura familiar se afirma assim 

como uma categoria expressiva no meio rural bra

sileiro. Na busca de sua reprodução e sobrevivência 

tem apresentado características como o trabalho 

em tempo parcial, em face de diminuição da jor

nada de trabalho favorecida pela incorporação de 

tecnologias de produção, e a liberação de membros 

da família para exercerem outras atividades, agríco

las e não-agrícolas, complementando a renda fami

liar, fenômeno esse denominado de pluriatividade 

e que se expandiu, entre outros fatores, pela revalo

rização do mundo rural e nas atividades associadas 

aos setores industriais e de serviços, que passaram a 

absorver, em suas atividades, trabalhadores oriun

dos de unidades de produção familiar. 

A análise da produção familiar enseja um 

debate teórico e pode ser sintetizada em duas posi

ções: uma que centra a análise na categoria Agricul

tura Familiar derivada, sobretudo, do estudo ela

borado conjuntamente pela FAO/INCRA (1994) 

e que passou a orientar as políticas de desenvolvi

mento rural; e outra fundamentada na atualidade e 

eficácia do conceito de campesinato para a análise 

da produção em base familiar no Brasil, e que tem 

na luta pelo acesso à terra o eixo fundamental de 

análise. Estabeleceu-se, assim, um profícuo debate 

sobre a produção em base familiar e suas estratégias 

de sobrevivência no território brasileiro. 

Destarte, o objetivo desse artigo é o de apre

sentar algumas características sobre as abordagens 

da produção familiar e suas estratégias de sobrevi

vência, através de empregos agrícolas ou não-agrí

colas, e o papel que o turismo rural vem desempe

nhando nesse processo. Nossa reflexão está centrada 

a partir do território fluminense (Mapa 1), resulta

do de nossas investig~ções sobre as transformações 

que esção ocorrendo em seu espaço rural. 

Mapa 1 -Estado do. Rio de Janeiro- Divisão Regional 
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Fonte: Centro de Informações de Dados do Rio de Janeiro - CIDE. Organização NEGEF, 2005. 
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Isto posto, para dar conta do objetivo propos

to, o artigo encontra-se dividido em quatro partes. 

A primeira tem por preocupação elaborar 

urna reflexão a respeito do debate sobre a produção 

familiar, remontando a autores clássicos e às con

tribuições atuais. 

A segunda parte preocupa-se em analisar a 

pluriatividade corno estratégia de sobrevivência no 

meio rural, no qual os componentes de urna uni

dade familiar executam diversas atividades com o 

objetivo de obter uma remuneração pelas mesmas. 

A terceira fundamenta-se no desenvolvimen

to de atividades turísticas, mais precisamente o turis

mo rural, corno possibilidade de complementação de 

renda para as unidades familiares de produção. 

Por fim, a quarta e última parte trata de 

associar a agricultura familiar, a pluriatividade e o 

turismo rural ao recorte espacial escolhido por nós, 

o território fluminense. 

O debate sobre a produção 
familiar 

A reflexão sobre a produção familiar re

monta a autores clássicos corno Chayanov (1974), 

Mendras (1976}, Caio Prado Junior (1979}, Gui

marães (1979), entre outros, e, retornada nos anos 

de 1990, considera contribuições de Abramo-

vay (1992), Wanderley (1994, 2000}, Lamarche 

(1998), Fernandes (2002), entre outros. 

Existe consenso que a produção familiar se 

caracteriza pelo trabalho familiar na exploração agro

pecuária e pela propriedade dos meios de produção. 

Para Wanderley (1999}, a agricultura familiar se 

constitui na atualidade em um conceito genérico, que 

incorpora uma diversidade de situações específicas e 

particulares, nas quais o campesinato corresponde a 

uma dessas formas particulares dessa agricultura. 

Assim, a agricultura de propriedade fami

liar é caracterizada por estabelecimentos em que a 

gestão e o trabalho estão intimamente ligados, ou 

seja, os meios de produção pertencem à família, e o 

trabalho é exercido por esses mesmos proprietários 

em uma área relativamente pequena ou média. 

A concepção que prioriza a agricultura fami

liar como unidade de análise centra-se nos estudos 

da FAO/INCRA (1994}, que divide a exploração 

agrícola em modelo patronal e familiar (Quadro 1) 

e do estabelecimento do Programa Nacional de Pro

dução Familiar - PRONAF. Objetiva-se estabelecer 

diretr~ e ações que levem ao desenvolvimento rural 

e à integração dos produtores familiares ao mercado 

e, para tanto, realiza urna classificação dos agricul

tores familiares brasileiros (Quadro 2), distinguindo 

três categorias a saber: consolidados, em transição e 

periféricos ou de subsistência, segundo Molina Filho 

(1979) e FAO/INCRA (2000). 

Quadro 1 - Diferença entre propriedades patronais e familiar 

Patronal Familiar 

• Completa separação entre gestão e trabalho. • Trabalho e gestão intimamente rdacionados. 

• Organização centralizada. • Direção do processo produtivo diretamente 

• ~fase na especialização. assegurada pdos proprietários ou arrendatários. 

• ~fase nas práticas padronizáveis. • ~nfase na diversific:ação. 

• Predomínio .do trabalho assalariado. • ~nfase na durabilidade dos recursos e na 

• Tecnologias dirigidas à eliminação das qualidade de vida. 

decisões "de terreno" e "de momento". • Trabalho assalariado complementar. 

• Decisões imediatas, adequadas ao alto grau de 

imprevisibilidade do processo produtivo. 

Fonte: Veiga, 2001. 
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Quadro 2 - Classifica~o dos agricultores familiares 

Patronal 

Consolidados 

Em Transição 

Periféricos ou de Subsistência 

Fonte: Veiga, 2001. 

Os dois primeiros são produtores com maio

res desenvolturas no mercado, onde a busca por as

sistência técnica e crédito ocorrem com maior fre

qüência. Neste caso, o uso de média/alta tecnologia 

(máquinas, insumos, defensivos, etc.) é inevitável, 

sendo considerada tal agricultura como dinimica e 

os trabalhadores "qualificados" de acordo com opa

drão capitalista. Esses agricultores também obtêm 

bons rendimentos de produtividade e lucro, sendo 

esses modelos mais próximos de uma empresa rural 

familiar, contudo, inseridos em todos os padrões de 

agricultura familiar seguidos pelo PRONAF. 

O terceiro grupo, de agricultores periféri

cos ou de subsistência, é formado por aqueles que 

utilizam o crédito de forma praticamente nula, 

sendo suas propriedades de baixa tecnologia e pro

dutividade. Ressaltamos, assim, que este modelo de 

agricultor é o que mais se aproxima do camponês 

tradicional, visto que não mantém uma "depen

dência externa" e utiliza métodos tradicionais, com 

sua produção voltada para satisfazer as necessidades 

da família. A luta pela terra também é uma preocu

pação constante desse produtor rural, que, sobre

vivendo muitas vezes como trabalhador sem-terra, 
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Familiar 

São produtores considerados empresários do setor, 

com boa liderança nas comunidades, buscam 

assistência técnica e creditÍcia, possuindo bom poder 

de análise e gerenciamento. Possuem propriedades 

geralmente menores de 100 ha com concentração 

pr6xima a 50 ha. 

São produtores de menor esclarecimento que os 

consolidados, buscam em menor intensidade a 

assistência técnica e creditÍcia, possuindo médio 

poder de análise e gerenciamento. Possuem 

propriedades geralmente menores de 1 00 ha com 

concentração pr6xima a 20 ha. 

São produtores que utilizam o crédito rural de 

forma nula ou incipiente, pois não possuem 

viabilidade econômica para ter acesso a ele. 

Geralmente têm dificuldades quanto ao gerenciamento 

da propriedade. Também considerado agricultor 

que mais se aproxima do camponês tradicional, que 

luta pela terra e contra a presença das perversidades 

do capitalismo. Possuem propriedades geral mente 

menores de 50 ha com concentração abaixo de 20 ha. 

é obrigado a ocupar as terras pertencentes ao outro 

extremo da sociedade rural, o latifúndio. 

Para compreender a problemática que en

volve a questão da luta pela terra no século XX, 

devemos considerar que durante os anos de 1960 a 

1980 predominou no Brasil um modelo de desen

volvimento econômico baseado na substituição de 

importações, no qual o objetivo era desenvolver a 

indústria e eliminar as relações "arcaicas" da agri

cultura. Esse processo ficou conhecido como "mo

dernização da agricultura" e nele ocorreram modi

ficações significativas na forma de produzir. Estas 

transformações, sobretudo as ligadas à alteração da 

base técnica de produção, estão inseridas em um 

movimento de mudanças significativas em nível 

econômico e territorial {MARAFON, 1998). 

A corrente que centra sua análise na con

cepção da existência do campesinato tem em Fer

nandes (2002) um defensor e, em sua pesquisa 

Agricultura Camponesa e/ou Agricultura Familiar, 

resgata o conceito de camponês e explica que o uso 

do conceito de agricultura familiar muitas vezes é 

supérfluo e de grande força te6rico-polltica. Neste 

sentido, o autor argumenta: 
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Em uma leitura atenta dos trabalhos acadêmicos 

pode-se observar que os pesquisadores que utili

zam o conceito de agricultura familiar com consis

tência teórica não usam o conceito de campon~. 

Já os pesquisadores que usam o conceito de cam

ponês podem chamá-los de agricultores familia

res, não como conceito, mas como condição de 

organização do trabalho. Da mesma fOrma, ao se 

trabalhar com o conceito de campon~, pode-se 

utilizar as palavras: pequeno produtor e pequeno 

agricultor. Todavia, como existem muitos traba

lhos que utilizam essas palavras como equivalentes 

do conceito de agricultura familiar, é necessário 

demarcar bem o território teórico. 

e acrescenta que: 

A organização do trabalho familiar no campo 

existe desde os primórdios da história da huma

nidade. Em seu processo de formação, a orga

nização do trabalho camponês realizou-se em 

diferentes tipos de sociedade: escravista, feudal, 

capitalista e socialista. No capitalismo, a sua des

truição não se efetivou confOrme prognosticado, 

porque sua recriação acontece na produção capi

talista 'das relações não-capitalistas de produção 

e por meio da luta pela terra e pela reforma agrá

ria. Assim, na não-realização da destruição efeti

va do campon~, tenta-;e refutar o conceito. 

Em suas obras, Fernandes {2002) demonstra 

que a figura do camponês caminhou por alguns sis

temas de organização da vida social e sobrevive até 

os dias de hoje - com relações capitalistas e não-ca

pitalistas de produção - principalmente dentro dos 

movimentos sociais, como é o caso do MST - Movi

mento dos Trabalhadores Rurais Sem-Terra. O autor 

opõe-se assim à idéia de que os agricultores familiares 

representam o novo, o moderno e o progresso; e os 

camponeses, o velho, o arcaico e o atrasado. 

O autor considera ainda que o campesinato 

se reproduz no interior do capitalismo e se constitui 

como uma classe social deste modo de produção. Se

gundo Marques {2002), o campesinato não é apenas 

um setor da economia, uma forma de organização 

da produção ou um modo de vida. Este pode ser 

entendido como uma classe social que ora serve aos 

interesses capitalistas, ora lhes é contraditória. Dessa 

maneira, se por um lado o mercado domina o cam

pesinato, por outro, ele não o organiza. 

Para Wanderley {1999), a agricultura familiar 

é um conceito genérico, que inclui uma diversidade 

Agricuúura familiar, pluriatividaáe e turismo rural: refkxões a partir do território fluminense 

de situações específicas e particulares; ao campesi

nato corresponde uma dessas formas particulares da 

agricultura familiar, que se constitui como um modo 

específico de produzir e de viver em sociedade. 

A autora considera que o campesinato tra

dicional "tem particularidades que o especificam 

no interior do conjunto maior da agricultura fami

liar e que dizem respeito aos objetivos da ativida

de econômica, às experiências de sociabilidade e à 

forma de sua inserção na sociedade global" {WAN

DERLEY, 1999, p. 23). 

O debate entre essas duas concepções foi 

sintetizado por Germer {2002) em interessante 

artigo denominado ''A irrelevância prática da agri

cultura 'familiar' para o emprego agrícolà', no qual 

sinaliza que a denominação de agricultura familiar 

deriva da concepção norte-americana de produção 

familiar, na qual "o chamado produtor 'familiar" 

representava o pequeno produtor ousado, o ho

mem da fronteira, o pequeno industrial inovador 

e assim por diante, representado na agricultura 

pelo formtr" (p. 48), e a de campesinato deriva da 

concepção européia de produção familiar baseada 

em Chayanov,. no qual a produção familiar é vista 

como " dotada de uma lógica própria e por isso ca

paz de resistir "à transformação capitalistà' {p.47). 

Ainda de acordo com Germer {2002), a concep

ção norte-americana passa a prevalecer a partir dos 

anos noventa, no Brasil, enquanto a concepção eu

ropéia predominou nos anos de 1970 e 1980. 

Sobre esse debate concordamos com Wander

ley (1999) quando afirma que a agricultura familiar 

é um conceito genérico e que o campesinato corres

ponde a uma das fo~mas da agricultura familiar. 

A valorização do mundo rural e as transfor

mações que têm ocorrido nas unidades familiares de 

produção, como a diminuição do tempo destinado 

às atividades agrícolas, a diminuição da renda agríco

la e a busca de outras atividades para complementa

ção da renda, o retomo para as áreas rurais de pessoas 

oriundas do urbano, sobretudo aposentados, que 

passam a se dedicar não somente a atividades agríco

las, tem levado a uma busca de caracterização desses 

fenômenos, que genericamente têm sido denomi

nados de unidades familiares de produção pluriati

vas. Inúmeros estudos sobre esse fenômeno podem 

ser mencionados, destacando-se, entre outros, os de 
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Lamarche (1984), ARF (1984), Shucksmith et al. 

(1991), Carneiro (1998), Kageyama (1998) Teixeira 

(1998) , Schneider (1999, 2003) e Anjos (2003). 

A pluriatividade como estratégia 
de sobrevivência no meio rural 

A pluriatividade remete a um fenômeno 

no qual os componentes de uma unidade familiar 

executam diversas atividades com o objetivo de 

obter uma remuneração pelas mesmas, que tanto 

podem se desenvolver no interior como no exterior 

da própria exploração, através da venda da força 

de trabalho familiar, da prestação de serviços a 

outros agricultores ou de iniciativas centradas na 

própria exploração - industrialização em nível da 

propriedade, turismo rural, agroturismo, artesana

to e diversificação produtiva - que conjuntamente 

impliquem o aproveitamento das potencialidades 

existentes na propriedade e/ ou em seu entorno 

(ANJOS, 2003). A pluriatividade, portanto, não 

é um fenômeno conjuntural, mas o resultado de 

um amplo processo de transformação da agricul

tura, em correspondente sincronia com a dinâmi

ca da economia em geral e no marco da profunda 

reestruturação que atravessa o modo de produção 

capitalista (ANJOS, 2003). 

Este fenômeno não representa uma situação 

inteiramente nova no modo de funcionamento das 

formações sociais e econômicas agrárias. Podemos 

lembrar os estudos de Kautsky e Chayanov, que se 

referem aos "trabalhos acessórios" e às "outras ativi

dades não-agrícolas" como formas complementares 

de obtenção de renda e inserção econômica de pe

quenos proprietários. 

Dessa forma; a noção de pluriatividade vem 

sendo utilizada para descrever o processo de diversifi

cação que ocorre dentro e fora da propriedade, bem 

como para apontar a emergência de um conjunto de 

novas atividades que tomam lugar no meio rural. De 

acordo com Fuller apud Schneider (1999, p.367), 
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A pluriatividadc: permite reconceituar a pro

priedade: como uma unidade de: produção e 

reprodução, não exclusivamente: baseada c:m 

atividades agrícolas. As propriedades pluriativas 

são unidades que alocam trabalho em diferentes 

atividades, além da agricultura familiar[ ... ]. 

Muitas propriedades possuem mais fontes de 

renda do que locais de trabalho, obtendo diferentes 

tipos de remuneração. A pluriatividade, portanto, re

fere-se a uma unidade produtiva multidimensional, 

onde se pratica a agricultura e outras atividades, tan

to dentro como fora da propriedade, pelas quais são 

recebidos diferentes tipos de remuneração. 

Alentejano (1999) afirma que a pluriativi

dade é mais adequada como instrumento de análi

se da dinâmica agrícola, pois, como a agropecuária 

não exige um tempo integral de trabalho, a sazona

lidade do trabalho agrícola permite a combinação 

de atividades fora das propriedades rurais. 

Na concepção de Graziano da Silva & Del 

Grossi (2002), o conceito de pluriatividade permite 

juntar as atividades agrícolas com outras atividades 

que gerem ganhos monetários e não-monetários, 

independentemente de serem internos ou externos 

à exploração agropecuária. 

Ainda de acordo com estes dois autores, a plu

riatividade incorpora os conceitos de diversificação 

produtiva e de 'agricultura em tempo parcial, sendo 

consideradas todas · as atividad~ exercidas por todos 

os membros dos domicilios, inclusive as ocupações 

por conta própria, o trabalho assalariado e não as

salariado, realizado dentro e/ou fora das explorações 

agropecuárias. Desse modo, a renda agrícola vem 

sendo cada ve:z. mais insuficiente para a manutenção 

das familias. A agricultura está se convertendo cada 

ve:z. mais em uma atividade de tempo parcial, o que 

corresponde cada ve:z. menos à renda e ao tempo de 

ocupação da farnilia na agricultura. 

A diversificação das fontes de renda e a 

combinação de atividades agrícolas e não-agrícolas 

tem possibilitado à população do meio rural elevar 

seu poder aquisitivo, "passando a demandar uma 

variada gama de bens de consumo" (SCHENEI

DER ,1999, p.174). 

Entre as diversas possibilidades que se ma

nifestam no espaço rural e que possibilitam a com

plementação de renda nas unidades familiares de 

produção, encontramos as atividades associadas à 

prática do turismo rural, que vêm se expandindo 

cada ve:z. mais no território brasileiro, e que têm 

sido estudadas entre outros por Silva et al. ( 1998), 

Portugue:z. (1998), Almeida e Riedl (2000), Rodri

gues et al. (2001), Riedl et al. (2002), Mendonça 

et al. (2002) e Silva e Almeida ( 2004). 
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O turismo rural como 
possibilidade de complementação 
de renda para as unidades 
familiares de produção 

O desenvolvimento de atividades turísti

cas no espaço rural está associado ao processo de 

urbanização que ocorre na sociedade e no trans

bordamento do espaço urbano para o espaço rural 

(GRAZIANO DA SILVA, 1997), e para esse autor 

"novas" formas de ocupação passaram a proliferar 

no campo. Entre elas destacam-se: conjunto de 

profissões tidas como urbanas (trabalhadores do

mésticos, mecânicos, secretárias, etc.); moradias 

de segunda residência; atividades de conservação; 

áreas de lazer (hotéis-fazenda, fazendas-hotéis, pes

que-pague, etc.). Essas "novas" atividades deman

daram um número crescente de pessoas para dar 

sustentação à expansão das atividades turísticas no 

espaço rural, o que possibilitou que os membros 

das famílias, liberados das atividades rotineiras da 

exploração agrícola, pudessem ocupar as vagas ge

radas na expansão do turismo rural. 

Na literatura, encontramos os anos de 1980 

como sendo o marco inicial da exploração do tu

rismo rural no Brasil. Nos anos de 1990, com a 

intensificação das atividades no espaço rural e com 

a crescente valorização da natureza, tivemos a ex

pansão dessas práticas no meio rural. 

As atividades associadas ao turismo rural têm 

contribuído para a complementação da renda fami

liar das unidades de produção, familiar ou não, pois 

o seu incremento gera a demanda por novos postos 

de trabalho, além de contribuir na melhoria da lo

gística que proporciona suporte ao fluxo de turistas. 

A EMBRATUR (1994) considera que o turismo ru

ral inclui todos os ramos - alternativos, doméstico, 

agroturismo, turismo -, é organizado para e pelos ha

bitantes do país e "compreendido como sendo toda 

maneira turística de visitar e conhecer o ambiente 

rural, enquanto se resgata e valoriza a cultura regio

nal" (MENDONÇA et al. 2002). O turismo rural 

designa atividades diversas em hotéis-fazenda, fazen

da-hotéis, agroturismo, turismo de aventura, as quais 

Rodrigues et al. (200 1) classifica como tradicionais 

(de origem agrícola, pecuária e colonização) e con

temporâneos (hotéis-fazenda, spas rurais, segunda 

residência). Cavaco (2001) faz urna importante ob-

Agricultura fomiliar, pluriativúlaáe e turismo ruraL· reflexões a partir do território jluminmu 

servação ao afirmar que o turismo em "espaço rural 

tem pouco significado em termos de turismo e seus 

efeitos econômicos" (p.28, 29). 

A constatação da referida autora é um item 

importante para reflexão, uma vez que nos leva a 

indagar até que ponto os agricultores familiares se 

beneficiam dos resultados dessas atividades de tu

rismo no espaço rural na atualidade e se elas são so

mente uma possibilidade de uma "nova" ocupação, 

que permite sua inserção no mercado de trabalho, 

através de ocupações como diaristas, caseiros, jar

dineiros, etc. De fato, são atividades que comple

mentam a renda familiar, mas efetuadas fora de sua 

propriedade em hotéis-fazenda, fazenda-hotéis e 

nas áreas em que proliferam as casas de segunda re

sidência, que caracterizam o turismo rural contem

porâneo, e de modo diferente do que ocorre com o 

turismo rural tradicional, no qual o turista vivencia 

as atividades desenvolvidas na propriedade rural. 

No entanto, o turismo rural no Brasil não 

está livre de problemas, como aponta Mendonça et 

al. (2002), citando como exemplos a falta de plane-

. )amento e gestão, a baixa capacidade econômica da 

população e a dificuldade de acesso a informações. 

É necessária uma melhor capacitação profissional 

e políticas de estímulo a essa prática no territ6rio 

brasileiro. Acrescentaríamos ainda a necessidade 

de inclusão de forma mais efetiva dos agriculto

res familiares, além da capacitação efetuada pelos 

técnicos da EMATER, como do estado do Rio de 

Janeiro, na orientação de desenvolvimento de arte

sanato e doces caseiros. 

Destarte, no nosso entendimento, o turismo 

rural se afirma como mais uma alternativa que se 

coloca para os agricultores familiares venderem sua 

força de trabalho e complementarem sua renda re

forçando o caráter pluriativo das unidades familiares 

de produção e inserindo-os no processo de produção 

do espaço, no qual, de acordo com Lefebvre (1999), 

estaríamos sob o signo de uma sociedade urbana, 

cuja urbanização estruturaria o territ6rio, o que San

tos (1993) aponta como passagem da urbanização da 

sociedade para a urbanização do territ6rio. A prática 

do turismo rural contemporâneo reflete essa prática, 

urna vez que os hotéis fazenda, spas rurais e casas de 

segunda r~idência se localizam, preferencialmente, 

pr6xirnos às grandes concentrações urbanas. 
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Assim entendemos que a pluriatividade é um 

fenômeno que tem se aprofundado em função da di

minuição da renda agrícola e se tornado um caminho 

a ser percorrido pdos membros das unidades familia

res de produção, sobretudo em áreas próximas aos 

grandes centros urbanos, onde o fluxo de turistas em 

direção ao espaço rural tem sido mais intenso com 

a revalorização do espaço rural e da natureza. Nes

se sentido, essas atividades complementares podem 

ser vistas como oportunidades que se colocam para 

complementação da renda familiar. E esse fenôme

no pode estar associado em áreas de colonização e 

de industrialização como muito bem analisado por 

Schneider (1999), ou em antigas áreas de exploração 

de café e cana-de-açúcar, como no Estado do Rio de 

Janeiro, ou ainda em áreas próximas às metrópoles, 

onde proliferam hotéis e pousadas e casas de segun

da residência, como na Região Serrana Fluminense, 

conforme estudado por Teixeira (1998). 

Neste contexto, a partir das análises reali

zadas sobre a agricultura familiar, a pluriatividade 

e o turismo rural, vamos exemplificar nesta última 

parte como esses processos se manifestam em terri

tório fluminense, nosso recorte espacial. 

Agricultura Familiar, 

Pluriatividade e Turismo Rural: 

reflexões a partir do território 
fluminense 

O Estado do Rio de Janeiro é o segundo 

pólo industrial do Brasil, produz cerca de 71,0% 

do petróleo nacional, sendo também o maior 

produtor de gás natural do país. Além disso, sua 

produção de pescado é significativa, assim como 

a olericultura, horticultura e produção de leite. A 

sua paisagem natural é bastante diversificada, mas 

também bastante degradada devido às atividades 

socioeconômicas vivenciadas em seu território. É o 

estado mais urbanizado do país, com 95,0% de sua 

população vivendo em áreas urbanas, e, de acordo 

com Rua (2002), o território fluminense é marca

do por eixos de urbanização, nos quais ocorre uma 

urbanização mais densa, conforme indicado no 

Mapa 2. Limonad (1996) e Santos (2003) mencio

nam que no espaço fluminense há uma redistribui

ção populacional em consonância com as ativida

des produtivas. 

Mapa 2 - Padrões de urbanização fluminense 

Fonte: Adaptado de Ribeirão (2001) e rua (2001 b) 

Organizado por fusco, 2004. 
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O estado apresenta muitos problemas em 

relação ao meio rural. A vasta concentração de po

pulação, de renda, de poupança e de condições de 

desenvolvimento na Região Metropolitana do Rio 

de Janeiro gerou um forte desequilíbrio inter-re

gional, com exclusão política e social de parte da 

população do interior (MOREIRA, 2001). Se

gundo os resultados do Censo Demográfico 2000 

{IBGE), aproximadamente 10.871.960 indivíduos 

residem nos limites da área metropolitana, corres

pondendo a 75,6% da população estadual. Consti

tuída por vinte municípios, essa região metropoli

tana ainda se mantém como um marco polarizador 

de recursos (RIBEIRO, 2002), de população e de 

bens e serviços. 

Apesar da ainda enorme concentração da 

população fluminense em sua região metropolita

na, surgem nos anos de 1990 algumas alterações em 

relação à dinâmica demográfica do Estado do Rio 

de Janeiro. A mais importante refere-se à simulta

neidade de u,m movimento tendente à despolari

zação espacial, com a emergência de novos centros 

de porte médio no interior do estado, e, de outro, 

em sentido inverso, de consolidação dos centros 

urbanos metropolitanos (SANTOS, 2003). Apesar 

de a expansão demográfica nas bordas metropolita

nas manifestar-se desde, pelo menos, a década de 

1950, esse movimento não implicou uma descon

centração da população em direção ao interior, o 

que resultou no aumento do número das cidades 

médias, que passaram de dez, em 1980, para 17, 

em 2000. Destas, dez localizam-se fora da região 

metropolitana (SANTOS, 2003). 

Rua (2002, p. 47 -48) assinala que no Es

tado do Rio de Janeiro "prevalece a projeção da 

metrópole carioca que intensifica o processo de ur

banização" e esse intenso processo marca intensa

mente o território fluminense nas "dimensões polí

tica, cultural, comportamental, econôm~ca, onde o 

significado dessa área urbana torna-se esmagador". 

Na verdade, assiste-se a um espraiamento da me

trópole, a partir da expansão do mercado imobiliá

rio, seguindo quatro vetores bem nítidos, como já 

apontados e indicados no Mapa 2, em direção ao 

interior do estado. 

O interior fluminense vem se destacando 

não somente em termos de crescimento demográ

fico {ainda pequeno), mas também no abasteci

mento de produtos agropecuários (hortigranjeiros, 

leite e produtos com nicho de mercado especiali

zado como orginicos, ervas-finas, leite de cabra, 

trutas, etc.), além de estar servindo como área de 

lazer para a prática.de turismo rural, de ordem con

temporinea, com a proliferação de hotéis-fazenda, 

pousadas, spas e casas de segunda residência. A 

prática desse turismo rural é uma alternativa ao 

turismo intenso que ocorre na Costa Verde e do 

Sol, voltado para o segmento do turismo de praia 

(RIBEIRO, 2003). 

Quadro 3 - Estado do Rio de Janeiro -Área dos estabdeci.m.entos (ba), Número 
de estabelecimentos agropecuários (Unidade) e Pessoal ocupado 

{Pessoas) por grupos de área total 

Grupos de área total Hectare o/o Unidades o/o Pessoas o/o 

Menos de 1 ha 2.540,090 0,13 3.657 8,66 14.399 8,30 

1 a menos de 10 ha 95.515,270 3.95 
15.499 36,71 55.852 32,05 

10 a menos de 50 ha 376.853,451 15,59 
14.229 33,70 48.662 27,93 

50 a menos de 100 ha 305.116,586 12,62 3.962 9,38 16.861 9.67 

I 00 a menos de 500 ha 935.189,563 38,70 4.221 9.99 27.993 16,06 

500 a menos de 1.000 ha 326.783,917 13,52 456 1,08 5.955 3,41 

1.000 menos de 10.000 ha 362.207,182 14,99 191 0,45 4.482 2,57 

10.000 a menos de 100.000 ha 12.098,548 0,50 I 0,002 23 0,01 

Total 2.416304,607 100 42.216 100 174.227 100 

Fonte: IBGE, Censo Agropecuário de 1996/Fundação CIDE, 2001. 
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De acordo com Ribeiro (2002, p.21) ape

sar do Estado do Rio de Janeiro apresentar baixos 

totais, em relação aos totais nacionais, quanto às 
variáveis: pessoal ocupado, valor da produção, 

quantidade colhida e modernização, o seu quadro 

agrário apresenta relevância e contrastes no âm

bito estadual. Estes contrastes são decorrentes de 

uma agropecuária tradicional que domina a maior 

porção do território fluminense, diante de outra 

de caráter moderno. De um lado, produtos tradi

cionais exemplificados pela cana-de-açúcar, além 

de cultivos de subsistência; do outro, culturas que 

requerem técnicas aprimoradas, como o tomate, a 

horticultura, a fruticultura e a olericultura, mar

cando o Cinturão Verde da metrópole, ocupando 

municípios integrantes das regiões Serrana, Cen

tro-Sul e Noroeste Fluminense. 

À guisa de exemplo, no Quadro 3 temos uma 

radiografia da distribuição dos estabelecimentos agrí

colas no Estado do Rio de Janeiro, onde se constata 

que mais de 80% dos mesmos apresentam menos de 

100 ha, o que imprime uma significativa importância 

à produção fàmiliar e às estratégias que esses agricul
tores encontram para fàzer frente à queda na renda 

agrícola e ao intenso processo de urbanização. 

Os agricultores familiares, como grande maio

ria, passam por uma grave crise devido à concentra

ção de renda e à falta de políticas agrícolas efetivas. As 
grandes propriedades sempre ocuparam uma parcela 

considerável do Estado do Rio de Janeiro (represen

tam 11,5% dos estabelecimentos e ocupam urna área 
de 67,7% dos mesmos), tendo desempenhado papel 

relevante nas exportações agrícolas do país. Entretan

to, após encerrar as atividades econômicas de exporta

ção do açúcar e do café (respectivamente, 1900-30 e 

1970-80) em seu território, a maioria das grandes pro

priedades voltadas para a comercialização desses pro

dutos passou a se caracterizar pela falta de dinamismo 

das atividades agrárias nelas desenvolvidas, devido à 

descapitalização decorrente da decadência das grandes 

lavouras comerciais. Isso contribuiu para que extensas 

áreas do estado apresentassem um nível de aproveita

mento agrícola muito inferior ao potencial produtivo 

das terras, podendo-se mencionar o Vale do Paraíba, 

no qual predomina a pecuária bovina caracterizada 

por índices muito baixos de produtividade. 

Por outro lado, verifica-se que os pequenos 

proprierários - bastante numerosos no Estado do Rio 

de Janeiro - têm poucas possibilidades de realizar in

vestimentos em suas terras, uma va que operam com 

retornos muito reduzidos para permitir a capitalização 
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de suas unidades de produção. Esse é o caso daque

les fornecedores de leite às Cooperativas do Noroeste 

Fluminense, do Médio Vale do Paraíba e Centro-Sul 

Fluminense, os quais, embora detenham a proprieda

de da terra, têm uma forma de inserção na produção 

regional que implica reduzida autonomia na condu

ção do processo produtivo e limitações quanto à pos

sibilidade de investir em suas unidades de exploração. 

Em outros casos, como na Região Serrana, onde há o 

predomínio da produção de hortigranjeiros em pe
quenas propriedades, a pluriatividade é adotada como 

alternativa de fonte de renda pelos agricultores. Mui
tos, além de realizarem suas funções na propriedade 

agrícola, exercem atividades não-agrícolas (como ca

seiros, motoristas, empregados domésticos, fiscais de 

rodovia. etc.), nas casas de veraneio, nos hotéis e nas 

prefeituras da região. 

Constata-se que, em território fluminense, 

as transformações no espaço rural, como a práti

ca do turismo rural e a disseminação de empregos 

não-agrícolas, encontram-se associadas ao intenso 

processo de urbanização, que pode ser sintetizado 

da seguinte forma (MARAFON et al., 2005): O 
eixo que se desloca da RMRJ em direção a Angra 

dos Reis e Paraty, .à região da Baía da Ilha Grande, 

também conhecida como Costa Verde, destaca-se 

pelas atividades de turismo que têm provocado 

intensas transformações, com apelo intenso para 

o turismo de praia, histórico e ecológico. Esta re

gião concentra em seu território grandes reservas 

de Mata Atlântica, inúmeras ilhas (entre elas a Ilha 

Grande) e cidades históricas como Paraty e Angra 

dos Reis. Grande parte do território integra áreas 

de proteção ambiental, o que inibe a prática de ati

vidades agrícolas. A intensa ocupação por grandes 

hotéis de luxo e resorts e condomínios fechados 

tem provocado uma intensa especulação imobiliá

ria e expulsado os produtores familiares de suas ter

ras. A eles resta a inserção no mercado de trabalho 

urbano ou a prática de uma agricultura extrativista, 

com a exploração da banana e do palmito, assesso

rados por técnicos governamentais da EMATER e 

IBAMA, e o exercício de atividades não-agrícolas, 

trabalhando nos hotéis/ resorts e condomínios. 

O outro eixo que tem no turismo um forte 

vetor de crescimento é o que segue da RMRJ em 

direção a Cabo Frio, Armação dos Búzios e Ma

caé, percorrendo a Região das Baixadas Litorâneas, 

conhecida turisticamente como Costa do Sol. Ob

serva-se neste segmento um intenso crescimento 

de turismo de massa em direção ao litoral norte 

do Estado do Rio de Janeiro (RIBEIRO, 2003), 
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provocando uma intensa urbanizaÇão e a prolife

ração de segundas residências, o que conduziu ao 

fracionamento da terra e à expulsão das ativida

des agropecuárias, para a criação de loteamentos e 

condomínios. A presença da Petrobras em Macaé 

representa, na constatação de Rua (2002, p.48), 

"uma avassaladora especulação imobiliária com 

profundas marcas de segregação socioespacial". 

Outro eixo de urbanização é o que ocorre no 
"topo da serra" (RUA, 2002) e os principais represen

tantes desse eixo são os Municípios de Nova Fribur

go, Petrópolis e Teresópolis. Essa área é marcada pela 
produção de hortigranjeiros e flores, que abastece a 

RMRJ. Apresenta também um tradicional e significa
tivo pólo industrial (com destaque para a moda ínti
ma) além da presença de inúmeros sítios de veraneio, 

casas de segunda residência, hotéis-fazenda, pousadas, 

spas, que associam seus estabelecimentos aos aspectos 
naturais da região. Corresponde a uma área de turis

mo alternativa ao turismo de praia da Costa Verde 
e do Sol. Nessa área ocorre uma intensa produção 
agrícola em base familiar, centrado em pequenos es
tabelecimentos, na mão-de-obra familiar e na baixa 

tecnificação da lavoura. Esses produtores, na grande 
maioria das vezes, ficam à mercê dos atravessadores 

que controlam o processo de comercialização da pro
dução. Produzem alface, brócolis, couve-flor, tomate, 

etc., e acabam tendo urna baixa remuneração pelas 

suas atividades agrícolas. Na complementação da ren
da familiar, se inserem no mercado de trabalho não
agrícola, exercendo atividades de jardineiros, caseiros, 

domésticos, ou trabalhando em empresas sediadas 
nos municípios da região. Essa área também produz 

produtos como or~icos e hidropônicos, para um 
mercado consumidor restrito à wna sul da cidade do 

Rio de Janeiro. Na Região Serrana Fluminense, nota
se a presença marcante de atividades relacionadas ao 

turismo rural contempoclneo e em sintonia com a 

produção familiar. 

O território que engloba as regiões do Médio 

Vale do Paraíba e Centro-Sul Fluminense, além da 

produção leiteira, contribui com a produção de horti

granjeiros para o abastecimento da RMRJ, mas apre

senta como marca na paisagem a atividade cafeeira, 

com presença das grandes casas nas sedes das fazen

das, o que levou os municípios da Região a organi

zarem o "Festival do Vale do Café"; porém não apre

senta interatividade com os produtores familiares, que 

continuam a buscar sua complementação de renda 

nas indústrias da região, que concentram um grande 

número de empresas do setor metal-meclnico, ten

do por exemplo a Companhia Siderúrgica Nacional 

(CSN) localizada no Município de Volta Redonda. 
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As regiões Norte e Noroeste Fluminense, em 

função do distanciamento da região metropolitana, 

apresentam fortes características rurais, com a produ

ção de leite, cana-de-açúcar, café e frutas. Esse quadro 

tem sido alterado com a presença da Petrobras e seus 

royalties, que tem proporcionado empregos também 

para os agricultores dessas regiões. O estabelecimento 

de um roteiro turístico associado à atividade canaviei

ra é incipiente e encontra resistência por parte dos 

proprietários das fazendas. 

Conclusão 
O território fluminense encontra-se marcado 

por um intenso processo de urbanização (RIBEIRO, 
2002; RUA, 2002; SANTOS, 2003), que tem provo

cado profundas transformações socioespaciais. Entre 
elas, destacamos as atividades associadas ao turismo 
rural contempoclneo, com a proliferação de hotéis
fazenda, spas, pousadas, e casas de segunda residência, 
e a manutenção e até mesmo o aumento da produ
ção familiar, conforme constatou Seabra (2004) no 
Estado do Rio de Janeiro, que apresenta participação 

expressiva na comercialização agrícola a partir da CE

ASA-RJ, especialmente de hortaliças, cuja produção 
tem aumentado nos últimos anos, como verificado na 

Região Serrana Fluminense. A proliferação dessas ati
vidades possibilitou aos produtores familiares a inser
ção em atividades não-agrícolas e, conseqüentemente, 
o aumento da renda familiar. Porém, esse processo 
ocorre nas áreas dos eixos de urbanização e próximo à 
RMRJ. ,Nas áreas mais distantes, os produtores fami
liares continuam na dependência da renda agrícola, 
enfrentando inúmeros problemas para a realização de 

suas atiVidades. 

Neste contexto, o espaço rural fluminense se 

transforma em decorrência da valorização de seus as

pectos naturais, e a manutenção da produção agrícola 

familiar se torna importante para a disseminação da 

imagem do espaço rural e natural vendido ao turista. 

Sendo assim, cabe indagar: até que ponto as atividades 

do turismo rural contempoclneo (RODRIGUES et 

al., 2001) beneficiam os produtores familiares, com a 

oferta de empregos não-agrícolas? Não seria mais uma 

forma de explotação da força de trabalho familiar? 

Isto posto, as evidências observadas no Es
tado do Rio de Janeiro nos permitem a indicar a 

exploração dos produtores familiares, porém novas 

investigações e reflexões devem ser conduzidas, 

para uma melhor reflexão acerca da agricultura fa

miliar, da pluriatividade e do turismo rural. 
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Construção de indicadores de 
desenvolvimento sustentável em pequenas 

bacias hidrográficas: o exemplo da Bacia do 

Jurumirim (Angra dos Reis, RJ)* 

Resumo 

Este trabalho objetivou avaliar quais são os indicado

res de desenvolvimento sustentávd (IDS) possíveis de serem 

construídos para pequenas bacias hidrográficas, mesmo com 

adaptações, utilizando-se como área teste a Bacia do Jurumirim 

(BJ), uma pequena bacia (70 kmZ) localizada no município de 

Angra dos Reis (RJ), Estado do Rio de Janeiro. Os IDS serviram 

para avaliar a situação da BJ no :imbito de outras unidades po

lítico-administrativas (município, estado, país, outras nações) 

tomadas como referência. Eles também poderão servir como 

apoio para a elaboração de projetos de desenvolvimento local 

integrado e sustentável (DUS). 

Palavras-chave: desenvolvimento sustentávd, indicadores, pe

quena bacia hidrográfica. 

* Recebido para publicação em 11 de abril de 2005. 
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The objective of this work was to evaluate which sustai

nable development inclicators (SDI) are possible to construct 

in small hydrographic basin, even with adaptation, using as a 

test area the Jurumirim Hydrographic Basin UHB), a watershed 

70 kmZ large, located in Angra dos Reis country, state of Rio 

de Janeiro. The SDI made possible to evaluate the position of 

the JHB in rdation to other political and administrative units 
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Introdução 

Os indicadores de desenvolvimento sus

tentável (IDS) vêm sendo propostos desde fins da 

década de 1980, e sobretudo a partir da 2a Con

ferência da ONU sobre Meio Ambiente e Desen

volvimento (Rio-92), que reconheceu sua impor

tância e sugeriu no capítulo 40 da Agenda 21 que 

os países os desenvolvessem para planejar e guiar 

as ações, decidir quais as prioridades, direcionar 

investimentos, definir metas, monitorar o avanço 

para o desenvolvimento sustentável e adquirir ba

ses sólidas para a tomada de decisões. 

A demanda por IDS é grande, inclusive no 

âmbito das empresas, contudo, ainda é um desafio 

construir indicadores que nos permitam avaliar o 

progresso em direção ao desenvolvimento sustentá

vel, que é um processo em construção e complexo 

(multidimensional). 

Em todo o mundo existem instituições 

(governamentais e não-governamentais, empre

sas, universidades} refletindo e sugerindo IDS, tais 

como: Banco Mundial (WORLD BANK, 1997}, 

Organização para a Cooperação Econômica e De

senvolvimento (OECD, 1997}, Aliança para a Pre

venção da Poluição (PPA, 1999), ONU (United Na

tions, 2001}, Agência de Proteção Ambiental Sueca 

(Statistics Sweden & Swedish,Environmental Protec

tion Agency, 2001}, Instituto Brasileiro de Geografia 

e Estatística (IBGE, 2002}, dentre outras. 

A despeito dos desafios para tomar viável o 

desenvolvimento sustentável (DS) (CARVALHO & 

KRONEMBERGER, 2000; KRONEMBERGER 

& CARVALHO, 2000; CARVALHO et al., 2001a e 

b), as tentativas para implementá-lo ficam facilitadas 

quando se trabalha na escala local, pois ela melho

ra a percepção dos problemas pela comunidade e o 

seu engajamento em projetos de sustentabilidade. A 

bacia hidrográfica possui características favoráveis a 

esta abordagem e tem sido considerada como a uni

dade natural de trabalho em planejamento e gestão 

integrada dos recursos naturais. Enquanto a maioria 

dos processos físicos completa seu ciclo na bacia, a 

visualização de seus limites e a compreensão de gran

de parte dos impactos orisffiários dos diferentes usos 

dos recursos facilitam a integração político-institu

cional e permitem reunir e integrar grande número 

de variáveis envolvidas nos processos físicos e sociais 
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(DIXON, 1994; MARTIN, 1996). Entretanto, a 

gestão integrada pode extrapolar os limites rígidos 

da bacia porque considera questões sociais, culturais, 

políticas, institucionais e econômicas que, na maioria 

dos casos, acontecem também para além do divisor 

de águas (GANZEU, 1994). 

Este trabalho objetivou avaliar quais os IDS 

possíveis de serem construídos para pequenas ba

cias hidrográficas, servindo como apoio para tra

balhos sobre desenvolvimento local integrado e 

sustentável (DUS), bem como avaliar a situação 

da Bacia do Jurumirim no âmbito de outras uni

dades político-administrativas (município, estado, 

país, outras nações} tomadas como referência. Os 

indicadores da Bacia do Jurumirim serviram para 

subsidiar a elaboração de um Plano de Ação Inte

grada (PAI) para o Desenvolvimento Sustentável 

desta bacia, que tem como objetivos a geração de 

novas fontes de renda, a melhoria da qualidade de 

vida e a qualidade ambiental, a serem alcançados 

através do desenvolvimento ~e projetos locais inte

grados (KRONEMBERGER, 2003). 

Revisão bibliográfica 

Indicador é um agregado.de dados brutos e/ 

ou processados; é informação que procura caracteri

zar um sistema ou tenta realçar o que está acontecen

do nele (MEADOWS, 1998; IISD, 2000}. Ele repre

senta fenômenos complexos, de forma simplificada e 

geralmente quantitativa, auxiliando a transmitir in

formações para o público, seja ele leigo ou técnico. 

Os indicadores de desenvolvimento susten

tável (IDS) procuram avaliar a sustentabilidade ao 

longo do tempo {médio e longo prazos} de um pa

drão de vida, dos modos de exploração dos recursos 

naturais e de relacionamento sociedade-natureza. 

Os IDS tentam mensurar avanços e retro

cessos relativos à eficiência econômica, à eqüidade 

social, à qualidade de vida, à conservação ambiental 

e ao desenvolvimento institucional e participativo. 

Idealmente, eles deveriam ir além de simples medidas 

instantâneas das condições ambientais ou do estoque 

de recursos. Precisariam informar sobre a capacidade 

do ambiente de sustentar as atividades humanas ou 

absorver impactos (capacidade de supone dos ecos

sistemas}, acrescentando a variável tempo, em um ho-
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rizonte de longo prazo (25-50 anos), para estabelecer 

limites ou metas de uso, bem como integrar socieda

de, economia e ambiente (MEADOWS, 1998; Hart 

ENVIRONMENT Data, 1998). A construção deste 

tipo de indicador permanece, portanto, como um de

safio aos pesquisadores, porque não conhecemos ou 

entendemos pouco sobre o complexo funcionamento 

dos ecossistemas, bem como suas rdações diretas e in

diretas com a economia e a sociedade. 

Numa tentativa de melhor explicar o con

ceito, Meadows (1998) e Bossel (1999) compara

ram os IDS com os indicadores necessários em um 

avião: alarmes de advertência para assinalar peri

gos; indicadores de conforto e segurança dos pas

sageiros; de eficiência operacional e de posição em 

relação ao destino escolhido. Eles têm importância 

diferenciada para a operação do avião: enquanto 

alguns necessitam de contínua atenção, outros são 

revisados ocasionalmente. 

O indicador nos permite descrever as con

dições socioeconômicas e/ou ambientais (indica

dor descritivo) e avaliar o progresso em direção a 

uma meta previamente estabelecida ou a um valor 

padrão considerado como referência (indicador de 

desempenho) (OECD, 1997; PPA, 1999). Não se 

deve esquecer que ele é um retrato instantâneo de 

uma situação acumulada até a data da coleta da 

informação, e que, portanto, os dados devem ser 

continuamente levantados para que a série históri

ca enriqueça a realização dos diagnósticos. 

Existem diversos critérios que podem auxiliar 

na seleção de indicadores, tais como: comparabilida

de espacial e temporal, levantamento e interpretação 

viáveis segundo os recursos humanos e financeiros 

disponíveis, validade, simplicidade, reprodutibili

dade, suficiência, independência, precisão, quanti

ficação, rdevância, praticidade (WORLD BANK, 

1997; HERWEG, STEINER & SIAATS, 1999 a e 

b; BOSSEL, 1999; IISD, 2000). 

Os indicadores geralmente refletem parcial

mente a realidade, são incertos e podem basear-se 

em modelos imperfeitos. As incertezas podem estar 

também no instrumento e/ou no método de me

dição, na coleta dos dados e nas variações das con

dições ambientais (TAKASHINA, 1999). Espírito 

critico, para identificar as fraquezas do indicador, 

e consciência cidadã, para evitar sua manipulação 

com fins espúrios, são as principais armas na ma

nutenção de sua credibilidade e poder intrínseco. 

Dentre as dificuldades na escolha e uso dos 

indicadores, Meadows (1998) cita a agregação dema

siada, a medição do que é mensurável em vez do que 

é importante, a representação de modelo falso (indi

cador retratando de fOrma desvirtuada o fenômeno 

que o modelo procura explicar), o desvio de atenção 

da experiência direta (um indicador pode desviar a 

atenção do analista daquilo que explicaria melhor 

uma dada situação), e a superconfiança, que conduz 

o técnico a pensar que o indicador é corre.to, quando 

de pode ser falso, ou ser apenas um ruído, ou ainda 

fazê-lo apontar para uma situação anormal. 

Podemos mencionar, ainda, outras dificulda

des práticas na daboração de indicadores de sustenta

bilidade para um sistema geograficamente bem deli

mitado. Entre elas destacam-se: carência de estatísticas 

sobre os mais variados aspectos, sobretudo ambientais; 

obstáculos ao consenso sobre o que seria um enfOque 

adequado das trocas com os sistemas geográficos exter

nos; limitações cientificas à busca por valores que refli

tam a importância das funções sociais e ecológicas dos 

seus ecossistemas; tratamento individualizado das 

diversas dimensões do desenvolvimento sustentável, 

rião havendo integração de variáveis ambientais, so

ciais e econômicas . . 

Materiais e métodos 

Aspectos gerais da 
área de estudo 

A Bacia do Jurumirim (BJ) foi escolhida 

porque reúne aspectos peculiares: tem cerca de 

70 km2 (6.810 ha); totalmente inseridos em um 

único município, Angra dos Reis (Figurai); possui 

70% da área coberta por Floresta Pluvial Tropical; 

contém a maior planície de Angra dos Reis, o que 

pode facilitar a expansão urbana em um município 

que possui apenas 6% de área urbanizável, e as Ro

dovias BR-101 (Rio-Santos) e RJ-155 (Saturnino 

Braga), as mais importantes do município, que fa

cilitam o acesso ao local e poderão se tornar vetores 

de expansão urbana; e é um local frágil do ponto de 

vista ambiental, devido às fortes declividades (65% 

da bacia com declividades superiores a 25%), aos 

solos erodíveis (Argissolos Vermelho-Amarelos, 

Cambissolos Háplicos, Neossolos Litólicos) e à 

pluviosidade média anual de 2.000 mm. 
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Figura 1 - Locali~o da área de estudo 
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· Metodologia 

Inicialmente, foi feita uma pesquisa biblio

gráfica para levantar quais os lOS existentes na lite

ratura técnica (OECD, 1997; MEADOWS, 1998; 

MULLER, 1996, Apud HERWEG, STEINER & 

SLAATS, 1999 a e b; PNUD et al., 1998; PNUD, 

2000; United Nations, 2001; IBGE, 2002), e sele

cionados aqueles que poderiam ser construídos para 

pequenas bacias hidrográficas (Quadros 1, 2 e 3). 

Os indicadores selecionados foram organizados se

gundo as dimensões ambiental, social e econômica 

do desenvolvimento sustentável, e, estas, de acordo 

com temas (ex.: educação, saúde, habitação). 

Os dados sociais e econômicos foram ob

tidos no IBGE, Prefeitura Municipal de Angra 

dos Reis/Secretarias de Educação e Saúde, EMA

TER, Fundação DER-R] e Posto de Saúde da Ser

ra d'Água, este localizado na Bacia do Jurumirim. 

Os dados de rendimento familiar foram obtidos 

por aplicação de questionários na comunidade. O 

custo da cesta básica foi calculado para a ~Lia da 

Serra d'Água e centro de Angra dos Reis, em esta

belecimentos utilizados pelos moradores para suas 

compras, no período de dezembro de 2000 a abril 

de 2001, com base em metodologia adaptada do 

DIEESE (1993; 2001). 

Todos os dados, após inspeção e cruzamen

tos, foram gerenciados em banco de dados Access e 

no programa Excel, nos quais foram feitas, respecti

vamente, as consultas e os cálculos para construção 

dos indicadores das dimensões social e econômica 

do desenvolvimento sustentável. 

Os indicadores ambientais foram obtidos 

a partir da aplicação de técnicas de Geoprocessa

mento (software IDRISI32) nos mapas temáticos 

de uso do solo/cobertura vegetal, áreas de preserva

ção permanente, tipos de solos e aptidão agrícola, 

bem como dos dados de pluviosidade da Estação 

Climatológica de Angra dos Reis, de vazão do rio 

da Guarda (SILVA, 2003) e de qualidade das águas 

do rio da Guarda, junto à Vua da Serra d'Água 

(OLIVEIRA, 2002). 

Resultados e discussão 

A taxa de crescimento da população da Ba

cia do Jurumirim foi elevada entre 1996 e 2000, 

porém semelhante à de Angra dos Reis e maior do 

que a do Estado do Rio de Janeiro e do Brasil (Ta

bela 1). Devido à incerteza sobre o número total 

de habitantes, esta taxa pode estar variando entre 

4,7% (se pop. = 873 hab. em 2000) e 8,3% {se 

pop. = 1000 hab. em 2000). De qualquer modo, 

o valor é alto e pode estar relacionado ao pequeno 

grau de instrução e à baixa renda da maioria da po

pulação, bem como a fatores culturais, sobretudo 

religiosos, que colaboram para que as famílias sejam 

numerosas. Se o crescimento continuar nesta taxa, 

é provável que contribua para afetar a sustentabili

dade a médio prazo, causando maior pressão sobre 

os recursos, sobretudo porque se trata de uma área 

vulnerável do ponto de vista geoecológico. 

A densidade demográfica ainda é baixa (14 

hab./km2
), se comparada à do município como um 

todo, à do Estado do Rio de Janeiro ou à do Brasil 

(Tabela 1), embora venha crescendo nos últimos 

anos. Em apenas quatro. an.os a população cresceu 

40%, contudo, é preciso ressaltar que os dados fo

ram obtidos de fontes diferentes e são incertos. A 

Contagem da População do IBGE abrange, além 

da Bacia do Jurumirim (BJ), a Bacia do Ariró; 

os dados de 1997, 1998 e 1999 foram obtidos 

por projeções feitas pela Secretaria de Saúde 

da Prefeitura Municipal de Angra dos Reis, a par

tir da declaração de nascidos vivos (DNV) e de 

taxas de crescimento demográfico divulgadas pelo 

IBGE; e os dados de 2000 são do Posto de Saúde 

da Serra d'Água. 

O número de jovens é elevado: o grupo de 

idade com maior população é o de 15 a 19 anos 

(12%), enquanto 45% da população tem menos 

de 19 anos. As crianças de até 9 anos são 22% dos 

moradores (Tabela 1). A população predominante

mente jovem representa um potencial para o desen

volvimento sustentável (OS), na medida em que é 

um contingente a ser capacitado para o mercado de 

trabalho e para adquirir uma conscientização am

biental que conduza ao uso sustentável dos recursos 

naturais. Diversas crianças e jovens colaboraram no 

levantamento de dados para a construção de indica-
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Temas 

População 

Educação 

Saúde 

Habitação 

104 

Quadro 1- Indicadores sociais de desenvolvimento sustentável para~ Bacia do Jurumirim 

Indicadores 

Taxa de crescimento da 

população (o/o) 
------

Densidade demográfica 

(hab./km2) 

População com 

idade < 9 anos (o/o) 

População com 

idade> 65 anos (o/o) 

Taxa de Escolarização 

de 7- 14 anos (o/o) 

Crianças fora da escola (o/o) 

Taxa de c:vasão 

escolar (o/o) 

Taxa de reprovação 

escolar (o/o) 

Descrição 

É calculada através da expressão: 

( •-;J Pzooo I PI996) - 1, onde n=4 e p = população 

É o número que pessoas que 

habita a bacia por ~ilô~~~o q~~d~- de área 

Proporção da população com menos de 9 anos de idade 

em rdação à população total da bacia 

Proporção da população cornmais de 65 anos 

de idade em relação à população total da bacia 

Proporção de pessoas de 7 a 14 anos de idade 

freqüentando a escola (ensino fundamental) em 

relação ao total da população do mesmo grupo etário 

Proporção de pessoas de 7 a 14 anos de idade não 

freqüentando a escola (ensino fundamental) em 

rdação ao total da população do mesmo grupo etário 

Percentagem de alunos que abandonaram a escola 

durante um ano letivo em rdação à matrícula total 

Número de alunos reprovados x 1 00/ total de alunos 

Taxa de alfabetização Proporção das pessoas de 15 anos ou mais de idade 

de adultos (total e por sexo) (o/o) que sabem ler e escrever pelo menos um bilhete simples 
------------~------------~---------

Taxa de analfabetismo Proporção das pessoas de 15 anos ou mais de idade que 

(15 anos ou mais de idade) (o/o) não sabem ler e escrever pdo menos um bilhete simples 

Crianças com peso Proporção de crianças que nasceram com peso aba.ixo 

insuficiente ao nascer (o/o) ·de 2,5 kg em relação ao total de nascidos vivos 

Prevalência de 

desnutrição total (o/o) 

Taxa de mortalidade 

infantil (o/oo) 

Partos de mães menores 

de 20 anos de idade 

Grau de instrução 

indadequado das mães (o/o) 

Percentual de 

prematuros (o/o) 

Assistência pré-natal 

adequ>da (o/o) 

Domicflios duráveis (o/o) 

Domicflios com densidade 

inadequada de moradores 

por dormitório potencial (o/o) 

Domicflios com sistema 

de abastecimento de água (o/o) 

Domicílios com esgotamento 

sanitário adequado (o/o) 

Domicflios com 

coleta de lixo (o/o) 

Domicflios com 

detricidade (o/o) 

Rdação peso-idade inaceitável, ou seja, inferior ao valor 

correspondente a 2 desvios típicos abaixo da média das 

distribuições respectivas de freqüência correspondentes 

às crianças sãs (United Nations, 200 1) 

Indica o risco de morre infantil através da freqüência 

de óbitos de menores de um ano de idade na 

população de nascidos vivos. (IBGE, 2002, p. 34) 

Proporção de partos de mães com menos de 20 anos 

de idade em relação ao total de partos 

Grau de instrução inadequado = sem nenhum grau de 

instrução + fundamental incompleto 

Proporção de recém-nascidos prematuros (menos de 9 

meses de gestação) em relação ao total de parto~ 

Proporção de partos cujas mães ftzeram mais de 6 
consultas durante a gestação em relação ao total de partos 

Proporção de domicflios construídos com material 

durável (tijolo/adobe) em relação ao total de domicílios 

Densidade inadequada = mais de 3 moradores por 

dormitório potencial; dormitório potencial = n.0 total 

de cômodos - 2 (cozinha e banheiro) 

Proporção de domicílios ligados à rede geral de água ou 

com abastecimento por poço ou nascente em relação 

ao total de domicílios 

Proporção de domicflios com rede geral de esgoto ou fossa 

séptica em relação ao total de domicílios 

Proporção de domicflios com 

coleta de lixo em rdação ao total de domicílios 

Proporção de domicflios com 

cncrgio détrica em relação ao total de domicllios 

Fonte do indicador 

United Nations 

(2001) 

United Nations (2001); 

He~eg et ai., 1999 

Este trabalho 

United Nations 

(2001) 

United Nations 

(2001) 

PNUD et ai. (1998) 

United Nations 

(2001) 

Este trabalho 

United Nations 

(2001) 

United Nations (2001); 

IBGE (2002) 

United Nations 

(2001); Meadows 

(1998); OECD (1997) 

OECD (1997); 

UNDP (2001) 

Este trabalho 

Este trabalho 

Este trabalho 

Adaptado de PNUD 

et ai. ( 1998) 

IBGE (2002) 

Adaptado do 

IBGE (2002) 

Adaptado de 

United Nations (2001); 

adaptado do IBGE (2002) 

Adaptado do 

IBGE (2002) 

OECD (1997) 
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Quadro 2- Indicadores econômicos de desenvolvimento sustentável para. a Bacia do Jurumirim 

Temas Indicadores Descriçio Fonte do indicador 

Taxa de desemprego (o/o) 
Resulta da razão entre o número de desempregados e a PEA -

United Nations (2001) 
População Economicamente Ativa -, multiplicado por 100 

Trabalho 
Número de mulheres/100 Número de mulheres que trabalha 

United Nations (2001) 
homens na mão-de-obra por cada 100 trabalhadores homens 

Rendimento familiar 
O indicador apresenta a distribuição de famílias 

Adaptado de 

(R$ e salários mínimos) 
em números absoluto e relativo por classes de rendimentomensal 

IBGE (2002) 
em llliárioe mlnim01 

Custo médio da cesta básica (R$) 
Valor médio da cesta básica no período Adaptado de 

de dezembro de 2000 a abril de 2001 OECD (1997) 
Rendimento e i 

Consumo Horas mo!dias de trabalho O indicador resulta do custo da cesta 

necessárias para básica/salário mínimo x 220 h (jornada de DIEESE (1993) 

comprar a cesta básica trabalho mensal) 

Custo familiar médio 
O indicador resulta do custo da cesta bàsica 

com alimentação 
multiplicado por três (família com 4 pessoas, 2 adultos DIEESE (1993) 

e 2 crianças, que consomem como um adulto) 

Índice de Gini da Estrutura 
Expressa o grau de concentração na distribuição das 

Fundiária (adimensional) 
terras; o índice é expresso por um valor que varia de O (perfeita United Nations (2001) 

igualdade) a 1 (desigualdade máxima) 

Agropecuária Árt:a cultivada (%) Proporção ela ma da bacia utilizada para agricultura UNDP(2001) 

Área com cultivo Proporção da área da bacia utilizada para 
UNDP (2001) 

permanente o/o o plantio de culturas permanentes 

Tckfoncs públicos/1.000 pessoas i Número total de telefones públie01 por mil habitantes UNDP (2001) 

Densidade rodoviária Quil6mctros de rodovias pavimentadas por 100 habitantes 
Este trabalho Infra-estrutura (km/100 hab. e km/100km2) habitantes'e quilômetros de rodovias pavimentadas por 100 km2 

Fluxo de tráfego (n°/tempo) 
Número 'de veículos que passam 

OECD (1997) 
por tempo pela rodovia Satumino Braga (RJ-155) 

Quadro 3 - Indicadores ambientais de desenvolvimento sustentável para a Bacia do Jurumirim 

I Temas Indicadores (unidades) Descrição Fonte do indicador 

Quantidade de água disponívd para 
Vazão diária menos vazão ecológica Este trabalho I consumo (m3/dia) 

Águas i Quantidade diária de água consumida por uso 

Superficiais 
Consumo de água (m3/dia) 

residencial, industrial e comercial 
Este trabalho 

Concentração de coliformes fecais Número mais provávd de bactérias do grupo dos coliformes 
United Nations (2001) 

nas águas doces superficiais (N.M.P) fecais (Escherichia coli) presentes nas águas doces superficiais 

I Proporção da área da bacia com floresta Pieri et ai., 1996; 

Área com vegetação nativa (o/o) primária e secundária em avançado estágio Muller, 1996 apud 
de regeneração em rdação à área total Herweg. K etal., 1999 

Uso do Solo/ Proporção da área da bacia destinada à preservação 
Cobertura ' Superfície protegida (o/o) permanente e com cobertura vegetal de Mata Atlhttica 

Adaptado de 

Vegetal em relação à área total 
United Nations (2001) 

Superfície com 
Quantidade de terras, medida em hectares, com potencial para Adaptado de 

potencial agropecuário/ 

habitante (ha/hab.) 
uso agrícola c pecuário por habitante United Nations (2001) 

Clima Pluviosidade média mensal (mm) 
Quantidade média de chuva precipitada Adaptado de 

I 
mensalmente em determinada área United Nations (2001) 

I 
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dores, mQstrando que, se mobilizados e incentivados, 

eles respondem positivamente às propostas sugeridas. 

Por outro lado, a elevada proporção de jovens repre

senta também um desafio para o DS, pois implica 

grandes investimentos em educação e geração de em

pregos. 

Apenas 5% dos moradores têm mais de 65 

anos de idade, mas representam cerca de 45 pesso

as que também podem colaborar de alguma forma 

para o DS, seja transmitindo seus conhecimentos 

aos mais jovens ou fornecendo mão-de-obra volun

tária para projetos que contribuam para o aumento 

de renda, como, por exemplo, o plantio de ervas 

medicinais. 

A taxa de escolarização de 7 a 14 anos, faixa 

etária correspondente ao ensino fundamental, in

dica que a maioria das crianças está estudando (Ta

bela 2). Apenas 4% delas estavam fora da escola no 

ano de 2000, percentual satisfatório quando com

parado com o do Brasil, por exemplo. Contudo, 

ainda está longe do ideal, pois; em uma situação 

de DS, todas as crianças deveriam estar na escola. 

Por outro lado, certamente elas estarão mais bem 

preparadas para o mercado de trabalho do que seus 

pais, podendo melhor contribuir para o desenvol

vimento local. 

Como indicador de eficiência na educa

ção, foram utilizados dados de evasão para todas 

as séries, no ano de 1993 a 2000. A taxa de evasão 

tem sido mais elevada na 6a série, com valor médio 

de 18%, ou seja, as crianças desistem de estu

dar em maior proporção na B J com cerca de 11 

anos de idade. 

No período de oito anos estudado, a 1' e a 

5• séries têm apresentado as maiores taxas de repro

vação na Escola Municipal D. Pedro I (EMDPI), 

provavelmente porque nestas séries há maior difi

culdade de adaptação às mudanças curriculares em 

relação às séries anteriores. Na 5' série, por exem

plo, as crianças têm maior quantidade de matérias 

e um número maior de professores do que nos anos 

anteriores. 

A taxa de analfabetismo é tão elevada como 

a da comunidade da Rocinha, no Rio de Janeiro 

(Tabela 2). Isso indica a necessidade de um progra

ma de educação de adultos, que tenha c:Omo meta 

não só erradicar o analfabetismo, como também 

incentivá-los a continuar os estudos. Isso contri

buiria para aumentar a capacitação dos moradores 

da Bacia, suas possibilidades de obter emprego e 

possivelmente sua renda. 

Tabela 1- Indicadores sociais de desenvolvimento sustentável-
Tema população - Bacia do Jurumirim (BJ} e outros locais 

Indicadores BJ Fonte dos dados Outros Locais Fonte dos dados 

Angra dos Reis 6,5 
Taxa de crescimento da 

7 
IBGE (1996); OS 

Estado do Rio IBGE (1996; 2001) 
população (1996-2000) (o/o) Serra d'Água (2000) 

1,7 

Brasil 1,9 

IBGE (1996); PMAR Angra dos Reis 146 
Densidade 

demográfica {hab./knf) 
14 (1997-1999); Estado do Rio 328 IBGE (2001) 

PS Serra d'Água (2000) Brasil 20 

Angra dos Reis 20 
População com 

22 PS Serra d'Água (2000) Estado do Rio 17 CIDE {2000) 
idade < 9 anos (o/o) 

Brasil 19 

Angra dos Reis 4 
População com 

5 PS Serra d'Água {2000) Estado do Rio 7 PNUD {2000) 
idade> 65 anos {o/o) 

Brasil 5 
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Tabela 2 - Indicadores sociais de desenvolvimento sustentável -
Tema educação- Bacia do Jurumirim (BJ) e outros locais 

Indicadores BJ Fonte dos dados Outros Locais Fonte dos dados 

Taxa de escolarização de Estado do Rio 96,8 

7- 14 anos(%) 
96 

Bruil 95,7 
I IBGE (2001) 

Estado do Rio 3,2 
Crianças fora da escola 

4 Brasil 4,3 
(7-14 anos) (%) 

Município do Rio 2,5 PNUD etal. (2001) 

Taxa de alfabetização de Estado do Rio 94 CIDE (2000) 

adultos (15 anos ou mais de idade, 82 Brasil 84,9 

alfabctiza.do.) (~) Polônia 99,7 
PS Serra d'Água {2000) 

Brasil Taxa de alfabetização de 84,8 

adultos masculinos (%) 
83 UNDP (2001) 

Polônia 99,7 

Taxa de alfabetização de Brasil 84,9 

adultos femininos (%) 
81 

Pol6nia 99,7 

Rocinha (Rio) 18 PNUD et al. (2001) 

Taxa de analfàbetismo Eillldo do Rio 6 

(15 anos ou mais de idade) (%) 
18 IBGE (2001) 

Brasil 13,3 

Guiana 1,6 UNDP (2001) 

Secretaria de. 

Secretaria de Angra dos Reis 7 Educação/PMAR 

Taxa de evasão escolar % 8 Educação/PMAR (2000) 

(2000) Estado do Rio 4 MEC (2000) 

Brasil 5 MEC (2000) 

Secretaria de 

Secretaria de Angra dos Reis 12 Educação/PMAR 

Taxa de reprovação escolar(%) 12 Educação/PMAR (2000) 

(2000) Estado do Rio 24 MEC (2000) 

Brasil 22 MEC (2000) 

Noras: PS Serra d'Água= Posto de Saúde da Serra d'Água; PMAR = Prefeitura Municipal de Angra dos Reis. 

Segundo dados da Secretaria Municipal de 

Saúde, foram registrados 94 nascimentos na BJ en

tre 1997 e 2000, sendo a maioria de parto normal, 

com exceção de 1998, quando as cesarianas pre

dominaram. Destas crianças, a maior parte nasceu 

com peso suficiente, ou seja, igual ou superior a 

2,5 kg, evidenciando as boas condições de nutrição 

intra-uterina. Em 1998, o percentual de crianças 

com peso insuficiente ao nascer foi igual ao de pa-

. íses desenvolvidos, como Canadá e Austrália. Por 

outro lado, em 1999 passou a ser comparável ao de 

países subdesenvolvidos, como a Namíbia e Etiópia 

(Tabela 3). Porém, é preciso avaliar esse dado com 

cautela, porque, em populações de tamanho redu

zido, qualquer pequena mudança nos dados ab

solutos provoca alteração significativa nos valores 

relativos. Em 1999, por exemplo, foram registradas 

apenas três crianças com peso insuficiente. 

Em 1999 também foi maior o percentual 

de prematuros, fato que provavelmente está liga

do à maior quantidade de mães com menos de 20 

anos de idade (Tabela 3), que podem ter feito um 
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pré-natal incorreto ou ingerido alimentação insufi

ciente, ou ainda consumido tabaco, que são as cau

sas mais comuns de partos prematuros. O maior 

número de prematuros, no ano de 1999, também 

pode ter contribuído para o elevado percentual 

de crianças com peso insuficiente ao nascer obser

vado neste ano. 

Em 1999 e 2000 a incidência de recém

nascidos de baixo peso não esteve de acordo com 

os padrões da Organização Mundial de Saú

de (OMS), que estabeleceu um patamar de até 

10% de crianças com peso insuficiente (UNITED 

NATIONS, 2001). 

A situação dos indicadores de saúde da BJ, 

referidos a apenas quatro anos de observação, são um 

bom exemplo das restrições que se deve considerar na 

transposição de escalas, quando se comparam dados 

locais, referentes a pequenas populações, com indica

dores em escala regional e até globais, que se referem 

a grandes populações, da ordem de dezenas de milha

res, ou mais. Para auxiliar a melhorar a interpretação 

desses poucos dados disponíveis, apresenta-se tam- . 

bém, na Tabela 3, a média de cada indicador referida 

ao período total observado. 

A análise da distribuição etária das mães 

no período de 1997 a 2000 revela que a maior in

cidência de partos ocorre entre 20 e 34 anos de 

idade. A proporção de partos de mães menores de 

20 anos de idade tem sido menor do que em Angra 

dos Reis, porém está muito elevada, se comparada 

a de países desenvolvidos {Tabela 3). Quanto ao 

grau de instrução no ano de 2000, grande parte 

(44%) das mães não possuía nenhum ou tinha ape

nas o curso fundamental incompleto, situação que 

vem melhorando, pois em 1997 eram 87%. 

O número de partos cujas mães fizeram mais 

de seis consultas de pré-natal vem aumentando, fato 

que pode ser considerado positivo para o DS da BJ, 

já que uma assistência pré-natal adequada assegura 

boas condições de saúde à gestante, ao parto e ao 

recém-nascido. Geralmente a gestação tem duração 

normal na BJ (em média 95%). Fato positivo na BJ 

é a presença de um Posto de Saúde Familiar, que per

mite dar uma boa assistência às gestantes. 
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Em 2000 havia cerca de 18 crianças des

nutridas, representando 19% do total dos me

nores de 5 anos de idade (Tabela 3), sendo que a 

maioria tinha entre 2 e 5 anos. Um dos programas 

prioritários do Posto de Saúde da Serra d'Água é 

o de intervenção nutricional, no qual as Agentes 

Comunitárias de Saúde fazem visitas quinzenais 

às crianças, doando leite e monitorando seu peso 

para acompanhar seu desenvolvimento. Os casos 

de desnutrição na BJ estão relacionados às precá

rias condições socioeconômicas das famílias. Elas 

vivem em casas construídas com materiais não-du

ráveis e com saneamento precário. Esta é uma área 

que merece atenção especial por parte da sociedade, 

porque a desnutrição impede o pleno crescimento 

e desenvolvimento da criança, reduz sua capacida

de de resistir às doenças e diminui suas chances de 

sobrevivência. Por outro lado, esse fato reflete as 

condições de vida da comunidade, porque boas 

condições nutricionais pressupõem boa saúde e 

nutrição das gestantes, dietas adequadas e ausência 

·de doenças infecciosas, o que requer o atendimento 

das necessidades básicas (UNICEF, 1998). 

~ão houve ocorrência de mortes de crianças 

menores de 1 ano de idade entre 1997 e 2000 na BJ. 

Cerca de 97% das habitações da B J são feitas 

com material durável (tijolo/adobe), a mesma pro

porção de Brasília, sendo que em São Paulo e Rio de 

Janeiro é de 99%. A mesma proporção de domicílios 

possui eletricidade. Aproximadamente 6% dos domi

cílios possuem densidade excessiva, ou seja, acima de 

três moradores/dormit6rio (FJP, 2001). 

Cerca de 17% das casas da B J têm sistema 

de abastecimento de água por rede geral, sendo que 

na Vila da Serra d'Água todos os domicílios estão 

ligados à rede geral. O percentual da BJ é baixo 

porque a maioria das casas são abastecidas com 

água de nascentes ou poços {83%). 

Quanto às instalações sanitárias, os moradores 

relataram ter fossa em 91% das moradias no ano de 

2000. Entretanto, há incerteza neste dado, porque as 

análises microbiol6gicas feitas no rio da Guarda indi

caram má qualidade da água no trecho junto à V.la da 

Serra d'Água (OLIVEIRA, 2002) e há sinais claros de 

lançamento de esgoto in natura no rio da Guarda. 
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T ahela 3 - Indicadores sociais de desenvolvimento sustentável -
Tema saúde - Bacia do Jurumirim (BJ) e outros locais 

BJ Média Fonce.dos I Outros Anos Fonte: dos 
lndicadorc:s 

pai dados Locais dados 11997 i 1998119991 2000 I 1997 1998 1999 2000 

Angra 
Secretaria 

dos Reis 
8 9 8 8 de Saúde/ 

PMAR 

Estado 

do Rio 
9 8,9 8,8 CIDE (2000) 

Crianças com 

I I pc:so insuficiente 10 6 16 11 7 · Brasil UNDP(2001) 
ao nascer (%) 

8 

Canadá/ 
6 

Austrália 

PNUD (2000) 

Namlbial 

,l!d6pia 
I 

16 

I I 
Angra 

Secretaria 

23 24 23 24 de Saúde/ 
dos Reis 

PMAR 

Sc:cretaria Estado 
Partos de mães de Saúde/ do Rio 

21 21 CIDE (2000) 

' menores de 20 anos 19 18 21 14 18 PMAR 

I l 
I 

I 
de idade, (o/o de partos) Brasil 19 

Holanda/ 

Suíça 
1,3 UNDP (2001) 

Venczuda 20 

Angra 
Secretaria 

Grau de instrução dos Reis 
70 70 61 62 de Saúde/ 

inadequado das 87 76 42 44 64 
PMAR 

mães (o/o de partos) 
Estado 

do Rio 
52 CIDE (2000) 

Percentual 
6 11 4 5 

Angra 
6 6 o 8 7 

de prematuros dos Reis Secretaria 

de Saúde/ 
Assistência pré-

Angra PMAR 
natal adequada o 35 47 59 33 

dos Reis 
46 48 48 58 

(o/o de parros) 

Brasil 7 IBGE (2000) 
Prevalência de 

PS Serra 
desnutrição total 19 

d'Água 
Tailândia 19 

(o/o) UNDP (2001) 
Bangladesh 56 

Angra 
Secretaria 

Secretaria dos Reis 
25 23 24 18 de Saúde/ 

Taxa de mortalidade o o o de Saúde/ 
PMAR 

infantil (%o) 
o o 

PMAR 
Estado IBGE (2000; 

do Rio 
23 24 

2001) 

Notas: valor não determinado; média geral: somat6rio do número de ocorrências no período/somatório das observações no pc:ríodo (n= 94); 

PS Serra d'Água = Posto. de Saúde da Serra d'Água; PMAR = Prefeitura Municipal de Angra dos Reis. 
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O lixo é coletado em grande parte das re

sidências (Tabela 4) e segue para o aterro sanitá

rio do Arir6. Em 20% dos domicílios os resíduos 

são queimados e em 4o/o são lançados em terrenos 

baldios. Um programa mais eficiente de coleta e 

disposição do lixo seria uma solução para a questão 

dos resíduos, em conformidade com os princípios 

do desenvolvimento sustentável. Outra alternativa, 

em conformidade com o DS, é a implantação da 

coleta seletiva, com a reciclagem dos materiais re

aproveitáveis. 

A participação das mulheres no mercado de 

trabalho é pequena, sobretudo se comparada com 

outros locais (Tabela 5), o que é um indício da de

sigualdade de oportunidades entre os sexos. Cerca 

de 41 o/o das mulheres são donas de casa. Esta situ

ação, aliada às informações sobre saúde materno

infantil, aponta para a importância de se construir 

uma creche comunitária e investir no aumento da 

capacitação profissional das mulheres, para inseri-

las no mercado de trabalho. Será uma maneira de 

ampliar suas oportunidades e contribuir para que 

elas desenvolvam seus potenciais. 

A taxa de desemprego foi elevada em 2000 

(lO%) (Tabela 5), sendo o número de desemprega

dos maior que o de trabalhadores na agropecuária. 

Esse fato pode estar relacionado à pequena escola

ridade dos adultos, o que dificulta a obtenção de 

emprego em um mercado de trabalho muito com

petitivo. Isso conduz à pobreza. Porém, este dado 

é incerto, na medida em que se refere ao número 

de desempregados em três meses de coleta do dado 

(junho, julho e agosto) de 2000, e a taxa de de

semprego é muito variável. O IBGE, por exemplo, 

gera mensalmente o indicador taxa de desemprego 

aberto para as regiões metropolitanas, através da 

PME - Pesquisa Mensal de Emprego. A Tabela 5 

apresenta os valores mínimo e máximo da taxa do 

Brasil no ano de 2000 (IBG.g, 2001). 

Tabela 4 ~ Indicadores sociais de desenvolvimento sustentável -
Tema habi~ - Bacia do Jurumirim (BJ) e outros locais 
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Indicadores 

Domicílios duráveis (%) 

Domicílios com densidade 

inadequada de moradores por 

dormitório potencial (%) 

Média de moradores 

em domicílio 

Domicílios com sistema 

BJ 

97 

6 

4 

100 
de abastecimento de água (%) 

-"'-----''--'---+---
Domicílios com 

esgotamento sanitário 

adequado*** (%) 

Domicílios com 

coleta de lixo (%) 

Domicílios com 

detricidade (%) 

91 

76 

97 

Fonte dos 

dados 

PS Serra 

d'Água (2000) 

Outros Locais 
Fonte dos 

dados 

Brasília 97 
PNUD etal 

Municípios do 
99 

(2001) 

Rio/São Paulo 

Brasil 9 IBGE (2002) 

Estado do Rio 3,4 
IBGE (2001) 

Brasil 3.7 

Brasil 92 IBGE (2002) 

Brasil 80 IBGE (2000) 

Brasil 95 
I 

IBGE (2000) 

Notas: PS Serra d'Água= Posto de Saúde da Serra d'Água; *** Informação considerada dúbia, por desinformação da 

da população sobre diferença entre o que seja fossa e sumidouro. 
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Tabela 5 - Indicadores econômicos -
Tema trabalho- Bacia do Jurumirim (BJ) e outros locais 

Indicador BJ 

Taxa de desemprego(%) 10 

mulheres/100 homens 

na mão-de-obra (no) 
37 

Fonte dos 

dados 

PS Serra 

d'Água 

Outros Locais 
Fonte dos 

dados 

Rio de Janeiro PNUDetal. 
(município) 

9 
(2001) 

Romênia 10 PNUD (2000) 

Noruega 3 IBGE (2001) 

Brasil 4,8 a 8,2** IBGE (2001) 

Rio de Janeiro 
71 IBGE (2000) 

(município) 

Brasil 71 IBGE {2000) 

Notas: PS Serra d'Água= Posto de Saúde Serra d'Água;** valores mínimo e máximo da taxa de desemprego aberto no 

ano de2000. 

O rendimento familiar médio mensal na BJ 

era de cerca de 700 reais em 2002, sendo que a 

moda é de 400 reais. Cerca de 26o/o das famílias 

recebem entre um e dois salários mínimos (SM) 

mensais; 11 o/o delas recebem menos do que um SM 

por mês (Tabela 6). A baixa remuneração pode ser 

explicada pelo pequeno grau de escolaridade dos 

adultos da BJ, que faz com que eles exerçam ativi

dades econômicas pouco valorizadas. 

Se considerarmos ~ custo com alimentaÇão 

(Tabela 7), calculado a partir do valor da cesta bási

ca, como um indicador de custo de vida, podemos 

afirmar que o gasto com alimentos apresenta uma 

grande participação no orçamento das famílias com 

menor rendimento. Cerca de 23o/o das famílias da 

BJ recebem até um salário mínimo e não podem 

comprar a cesta básica. Quem recebe dois salários 

gasta cerca de 74o/o para comprar somente a cesta 

Tabela 7 - Indicadores parciais do custo de vida na Bacia do 
Jurumirim (BJ), centro de Angra dos Reis e Munidpio do Rio 

de Janeiro - dezembro de 2000 - abril de 2001 

VdadaSerra 
Centro de 

Indicadores 
d'Água(BJ) 

Angra dos Rio de Janeiro 
Reis 

Custo médio do 
91 92 116 

cesta básica (R$) 

Horas médias mensais 

de trabalho necessárias 11Ih 112h I64h 

para comprar a cesta 25min I3 min 39 min 

básica 

Custo familiar médio 
272 275 348 

com alimentação (R$) 

Fonte dos dados do Rio de Janeiro: DIEESE (200I). 

Tabela 6- Rendimento familiar mensal em 
salários mínimos na Bacia do Jurumirim - 2002 

Fanúlias EntreVistadas 
Classes de Rendimento 

no % 

até 1/2 IO 11 

entre 'h e I 11 I2 

entre I e 2 23 26 

entre 2.e 3 I8 20 

entre 3 e 5 I9 2I 

mais de 5 9 IO 

Total 90 IOO 

Fonte: Este trabalho. 

Nota: valor do salário mínimo em 2002 = R$200,00. 

para sua família, e aquelas com três salários gastam 

a metade. Se ainda fossem somados os custos com 

transporte, moradia e vestuário, a renda não seria 

suficiente para a maioria da população. 

A estrutura fundiária é desigual (Tabela 8), 

evidenciando que nesse aspecto não há eqüidade so

cial na BJ, fator negativo para o alcance do OS, pelas 
implicações sociais e econômicas que acarreta. Os pe

quenos proprietários têm mais dificuldade em obter 

crédito agrícola, que tem um custo elevado, a sua pro

dução é baixa e, conseqüentemente, a renda também. 

O Índice de Gini calculado para a BJ apresentou o va

lor de 0,82 em 1991 e 0,77 em 2000, apontando para 

uma concentração de terras muito forte nos dois anos, 

porém maior em 1991. Esta concentração é menor 

do que a do Brasil, que possui um Índice de Gini de 

0,85 (calculado com base nos dados do Censo Agro
pecuário de 1995-1996 (IBGE, 1997). 
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Apenas 3% da área da bacia são cultivados 

(170 ha) nas 28 propriedades onde há produção 

agrícola, sendo que em 2,5% da BJ há culruras per

manentes. O principal produto em área e produção 

é a banana, plantando-se também mandioca, milho, 

laranja, cana e feijão, entre outros. Por outro lado, 

cerca de 30% (2.045 ha) da área da BJ são ocupadas 

por pastagem, com criação de gado ou não, pois dos 

37 estabelecimentos rurais da bacia, 16 praticam pe

cuária de corte e leiteira, possuindo cerca de 1.600 

cabeças de gado, a maioria(76%) na Fazenda Pedra 

Branca, a maior propriedade do local. 

Tabela 8 - Estrutura fundiária da Bacia do 
Jurumirim- 1991 e 2000 

Intervalo de Classes 
1991 2000 

N• Área (ha) ! N• Área (ha) 

<2 33 12 2 3 

2a5 8 26 3 9 

5 a 10 8 63 10 66 

10 a20 11 156 8 102 

20 a 50 19 558 9 276 

50 a 100 4 292 2 138 

100 a200 3 440 179 

200 a 500 2 658 494 

> 500 4 2.575 850 

Total 92 4.780 37 2.117 

Fonte: UFRJ & PMAR (1993); Emater (2000) 

A BJ possui cerca de 17 km de rodovias pa

vimentadas, 31 km de caminhos sem pavimentação 

e 1 O km de ferrovia. As principais vias de acesso são 

a Rodovia Rio-Santos (BR-101), a Rodovia Satur

nino Braga (RJ-155), que liga a BR-101 à Rodovia 

Rio-São Paulo (BR-116), a Estrada do Cantagalo, 

que liga a Vila da Serra d'Água ao Zungu, e a Fer

rovia Centro-Atlantica, que transporta carga entre 

Angra dos Reis e Volta Redonda. 

A BJ possui maior densidade rodoviária do 

que Angra dos Reis, Estado do Rio de Janeiro e Bra

sil (Tabela 9), fator que, ao facilitar o acesso, poderá 

funcionar como vetor de expansão populacional para 

a área, bem como para a implantação de novas alter

nativas econômicas. Por outro lado, poderá também 

favorecer a ocupação desordenada da bacia. 

O caso da densidade rodoviária ilustra bem 

o binômio oportunidade x desafio, representado 
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por este e outros IDS da B J. A alta densidade rodo

viária é uma oportunidade para o desenvolvimento 

econômico da bacia, mas também impõe o desafio 

de controlar e disciplinar sua ocupação. 

Quanto ao fluxo de veículos na Rodovia Sa

rurnino Braga (RJ-155), na Vila da Serra d'Água, en

tre os dias 20 e 26 de março de 2001, passaram cerca 

de 13 mil veículos em ambos os sentidos (Angra-U

dice e Udice-Angra). O maior fluxo ocorreu na sexta, 

sábado e domingo, com 6.420 veículos (49% do to

tal), sendo que o horário de maior movimento foi en

tre 8 e 20 horas (68% dos veículos). Este movimento 

maior nos fins de semana é explicado porque Angra 

dos Reis é um centro turístico. Como a BJ é uma das 

"portas" de entrada do município, esta vantagem po

derá, conjuntamente com suas belezas naturais, ser 

aproveitada para o incremento do rurismo, tendo em 

vista o desenvolvimento sustentável do local. 

A contagem realizada pelo DER, a pedido 

da Universidade Federal Fluminense (UFF), na Se

mana Santa de 2002 (28 de março a 2 de abril), 

confirma com mais expressividade as características 

de Angra dos Reis: aproximadamente 21 mil veícu

los passaram na RJ-155 neste período, com maior 

fluxo na quinta-feira e no domingo (13.700), so

brerudo entre 8 e 20 horas (60% do total). Para 

efeito de comparação, nesta mesma semana entra

ram em Angra dos Reis, através da Rodovia Rio

Santos (BR-101), cerca de 29 mil veículos, com 

maior movimento na quinta-feira e sexta-feira {14 

mil), das 8 às 22 horas (85% dos veículos). Em um 

final de uma semana comum de março de 2001 

(23 a 25/03/01), a contagem na RJ-155 indicou 

cerca de 3.800 veículos no período das 17 h às 

20 h na sexta-feira e das 8 h às 20 h no sábado e 

no domingo (possível período de funcionamento 

de um Centro Comunitário a ser construído na 

Vila da Serra d'Água, onde seriam comercializados 

produtos locais). 

Tabela 9 - Densidade rodoviária 
na Bacia do Jurumirim 

Localidades km/100 hah km/100km2 

Bacia do Jurwnirim 1,7 24,3 

Angra dos Reis 0,08 11,2 

Estado do Rio 0,04 12,5 

Brasil 0,1 1,9 

Fonte: Baseado em DNER (1999, apud GEIPOT, 2001); DER. 
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Em 2000 a BJ possuía aperias um telefone 
público, localizado na Vila da Serra d'Água. As de
mais localidades da bacia ficavam incomunicáveis 

com o restante do município. Em 2002, graças a 

um abaixo-assinado feito por uma moradora com 

maior poder político no local, refor11ando uma rei
vindicação antiga dos moradores, a comunidade 
recebeu mais seis telefones. A carência de telefones 
é um obstáculo à integração da comunidade à rede 
mundial de computadores (e, portanto, aos bancos 

de informações globais). 

Cerca de 69o/o da Bacia do Jurumirim (BJ) 
são cobertas por vegetação primária e secundária 

em avançado estágio de regeneração de Floresta 
Ombrófila Densa (Floresta Pluvial Tropical), con

dicionada pela elevada precipitação do local. Da 
área da BJ, 74% deveriam ser destinadas à preser
vação ambiental, sendo que 15% correspondem a 
Áreas de Preservação Permanente (APP) e 59o/o à 

Mata Atlântica. As APPs correspondem às faixas 

marginais de proteção dos rios, com largura de 30 
metros (8% da área total da bacia), à faixa ao redor 
dos açudes (0,04o/o), aos topos dos morros (0,5o/o), 
às encostas com declividades superiores a 1 OOo/o 
(5%) e ao manguezal (1,2o/o). 

A pluviosidade é elevada, com média anu

al de 2.000 mm e totais mensais superiores a 100 
mm entre setembro e maio, impondo restrições ao 
desenvolvimento sustentável (DS) da BJ, porque 

contribui para o elevado potencial natural de ero
são laminar e para a ocorrência de movimentos de 

massa, sobretudo nos meses de verão. O período 
chuvoso é entre dezembro e março, com chuvas 
acima de 200 mm ao mês, e o mais seco ocorre 
entre junho e agosto, contudo, sempre com totais 
superiores a 60 mm. Por outro lado, o clima quente 
e úmido representa um potencial para o DS, por
que favorece o cultivo de diversas hortali11a5 (abo

brinha, alface, berinjela, cenoura, chuchu e outras) 
e da pupunheira, que podem ser introduzidas na 
bacia para gerar renda ou abastecer uma creche co

munitária. 

A vazão mínima do rio da Guarda é cerca de 

14 mil m3/dia e a vazão mediana é de 30 mil m3/dia. 
O consumo de água (residencial, comercial e indus

trial) na rnicrobacia do rio da Guarda era de aproxi

madamente 250m3/dia em 2002 (SILVA, op. cit.). 

Considerando que a oferta de água na rnicrobacia da 

Guarda é duas ordens de grandeza maior do que a 

demanda, e que a Bacia do Jurumirim possui diver

sos outros rios de pone semelhante a este, podemos 

afirmar que existe água em abundância para atender 

às necessidades atuais da comunidade e para promo

ver atividades econômicas que possam viabilizar o DS 

local, tais como irrigação de uma horta orgânica, pe

quenas indústrias caseiras (ex.: compotas de frutas), 

piscicultura, entre outras. 

O rio do Tombo, um dos afluentes do rio 

da Guarda, tem capacidade máxima atual de 1 mil 
m3/dia, segundo Silva (2003), podendo abastecer 

uma população quase cinco vezes maior do que 
a atual da Vila da Serra d'Água, supondo-se um 
consumo médio de 200 l/hab. dia, com água de 
excelente qualidade microbiológica (OLIVEIRA, 
2002). Considerando-se um cenário pessimista, 

com uma taxa de crescimento demográfico eleva
da, como a ocorrida em Mambucaba na década de 

1970 (14,4o/o ao ano), o consumo de água na mi
crobacia da Guarda seria de 2. 700 m3 I dia em 2020, 

não chegando a consumir 20% da disponibilidade 
hídrica mínima atual, caso não exista restrição do 

uso para a vazão ecológica. Nesse mesmo cenário, 
caso sejam reservados 80o/o da vazão mínima para 
usos não-consuntivos e preservação ambiental, o 

consumo passará a 90%, ocorrendo então uma 
situação limite, que poderá restringir o uso dos re
cursos hídricos na bacia (SILVA, 2003). 

Entretanto, a existência de água em abun

dância na BJ não pode justificar uma expansão 
urbana sem controle, pois existem diversos outros 
fatores restritivos à ocupação, tais como declivida
des acentuadas, susceptibilidade a movimentos de 
massa, entre outros. 

Quanto à qualidade bacteriológica, as águas 
do rio da Guarda a montante da Vala da Serra d'.Água 

podem ser consideradas de excelente qualidade, 

porque apresentam valores médios de coliformes 

fecais de 1,7x1Q2 NMP/lOOml, que estão de acor

do com os paclmetros estabelecidos na Resolução 

CONAMA/86 para as águas de classe 1 (OLIVEIRA. 

2002). Ponanto, elas têm potencial para diversos usos, 

podendo contribuir para o desenvolvimento local 

sustentável. Poderão ser destinadas ao abastecimento 

doméstico após simples desinfecção com cloro, à pro

teção das comunidades aquáticas, à aqüicultura, à re

creação da comunidade e de turistas. Por outro lado, 

a qualidade das águas a jusante da vila não obedece 

aos padrões permitidos pela legislação, apresentan

do valores médios de coliformes fecais iguais a 1 ,2 x 

104 NMP/lOOml, enquadrando as águas somente na 

classe 4 (harmonia paisagística) (OLIVEIRA, 2002). 
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Esses dados mostram a necessidade de um projeto de 

esgotamento sanitário para a Vua da Serra d'Água, já 

que o trecho do rio a jusante da Vua é de grande im

porclncia para o lazer da comunidade local, e pode ser 

fonte de atividades econômicas significativas, como o 

ecoturismo, o cultivo de hortaliças e a piscicultura. 

Aproximadamente 26% da superfície total 

da B J têm potencial para uso agropecuário, corres

pondendo a uma área de 1.750 hectares, existindo, 

portanto, dois hectares de terra por habitante, se 

considerarmos eqüidade na distribuição. Existe, 

por exemplo, um potencial para o cultivo da pupu

nheira e hortaliças (ex.: abóbora, alface, berinjela, 

brócolis, cebola, cenoura, chicória, chuchu), que 

encontrariam condições ambientais favoráveis na 

BJ, tais como um clima quente e úmido (tempera

turas médias acima de 22°C e pluviosidade média 

anual de 2000 mm, bem distribuídas ao longo do 

ano) e água em abundância. Faltaria, por exemplo, 

uma maior organização dos produtores e a aquisi

ção de crédito agrícola para investir na produção. 

Conclusões 

Os lOS geralmente estão disponíveis para 

as escalas mundial, nacional, estadual e municipal, 

e não para pequenas bacias hidrográficas (PBHs). 

A expectativa de vida, a taxa de fecundidade, a 

renda per capita e o produto interno bruto (PIB) 

são apenas alguns exemplos. Acreditamos que 

para a maioria das PBHs estatísticas não estejam 

disponíveis para a construção dos indicadores de 

desenvolvimento sustentável. Elas poderão ser pro

duzidas a partir da aplicação de questionários. Na 

BJ, a existência de um posto de saúde e de uma 

escola facilitou a aquisição de diversos dados atua

lizados, que foram complementados pela aplicação 

de questionários. 

Indicadores tradicionalmente expressos em 

percentual(%) ou número de casos em cada 100 ou 

1.000 ocorrências (o/oo) não são facilmente aplicáveis 

a populações de pequeno tamanho, pois pequenas 

variações dos valores absolutos causam grandes alte

rações dos dados relativos. Estes indicadores foram 

pensados, originalmente, para serem aplicados a po

pulações grandes (da ordem de centenas a milhares de 

ocorrências ou mais). Nesses casos, é melhor observar 
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um conjunto maior de anos, artiflcio utilizado para 

aumentar o tamanho da população total. 

Entre os indicadores produzidos neste tra

balho, alguns podem ser considerados fundamen

tais para monitorar o OS e são factíveis de serem 

obtidos também em outras PBHs: concentração de 

coliformes fecais nas águas doces superficiais, área 

com vegetação primária, taxa de alfabetização, taxa 

de analfabetismo, taxa de escolarização de 7 - 14 

anos, percentual de crianças fora da escola, domi

cílios duráveis, domicílios com sistema de abaste

cimento de água, domicílios com instalações ade

quadas de esgoto e domicílios com coleta de lixo, 

taxa de desemprego, rendimento familiar. 

Ainda é difícil construir lOS não tradi-

cionais, que dêem conta de questões complexas e 

dinâmicas do OS, como a capacidade de um ecos

sistema adaptar-se ou responder às alterações a ele 

impostas, e a taxa de crescimento demográfico sus

tentável. É preciso também criar indicadores que 

representem a dimensão institucional do OS em 

pequenas bacias hidrográficas, tais como os que 

possam apontar o grau de organização da popula

ção e o nível de participação da comunidade (ex.: 

n. o de pessoas que comparecem às reuniões das as

sociações de moradores; existência de associações 

comunitárias) ou o nível de interação institucional 

(ex.: existência de parcerias). 

Em pequenas bacias hidrográficas os níveis 

de incerteza dos indicadores de sustentabilidade 

não impedem que eles sejam utilizados, pois eles 

nos auxiliam a elaborar diagnósticos, identificando 

os problemas e as potencialidades do local, porém 

é preciso realizar uma análise mais cuidadosa para 

detectar tais incertezas. Na BJ os indicadores com 

os maiores níveis de incerteza são "taxa de cresci

mento demográfico", "domicílios com instalações 

adequadas de esgoto" e "taxa de desemprego". 

Apesar de todas as dificuldades, os indica

dores nos auxiliam a realizar diagnósticos, tomar 

decisões, e permitem indicar prioridades e direcio

nar a aplicação de recursos. Assim, é preciso tra

balhar para obtê-los, porque, como diz Meadows 

(1998), "sem eles nós voamos em vôo cego". 

R bras. Gtogr., &o de janeiro, v. 59, n. 2,p. 99-117.jul.!áez. 2005 



BOSSEL, H. Indicators for Sustainable Development: theory, method, applications: 

areportto the BalatonGroup. Wmnipeg: llSD, 1999. 138 p. 

CARVALHO, C. N. KRONEMBERGER, D. M. P. Feasibility of Sustainable 

Development - the local scale appoach: Jurumirim Hydrographic Basin, Angra 

dos Reis, RJ, Brazil. In: INTERNATIONAL GEOLOGICAL CONGRESS, 31, 

2000, Rio de Janeiro. Abstract ... Rio de Janeiro: IUGS, SBG, ABGE, 2000. 

CARVALHO, C. N. et ai. The quest for sustainable development in a local context: 

the case study of Jurumirim.Hydrographic Basin, Angra dos Reis County, Rio de 

Janeiro State, Brazil. In: OPEN MEETING OF THE HUMAN DIMENSIONS OF 

THE GLOBAL ENVIRONMENTAL CHANGE RESEARCH COMMUNITY, 

200la, Rio de Janeiro. Anais ... Academia Brasileira de Ciências/CIESIN at Colum

bia University, 2001. 

CARVALHO, C. N. et ai. Geoquimica, Gestão Ambiental e a Mudança do Pa

radigma Naturalista. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE GEOQUÍMICA, 8 e 

SIMPÓSIO DE GEOQUÍMICADO MERCOSUL, 1, 2001b, Curitiba. Resumo 

~stmáÚÚJ ... Curitiba: SBGq, 2001. 

CIDE. Anuário Estatlstico do Estado do Rio tÚ ]an~iro. Rio tÚ ]an~iro: 

CIDE, 2000. 589 p. 

DER - Departamento de Estradas de Rodagem. (2001). Angra dos Reis, [on

line]. DER. Available: http://www.proderj.rj.gov.br/der-rj/Cid-Angra.htm 

[02/12/0 l ]. 

DIEESE. (1993). c~sta Bdsica Nacional· metodologia, [online]. DIEESE. Availa

ble: http://www.dieese.org.br/reVrac/cesta.htrnl [01112/01]. 

--·--· (2001). c~sta Bdsica Naciona~ [online]. DIEESE. Available: http:// 

www.dieese.org.br/reVrac/cesta.htrnl [O 1112/0 l ]. 

DIXON, J. A. Multilevel Resource Analysis and Management: the case ofwa

tersheds. In: DIXON, J. A. et ai. Economic Analysis of Environmmtallmpacts. 

Londres: Earthscan Publications Ltd., 1994. p. 185-200. 

Referências 

Constru;áo de indicadores de áesmvolvimmto sustmtáwl nn pequenas bacias hidrográficas: o annplo da BllCÚz elo ]urumirim (Angra elos Reis, R]) 115 



FJP- FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO. Déficit habitaciortal no Brasil 2000. Belo Ho

rizonte: Fundação João Pinheiro, 2001. 203 p. 

GANZELLI, J. P. Aspectos Ambientais do Planejamento dos Recursos Hídricos: A Bacia 

do Rio Piracicaba. In: Tauk-Tomisielo, S. M., GOBBI, N., FOWLER, H. G. Análise Am

bimtal: uma visão multidisciplinar. São Paulo: Ed. UNESP, 1994. 206 p. p. 134-140. 

GEIPOT- Empresa Brasileira de Planejamento de Transportes (2001). Anuário Estatls

tico dos Transportes, [online]. Geipot. Available: http://www.geipot.gov.br/anuario2000 

[02/12/01]. 

HART, M. (1998). Sustainabk Community Indicators Trainer's Workshop, [online]. Hart En

virorunental Data. Available: http://www.subjectmatters.com/indicators [2001, Maio15]. 

HERWEG, K., STEINER, K., SLAATS, J. Manejo Sostenible de la Tierra: lineamentos 

para e! monitoreo dei impacto (Manual). Berna: Centre for Development and Environ

ment, 1999a. 79 p, 2 v. 

__ . __ .Manejo Sostenible de la Tierra: lineamentos para el monitoreo dei impacto 

(Módulo Utilería). Berna: Centre for Development and Environment, 1999, 121 p, 2 v. 

IBGE. Contagem da População 1996: resultados relativos à população e aos domicí

lios. Rio de Janeiro: IBGE, 1997. 744 p. 2 v. 

__ . Brasil em Números. Rio de Janeiro: IBGE, 2000. 366 p. 

__ . Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, 1999. Rio de Janeiro: IBGE, 

2000. 69p. 

__ . Sinopse Preliminar do Censo Demográfico 2000. Rio de Janeiro: IBGE, 

2001. 172 p . 

__ . Síntese de Indicadores Sociais 2000. Rio de Janeiro: IBGE, 2001. 369 p. 

__ . Ajustamento Sazonal da Taxa de Desemprego Aberto: pesquisa mensal de em

prego, maio 1982-dezembro 2000. Rio de Janeiro: Dep. de Emprego e Rendimento/ 

IBGE, 2001. 46 p. (Estatísticas Básicas: séries retrospectivas n. 8). 

__ . Indicadores de Desenvolvimento Sustentável: Brasil 2002. Rio de Janeiro: 

IBGE, 2002. 195 p. (Estudos e Pesquisas. Informação Geográfica, n. 2). 

IISD - Intemational Institute for Sustainable Development. (2000). Measu"mmts and 

Indicators for Sustainabk Droeklpmmt, [online]. Intemational Institute for Sustainable 

Development. Available: http://iisdl.üsd.ca/measure [2000, Dez 02]. 

KRONEMBERGER, D. M. P. A Vtabilidade do Desmvolvimmto Sustentável na Escala 

Local· o caso da Bacia do Jurumirim (Angra dos Reis, RJ). Niterói, 2003. 274 p. Tese de 

Doutorado (Pós-Graduação em Geociências- Geoquímica Ambiental) - Universidade 

Federal Fluminense, 2003. 

KRONEMBERGER, D. M. P., CARVALHO, C. N. Viabilidade do Desenvolvimento Sus

tentável em Escala Local: o caso da Bacia do Jurumirim, Angra dos Reis, RJ. In: Semana de 

Extensão da UFF, 5, 2000, Niterói. &sumos ... Niterói: EDUFF, 2000. 205 p. 111. 

MARTIN, N. B. Manejo de Microbacias: o caso do Paraná-Rural. In: LOPES, I. V et ai. 

Gestão Ambimtal no Brasil: experiência e sucesso. FGV, 1996. p. 239-264. 

116 R bras. Geogr., IUo de janeiro, v. 59, n. 2, p. 99-117.juL/dez. 2005 



. MEADOWS, D. (I998). Indicators and Information Sysums for Sustainabk D~tlopment, 

[online]. The Sustainabiiity Institute. Avaiiable: http://iisdl.üsd.ca/about/prodcatlper

frep.htm [I999, Jun 06]. 

OECD - Organization for Economic Co-Operation and Development. Better Unders

tanding our Cities: the role ofurban indicators. Paris: OECD, 1997. 94 p. 

OLIVEIRA, L. B. Qualidade Ambimtal da Agua do Rio da Guarda na Vila da Serra 

D'Agua. Angra dos Reis, RJ: quantificação de coliformes e caracterização bioquímica de 

Escherichia coli para avaliação da resistência a antibióticos. Niterói, 2002. Dissertação 

de Mestrado (Pós-Graduação em Geociências- GeoquímicaAmbiental)- Universidade 

Federal Fluminense, 2002. 

PNUD et al. Desenvolvimento Humano e Condições de Vida: Indicadores Brasileiros. 

Brasília: Trena Triângulo Editora Nacional Ltda, I998. 40 p. 

PNUD. (2000). Relatório do Dtsmvolvimento Humano 2000, [online]. Available: http:// 

www.undp.org.br [2001, Jul. 28]. 

PPA - Pollution Prevention Alliance. ( 1999). Environmmtal Sustainability Kit, [ online]. 

Pollution Prevention Alliance. Available: http://www.edf.org/pubs!ESK/c_toc.html 

[200I, Maio 2I]. 

SILVA, A. P. Avaliação de Disponibilidade de Recursos Hidricos em Microbacias Hidrogrdji

cas. Um Estudo de Caso, Angra dos Reis, RJ. Niterói, 2003. Dissertação de Mestrado 

(Pós-Graduação em Geociências - Geoquímica Ambiental) -Universidade Federal 

Fluminense, 2003. 

STATISCS SWEDEN, SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION. Sustainable De

velopment Indicators for Sweden - a first set 200 I . Stockholm: db grafiska, 200 I. 63 p. 

WORLD BANK. Expanding the Measure of Wealth: indicators of environmentally 

sustainable development. Washington: World Bank, 1997. 1I2 p 

TAKASHINA, N. T. (I999). Incertezas nos Resultados dos Indicadores, [online]. KM

Press. Available: http://www.kmpress.com.br/nov9902.htm [200I, Mar. 22]. 

UNICEF - FUNDO DAS NAÇÕES UNIDAS PARA A INFÂNCIA. A Infância Brasi

leira nos Anos 90. Brasília: UNICEF, I998. I70 p. 

UNITED NATIONS. (1999). Indicators ofSustainabk Dtwlopmmt, [online]. United Na

tions: Depto. of Economic and Social Affairs. Available: http://www.un.org/esa/sust

dev/indisd/spanishlespanhol. htm [I999, Abr. 20]. 

UNITED NATIONS. (200I). Indicators of Sustainablt D~tlopmmt: guidelints and mt

thodologits, [online]. United Nations Division for Sustainable Development. Available: 

http://www.un.org/esalsustdev/isd.htm [2002, Fev. OI]. 315 p. 

UNDP- United Nations Development Programme. Human Development Report 200 I: 

making new technologies work for human development. Oxford University Press, New 

York, 2001.274 p .. 

Construção tÚ indiaulom tÚ áesmvolvimmto sustmtável em pequmas bacias hidrográficas: o exnnp/Q da Bacia do ]urumirim (.4ngnz dos Reis, R]) 117 



Os originais entregues para publicação de

vem obedecer às seguintes normas: 

1 - O texto deve ser editado, preferencialmente, em 

Word, sem formatação (difault), configurado 

em A4, acompanhado da respectiva impressão 

(boneca}. 

O texto em Word terá sua edição facilitada, 

agilizando a publicação do mesmo. 

2 - Quando houver necessidade de dividir o trabalho 

em capítulos, seções e partes, esses devem ser 

numerados, progressivamente, com o objetivo 

único de orientar o diagramado r na aplicação de 

recursos gráficos que permitam substituir essa 

numeração, ordenação de título e subtítulos. 

3 - As laudas devem ser numeradas seguidamente. 

4- A primeira página do original (folha de rosto} 

deve conter título, data de recebimento, nome 

completo do(s) autor(es}, qualificação profissio

nal, com indicação das atividades exercidas, dos 

órgãos a que estão vinculados, do endereço para 

correspondência, e-mail, bem como colaborado

res, agradecimentos e auxílios recebidos. 

5 - O artigo deve ter, no mínimo, 1 O páginas, e, no 

máximo, 25, e vir acompanhado de Resumo, 

constituído de uma seqüência de frases concisas 

e o~jetivas, e não de uma simples enumeração de 

tópicos, sem ultrapassar250 palavras. Recomen

da-se em um único parágrafo, de modo a expres

sar os pontos relevantes do documento. Deve 

Instruções básicas para 

preparo dos originais 

ser editado em folhas separadas, em português 

e em inglês, seguido, logo abaixo, das palavras 

representativas do conteúdo do rabalho, isto é, 

palavras-chave e/ou descritores. 

6- As notas explicativas devem ser numeradas numa 

seqüência única, listadas no rodapé da página 

onde se localizarri. 

7 - Fórmulas matemáticas devem ser apresentadas com 

clareza, para evitar problemas de interpretação. 

8- Tabelas, quadros e gráficos, todos em Excel, de

vem ser apresentados com títulos que permitam 

perfeita identificação do conteúdo, numerados 

e com ordem de indicação de entrada no texto 

e menção da fonte. 

No caso de listagens, tabelas extensas e de outros 

elementos de suporte, podem ser empregados 

apêndices. 

9 - As fotografias devem ser nítidas, em preto e 

branco (exceto nos casos em que a cor seja im

prescindível), contrastadas, de preferência, em 

tamanho 6 x 9 em, nunca superior a 12 x 18 em. 

As legendas das ilustrações devem ser editadas 

em folhas separadas e numeradas de acordo com 

a figura respectiva, com indicação no texto, pelo 

número de ordem e pelos locais de inserção das 

figuras. Quando já houverem sido publicadas, as 

fotos deverão ser numeradas mencionando-se a 

fonteepermissão parareprodução,comomesmo 

número da sua referência, no verso, para que seja 

identificada sem qualquer dúvida. 



No caso de ilustrações de qualquer tipo (fotos, 

desenhos ou mapas), já em formato digital, elas 

deverão estar em formato TIFF ou JPEG, com 

resolução no mínimo de 300dpi e, sempre que 

possível, com cores no sistema CMYK. 

1 O - O formato de impressão máximo de encarte esta

belecido para os documentos cartográficos daRBG 

é de 50 x 55 em. Sempre que houver reprodução 

ou ampliação do documento cartográfico original, 

deverá constar deste apenas a escala gráfica. 

O desenho original deve ser feito em material 

estável. No caso de documentação cartográfica 

de precisão ou quando a densidade de informa

ções contidas num mapa ou cartograma difi

culte a sua leitura, será excepcionalmente permiti

da a impressão em cores. Caso contrário, os valores 

Cor serão substituídos por hachuras, retículas ou 

símbolos gráficos compatíveis com a escala. 

Os documentos cartográficos devem ser pre

cedidos de títulos que permitam perfeita iden

tificação e em suas legendas devem constar: 

classificação, nomes ou siglas das Unidades da 

· Federação representadas; ano da publicação; 

escala; projeção (exceto nos cartogramas); e-as 

convenções cartográficas menos conhecidas. 

A documentação cartográfica utilizada com 

o nome ou sigla da fonte e outros elementos 

complementares compatíveis à escala devem ser 

descritos de modo sucinto. No caso de mapas e 

cartogramas, deve existir flexibilidade na dispo

sição dos títulos, legendas e outras referências, 

utilizando-se os espaços vazios oferecidos pelo 

próprio desenho. Deve ser estabelecida uma gra

duação de importância, adotando-se diferentes 

tamanhos de tipos nos dizeres da legenda. 

A moldura em torno do desenho de um mapa ou 

cartograma deve garantir uma margem no papel. 

Para as cartas pertencentes ao mapeamento 

sistemático devem ser obedecidas as normas e 

especificações inerentes a cada carta, de acordo 

com a escala e classificação (contatar com o ór

gão responsável por esse mapeamento ou com 

a Comissão de Cartograma). As cartas, mapas 

ou cartogramas, inseridos ou anexados, devem 

ser referenciados no texto por um número de 

ordem correspondente. 
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As legendas e outras referências devem estar des

tacadas do desenho e afastadas das margens. No 

caso de cartas do mapeamento sistemático, ver as 

normas e especificações de cada tipo de escala. É 

aconselhável que, para a elaboração de uma base 

precisa, sejam utilizados os documentos cartográ

ficos realizados pelo IBGE ou por outros órgãos 

integrantes do Sistema Cartográfico Nacional. 

11 - As citações bibliográficas no texto devem ser 

apresentadas de acordo com a norma NBR 

10520: Informação e documentação - citações 

m documentos - apresentação, da Associação 

Brasileira de Normas Técnicas - ABNT. 

Nas citações, as chamadas pelo sobrenome do(s) 

autor(es), pela instituição responsável ou título 

incluído na sentença devem ser em letras mai

úsculas e minúsculas e, quando estiverem entre 

parênteses, em letras maiúsculas. Nas citações 

diretas, deve-se especificar, de forma abreviada, 

a(s) página(s) da fonte consultada, após o ano 

de publicação do documento, separada(s) por 

vírgula e precedida(s) da abreviatura "p.", entre 

parênteses. Nas citações indiretas, a indicação 

da(s) página(s) consultada(s) é opcional. 

Exemplos de citações indiretas: 

Segundo Morais (1985) ... 

Em um estudo recente (BARBOSA, 1990, 

p.8) é exposto ... 

Segundo o Cadastro de cartórios do registro civil 

1981 (1982, p. 53), o número de registros .... 

Exemplos de citações diretas: 

Caillaud e outros (1997, p. 4) afirmam que "não 

existe propriamente um deslocamento de um 

modelo (qualificação) para outro {competência)." 

"A organização social da produção econômica 

envolve a tecnologia, a divisão do trabalho e, 

acima de tudo, a propriedade ou não-proprie

dade dos meios de produção e/ou controle" 

(PIRES; FERNANDES; FORMOSINHO, 

1991, p. 42) 

12- As referências devem ser elaboradas segundo a 

norma NBR 6023: Informação e documentação 

- refer~ncias - elaboração, da Associação Brasi

leira de Normas Técnicas- ABNT, contendo 
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os elementos necessários à identificação do 

documento. Devem ser organizadas em ordem 

alfabética. O critério de ordenação é palavra por 

palavra e, nesta, letra por letra. Os artigos não 

são levados em consideração. 

Monografia no todo 

Inclui livros, folhetos, trabalhos acadêmicos 

(teses, dissertações, entre outros), manuais, 

guias, cat:Uogos, enciclopédias, dicionários, etc. 

Os elementos essenciais são: autor(es), título, 

subtítulo (se houver), edição, local, editora 

e data de publicação. Nas teses, dissertações 

ou outros trabalhos acadêmicos, devem ser 

indicados em nota o tipo de documento (tese, 

dissertação, trabalho de conclusão de curso, 

etc.), o grau, a vinculação acadêmica, o local e 

a data da defesa (se houver). 

Exemplos: 

ALMEIDA, R. S. de. A g~ografia ~ os g~ógrafos 

do IBGE no prnodo 1938-1998. 2000. 712 p. 

Tese (Doutorado) -Programa de Pós-Graduação 

em Geografia, Universidade Federal do Rio de 

Janeiro do Rio, Rio de Janeiro, 2000. 

OLIVEIRA, L. E. G.de;PORCARO,R.M.Força 

de trabalho no Brasil· uma an:Uise de mobilidade 

ocupacional. 2. ed. Rio de Janeiro: IBGE, 1991. 

80 p. (Estudos e pesquisas, n. 8). 

Parte de monografia 

Inclui capítulos, volumes, fragmentos e outras 

partes de uma obra, com autor(es) e/ou título 

próprios. Os elementos essenciais são autor(es), 

título da parte, subtítulo da parte (se houver), 

seguidos da expressão "In:", e da referência com

pleta da obra considerada. 

Exemplos: 

CORREA, R L. A organização urbana. In: 

GEOGRAFIA do Brasil. Rio de Janeiro: IBGE, 

1991.4 v. v. 3: Região Norte, p. 254-271. 

PELIANO, A. M. M. Os programas de ali

mentação e nutrição para mães e crianças no 

Brasil. In: MONTEIRO, M. F. G.; CERVINI, 

R (Org.). P~ifil ~statistico de crianças ~ mã~s 

lntru;ões básicas para p"flaro dos originms 

no Brasil: aspectos de saúde e nutrição de crianças 

no Brasil 1989. Rio de Janeiro: IBGE, 1992. 

p. 111-121. 

Parte de uma publica~o periódica 

Inclui volumes, fascículos, números especiais e 

suplementos de uma publicação periódica. Os 

elementos essenciais são: título do periódico, 

título do fascículo (se houver), local de publi

cação, editora, indicação de volume, número 

e data do fascículo, e particularidades que 

identificam a parte (se houver). 

Exemplos: 

CON]UNTURAECONÓMICA As 500 maio

res empresas do Brasil. Rio de Janeiro:FGV, v. 38, 

n. 9, set. 1984. 135 p. Edição especial. 

REVISTA BRASILEIRA DE GEOGRAFIA. Rio 

de Janeiro: IBGE, v. 57, n. 3, jul./sec. 1995. 

Artigo e/ou matéria de revista, boletim, etc. 

Inclui partes de publicações periódicas (volume, 

fascículos, números especiais e suplementos, com 

dtulopróprio):comunicações,editorial,entrevistas, 

recensões, reportagens, resenhas, entre outrOS. Os 

dementos essenciais são: autor(es) do artigo (se 

houver), título do artigo ou matéria, subtítulo (se 

houver), título da publicação, local de publicação, 

numeração correspondente ao volume e/ou ano, 

fascículo ou número, paginação inicial e final do 

artigo ou/ matéria, data de publicação, e particula

ridades que idenrificam a parte (se houver). 

Exemplos: 

As 500 maiores empresas do Brasil. Conjuntura 

Econômica, Rio de Janeiro, v. 38, n. 9, set. 1984. 

Edição especial. 

FAISSOL, S.; LOPES, C. C.; VIEIRA, S. Or

ganização territorial e/ou uma geopolítica da 

população: qual o desafio para o próximo mi

lênio? Revista Brasileira de Geografia, Rio de 

Janeiro, v. 54, n.4, p. 75-96, out./dez. 1992. 

Artigo e/ou matéria de jornal 

Inclui comunicações, editorial, entrevistas, 

recensóes, reportagens, resenhas e outros. Os 
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elementos essenciais são: autor{es) {se houver), 

título, subtítulo {se houver), título do jornal, 

local de publicação, data de publicação, seção, 

caderno ou parte do jornal e a paginação corres

pondente. Quando não houver seção, caderno 

ou parte, a paginação precede a data. 

Exemplos: 

LEAL, L. N. MP fiscaliza com autonomia 

total. jornal do Brasil Rio de Janeiro, p.3, 

25 abr. 1999. 

NAVES, P. Lagos andinos dão banho de beleza. 

Folha de São Paulo, São Paulo, 28 jun. 1999. 

Folha Turismo, Caderno 8, p. 13. 

Conferências, congressos, seminários, simpó

sios, etc. 

Inclui o conjunto dos documentos reunidos num 

produto final do próprio evento {atas, anais, re;ul

tados, proceedings, entreoutrasdenominações). Os 

elementos essenciais são: nome do evento, numera

ção {se houver), ano e local (cidade) de realização, 

titulo do documento (anais, atas, tópico temático, 

etc.), local, editora e data de publicação. 

Exemplo: 

CONGRESSO NACIONAL DE BOTÂNI

CA, 36., 1985, Curitiba. Anais ... Brasília, DF: 

IBAMA, 1990. 

Trabalho apresentado em evento 

Inclui trabalhos apresentados em evento (par

te do evento). Os elementos essenciais são: 

autor(es), titulo e subtítulo (se houver) do 

trabalho apresentado, seguido da expressão 

In:, nome do evento, numeração do evento 

{se houver), ano e local (cidade) da realização, 

título do documento (anais, atas, etc.), local, 

editora, data de publicação e página inicial e 

final da parte referenciada. 

Exemplo: 

PEREIRA, B. A. da S. et al. Levantamento flo

rístico da Área de Proteção Ambiental {APA) do 

rio São Bartolomeu, Distrito Federal. In: CON

GRESSO NACIONAL DE BOTÂNICA, 36., 

1985, Curitiba. Anais ... Brasília, DF: IBAMA, 

1990. p. 419-492. 
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Documentos de acesso exclusivo em meio 

eletr6nico 

Inclui textos e informações estatísticas avulsas, 

bases de dados, arquivos em disco rígido, dis

quetes, programas e conjuntos de programas, 

mensagens eletrônicas, etc. 

Exemplos: 

AGENDA 21 brasileira: ações prioritárias. 

Brasília, DF: Comissão de Políticas de De

senvolvimento Sustentável e da Agenda 21 

Nacional, 2002. Disponível em: <http:/ /www. 

mma.gov.br/port/se/agen21/publicac .. htm>. 

Acess!:J em: nov. 2003. 

BIRDS from Amapá: banco de dados. Dis

ponível em: <http://www.bdt.org/bdt/avifaun/ 

aves>. Acesso em: 25 nov. 1998. 

DIVERSIDADE biológica do Brasil: riqueza de 

espécies: diversidade de vertebrados. Disponível 

em: <WWW.mma.gov.br/porrlsbf/chm/biodiv/ 

brasil.htmb. Acesso em: dez. 2003. 

KOOGAN, A.; HOUAISS, A. (Ed.). E~ciclo

!dia e dicionário digital 98. Direção geral de 

André Koogan Breikmam. São Paulo: Delta: 

Estadão, 1998. 5 CD-ROM. 

LIRA, M. M. T. de A.; DRUMOND Jr., M. 

Estudos epidemiológicos. Brasília, DF: Ministério 

da Saúde: FUNASA, VigilânciaEpidemiológica, 

2000. Disponível em: <http://dtr2001.saude. 

gov. br/ svs/ pub/ pdfs/ estudos-epidemiológicos. 

pdf>. Acesso em: mar. 2004. 

SÉRIES temporais. Setor externo. Taxas de 

câmbio. Taxas administradas ou livres. Dólar 

americano (venda) - média de período. In: 

BANCO CENTRAL DO BRASIL. Banco 

de Informações Econômicas e Financeiras. 

Disponívd em: <hrrp:/ /www4.bcb.gov.br/pec/ 

series/porrl>. Acess!:J em: out. 2003. 

13 - Os originais devem ser encaminhados ao 

Programa Editorial de Geociências, a GDI/ 

GERED, em 2 {duas) vias. 

Endereço: Av. Brasil, 15 671 Bloco ill B, térreo, 

21241-051- Parada de Lucas- Rio de Janeiro- RJ. 
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