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Apresentação
As dinâmicas espaciais do mundo pós-século XX estão transformando, intensamente, as políticas institucionais da atualidade, o
que estrutura as bases de novas organizações políticas, econômicas,
culturais e tecnológicas na contemporaneidade do século XXI. As
mudanças em curso afetam o cotidiano de sociedades diversas conectadas por redes formais e informais por onde se difundem estratégias
de organização e ação político-territorial. Tais estratégias mudam e
reestruturam as instituições, criando-se cenários para a gestão de políticas que reordenam constantemente os territórios. Estes, por sua
vez, são direcionados por e para geopolíticas diversas entre agentes e
instituições, homens e governos, em múltiplas escalas de ação.
Acompanhando esse cenário de importantes transformações como
as sociedades encaminham a sua reestruturação, um grupo de pesquisadores territoriais (geógrafos, geopolitólogos, gestores públicos…)
reunidos em Manaus, em maio de 2013, decidiu criar a Rede Brasileira de Geografia Política, Geopolítica e Gestão do Território (REBRAGEO), canal associativo através do qual diversas redes podem
ser organizadas para a definição de uma agenda de pesquisa nacional
em torno dos temas centrais pesquisados pelos seus membros. Nossa
intenção é a de subsidiar tanto a pesquisa científica nacional em torno
dos temas caríssimos que afetam o nosso cotidiano territorial quanto
o de desenvolver investigações que sejam instrumentos para políticas
públicas em diversas escalas e níveis, contribuindo com o refazer territorial de forma competente.
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Nosso primeiro encontro, o I CONGEO (I Congresso Brasileiro de Geografia Política, Geopolítica e Gestão do Território) trouxe
o enfoque das ‘racionalidades e práticas em múltiplas escalas’ para
mostrarmos à comunidade acadêmica o nosso empenho investigativo
como proposta de expansão da pesquisa em Geografia. O evento foi
vertebrado pelos participantes da REBRAGEO, voltando-se para as
principais transformações e tendências político-territoriais do mundo de hoje, suas tensões, potencialidades, possibilidades, dinâmicas
e perspectivas, com foco em pesquisas brasileiras em curso. Foram
quatro dias de intensas atividades acadêmicas com a participação de
importantes investigadores nacionais e internacionais das áreas enfatizadas pela Rede.
No período do evento foram apresentadas cinco conferências de
renomados pesquisadores, quatro mesas coordenadas com a exposição
de onze pesquisas nacionais de investigadores da Rede, cento de vinte
e cinco trabalhos nos cinco eixos de grupos de discussão do CONGEO
e trinta painéis de participantes de todo país. Cabe ainda ressaltar que
esse primeiro evento fez uma homenagem à grande geógrafa brasileira
Bertha Koiffmann Becker, que nos deixou recentemente, mas deixou,
como legado da sua vasta pesquisa, uma importante e consolidada
obra sobre o espaço brasileiro, suas políticas territoriais e regionais,
potencialidades e contradições no cenário geopolítico internacional.
Importante chamar atenção que do congresso em 2014 muitas
publicações, financiamentos e trabalhos de graduação e pós-graduação surgiram, além de muitas outras frentes e redes de investigação
dos pesquisadores da REBRAGEO. Os anais do I CONGEO - online, em pdf, com quase 1.400 páginas dos trabalhos apresentados
nos cinco eixos do evento - servem hoje para o fortalecimento das
pesquisas sobre política, geopolítica e gestão do território no Brasil
e no exterior, reforçando a produção de monografias, dissertações,
teses, artigos em revistas nacionais e internacionais… que ampliam
o papel da Geografia brasileira na produção de pesquisas político-territoriais incentivadoras de caminhos mais equânimes e democráticos
no refazer dos territórios.
Não podemos nos furtar de agradecer os apoios proporcionados
pela CAPES, FAPERJ, PUC-Rio, CNPq e grupos de pesquisa das
XII

Geografia Política, Geopolítica e Gestão do Território: racionalidades e práticas em múltiplas...

IES parceiras, que proporcionaram a materialidade do evento, da
mesma forma que não podemos nos esquecer de referendar o apoio
mais do que fundamental dos recursos da Bolsa FAPERJ (2013) Jovem Cientista Nosso Estado (JCNE) concedida ao líder do grupo de
pesquisa GeTERJ – PUC-Rio, para a viabilização tanto da confecção
dos excelentes anais do I CONGEO quanto deste livro que agora
divulgamos.
Esperamos que esta coletânea seja bem acolhida pela comunidade
acadêmica e que abra espaço para novas produções intelectuais na
área de Geografia e ciências afins. Nela estão reunidos 11 trabalhos
escritos por 15 autores e coautores participantes das conferências e
debates realizados no evento do Rio de Janeiro em 2014. São temas
que horizontalizam e verticalizam as pesquisas desenvolvidas pelos
professores da Rede, abrindo frontes de pesquisa em rede, no Brasil, sobre os temas fundamentais da Geografia política, Geopolítica e
Gestão do território.
A coletânea é iniciada com a conferência de abertura proferida
pelo Prof. Claudio A. Egler, da UFRJ, sobre a trajetória de pesquisa
da grande mestra geógrafa Bertha Becker, referência nos estudos geopolíticos e regionais da Amazônia brasileira. Nomeada de ‘A Construção do Brasil por Bertha Becker: uma obra em três movimentos’, a
conferência apresenta a visão do autor, de forma pessoal e quase lírica,
da pesquisa da professora brasileira homenageada in memoriam, nas
suas fases de Prelúdio, Intermezzo e Finale, deixando clara a importância da geógrafa na formação de várias gerações de investigadores
brasileiros, e como tais investigações transformaram a visão que se
tem do Brasil, definitivamente.
O trabalho a seguir é a excelente e referencial contribuição de uma
dos grandes teóricos dos estudos sobre a Geografia política contemporânea, o investigador francês Prof. Andre-Louis Sanguin (Université de Paris-Sorbonne). Com tradução do Prof. Camilo Pereira Cordeiro Filho (UFRGS), o texto foi intitulado ‘A Evolução da Geografia
Política Desde os Anos de 1990: uma perspectiva internacional’. A
riqueza de detalhes sobre os discursos e temas dominantes na Geografia política, desde o final do século XX, é a tônica desse trabalho,
cujo pesquisador apresenta vasta bibliografia e linhas de investigação
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fundamentais para o entendimento dessa área do conhecimento para
a atual e as próximas gerações de pesquisadores.
Artigo subsequente é o escopo de investigação sobre fronteiras,
escrito pelos pesquisadores gaúchos Adriana Dorfman e Arthur Borba C. França, da UFRGS. Neste importante trabalho, os autores descrevem de forma qualitativa e quantitativa as dinâmicas que levaram
a estruturação das pesquisas sobre a fronteira brasileira e que delimitaram os estudos fronteiriços no país, a partir do entendimento
das suas coerências internas em termos teóricos, organizacionais e
geográficos. Intitulado de ‘Estudos Fronteiriços no Brasil: uma geografia da produção científica’, o trabalho é mais uma contribuição
metodológica importante para os atuais e futuros pesquisadores da
temática de fronteiras.
Na sequência da produção das pesquisas divulgadas e defendidas
no I CONGEO, há o excelente texto de mais dois pesquisadores gaúchos, Aldomar A. Rückert e Adriana Pilar F. Albanus (UFRGS). Na
linha de uma pesquisa aplicada sobre a Geografia política da atual
União Europeia, os autores mostram as confluências dos processos de
modernização e alargamento da comunidade do Velho Continente no
cotidiano daquele espaço regional. Tema atualíssimo nos estudos da
Geografia política, o bloco econômico europeu e suas contradições
são apresentados de maneira que possam ser verificados os interesses
de grupos financeiros e políticos específicos, e os moldes institucionais de suas ações territoriais. Com financiamento nacional e internacional, o texto intitulado de ‘A Geografia Política e as Dinâmicas
Territoriais Recentes na União Europeia’ traz importantes mapas e
gráficos sobre as condições socioeconômicas dos europeus da UE, na
atualidade.
Das pesquisas do Sul para as do Nordeste do país, observamos
mais um excelente trabalho sobre uma escala de gestão cada vez mais
importante nas discussões sobre justiça social e desenvolvimento no
Brasil: a local, a partir dos municípios. Os pesquisadores baianos Antonio Angelo Martins da Fonseca, Leandro L. Fiuza dos Santos e Lara
Moraes Borowsky, da UFBA, mostram a importância do localismo e
das políticas de desenvolvimento regional no ótimo texto intitulado
‘O Localismo e a Busca pela Justiça Espacial no Município de JacoXIV
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bina, Bahia’. Tradições produtivas, contextos locais e políticas públicas setoriais são instrumentos importantes para que os processos de
qualidade de vida municipal possam ser entendidos como dinâmicas
do desenvolvimento no Brasil, que não pode negar as suas especificidades regionais. O tema ‘Política no Nordeste’ é um dos mais
expressivos para entendermos as características intrínsecas do povo
nordestino, sua historicidade e a construção do Estado brasileiro.
Do Rio de Janeiro e sua dinâmica territorial metropolitana vem
o próximo trabalho. Realizado sob os auspícios da linha atual de investigação do grupo de pesquisa GeTERJ, da PUC-Rio, sobre as Arquiteturas territoriais de gestão dos territórios, o trabalho intitulado
‘Gestão Territorial em Regiões Metropolitanas: agendas necessárias
para uma governança cooperativa e coparticipativa - o exemplo do
Rio de Janeiro’ oferece aos pesquisadores interessados na área uma
estratégia metodológica e teórico-conceitual para os estudos de Geografia política com foco nas relações de governança cooperativa e
coparticipativa em ambientes conurbados metropolitanos. O foco do
autor, Prof. Augusto César Pinheiro da Silva (PUC-Rio), é promover
a discussão sobre a necessidade de novas arquiteturas político-territoriais e administrativas para a ação dos poderes instituídos e instituintes nos espaços de vida de uma massa populacional de milhões de
pessoas no país, que está, ao mesmo tempo, ‘separada por uma malha
administrativa juridicamente definida’ e ’junta pelos problemas comuns e cotidianos da vida coletiva nos territórios’.
Em seguida, o pesquisador gaúcho Edu Silvestre de Albuquerque,
adotado pelo Nordeste na UFRN, traz o seu importante texto sobre
a Geopolítica clássica a partir da evolução dos modelos de blocos de
poder no mundo. Com o título ‘A Geopolítica dos Blocos Internacionais de Poder’, o texto traz o histórico das dinâmicas dos grandes blocos de poder em todo mundo, com a importância das redes
e dimensões territoriais dos países na confecção de rotas de poder e
influência no mundo moderno. Dos autores clássicos da geopolítica
aos geógrafos políticos na escala regional do mundo, o autor mostra
como o jogo de forças internacionais se redinamiza temporalmente
a partir de vários critérios e condições de ordem técnica, infraestrutural e política, no tempo e no espaço. Leitura obrigatória para os
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geopolítólogos e interessados no entendimento da relação ‘território
e poder’.
Indo para a macrorregião Norte do país, o trabalho do pesquisador
do Amapá (Universidade Federal do Amapá - UNIFAP), Gutemberg
de Vilhena Silva, é uma importante contribuição sobre um dos territórios mais desconhecidos em produção científica da América do Sul,
ainda mais nas Ciências Humanas. Com o título ‘Notas Geopolíticas sobre o Suriname: litígios territoriais vs integração regional’, o
trabalho do pesquisador ressalta importantes redes de pesquisa com
investigadores venezuelanos, brasileiros e franceses, além de trazer
relevante cartografia que mostra as conexões do Suriname com parte
do território brasileiro ainda pouco conhecida pelos geógrafos brasileiros. Trabalhando na fronteira norte do país, o pesquisador traz,
com essa temática, novos caminhos para a pesquisa em Geografia
política e Geopolítica na América do Sul no âmbito dos litígios e
acordos regionais.
Na continuação dos trabalhos, retornamos ao Rio de Janeiro
com um jovem pesquisador geógrafo que possui importante interface com a Economia. O Prof. João Luiz de Figueiredo (ESPM - Rio
e PUC-Rio) vem se destacando pela sua especialização nos temas
sobre a Economia criativa e o desenvolvimento através de políticas
públicas específicas. Com o título ‘Economia Criativa e Gestão do
Território para a Promoção do Desenvolvimento Econômico’, o autor destaca a importância teórica da criatividade como motor ‘não
material’ de desenvolvimento socioespacial. Defendendo a lógica de
que os núcleos pós-industriais - onde há a produção de ideias (e culturas) não concretas – podem atrair grandes investimentos geradores
de desenvolvimento socioespacial, o trabalho do professor apresenta
farta discussão teórica e conceitual sobre a importância da economia
criativa em centros metropolitanos e discute o valor do ‘não material’
nas políticas públicas voltadas para a gestão dos territórios.
A contribuição internacional a essa coletânea não se restringiu à
importante produção do grande teórico da Geografia política Prof.
Andre-Louis Sanguin. Além dele, dois grandes pesquisadores internacionais contribuíram para a confecção desta obra. O penúltimo trabalho do livro foi escrito pelo pesquisador venezuelano Mario Valero
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Martínez. Na sua obra intitulada ‘Geografía Política y los Espacios
Fronterizos de Venezuela-Brasil’, o pesquisador da Universidad de
Los Andes retoma os espaços das fronteiras para imprimir à Geografia
política a sua importância geopolítica quando os limites se dão não
entre territórios na escala política de um país, mas sim entre dois e
três, chamando-nos a atenção para um necessário conhecimento das
fronteiras norte do Brasil / sul da Venezuela, como espaços de circulação e integração regional. Escrito em castelhano, o texto está no
original, pois acreditamos que a ideia central do autor deva ser preservada na língua em que foi pensada. Além da importante discussão
teórico-conceitual desenvolvida, o texto apresenta importante mapeamento sobre a região fronteiriça e suas especificidades territoriais,
ainda pouco conhecidos por pesquisadores geógrafos brasileiros.
Finalmente, o último texto da coletânea e mais uma contribuição
internacional para a pesquisa brasileira é a conferência final do evento
proferida pelo pesquisador francês Yann Richard (Université Paris 1
Panthéon-Sorbonne). Por ser uma conferência, a editoração optou por
não solicitar uma tradução para a língua portuguesa, mantendo-se a
língua em que foi pensado, o francês. No artigo intitulado ‘La crise
de Crimée (Mars 2014): comment en est-on arrive la?’, o pesquisador
Yann Richard mostra toda a conjuntura geopolítica da Europa do
Leste no início do ano de 2014, e como as relações entre a Rússia, Europa e EUA se tornaram tensas pós-invasão da Ucrânia pelo Presidente Putin, que anexou a Península da Crimeia. O esgarçamento das
relações desses três grupos de poder criou novas dinâmicas políticas
no Leste europeu e nas relações entre EUA e Rússia, contendo a distensão que ocorria há anos entre as duas potências. Tal tema reforça
os estudos geopolíticos europeus nos dias atuais e traz para a pesquisa
brasileira novos ares para que sejam repensadas as relações internacionais do país em um momento de crise dos BRIC, na atualidade.
Esta é mais uma produção de muitas outras que virão a partir
da regularidade bianual dos eventos CONGEO a serem estruturados
pela REBRAGEO, nos próximos anos, e os cientistas, pesquisadores
e estudantes de Geografia e áreas afins são novamente muito bem
vindos no II CONGEO, em 2016, que realizaremos na Universidade
Federal do Rio Grande do Norte (05 a 08 de outubro).
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Nesse 2º evento, as contribuições plurais sobre os estudos territoriais em múltiplas escalas serão mantidas, fortalecendo-se as discussões sobre as áreas periféricas da América Sul, suas dinâmicas políticas internas e suas aproximações/afastamentos do complexo sistema
internacional de países da atualidade.

Prof. Dr. Augusto César Pinheiro da Silva
Coordenador Geral do I CONGEO
Rio de Janeiro, julho de 2016.
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A Construção do Brasil por Bertha
Becker: uma obra em três movimentos1

x1

Claudio Antônio Gonçalves EGLER2
Profª Bertha Koiffman Becker

Fonte: Arquivo pessoal do autor.

1

Conferência de Abertura do I Congresso Brasileiro de Geografia Política, Geopolítica e Gestão do
Território (I CONGEO), 07 de outubro de 2014.
2
Professor do Depto de Geografia da Universidade Federal do Rio de Janeiro.
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Abertura
Quando fui incitado pelo colega Augusto Cesar Pinheiro da Silva
a refletir sobre o Brasil através do olhar de Bertha Becker, como uma
homenagem a nossa mestra e amiga comum, que recentemente nos
deixou, percebi de imediato que não seria uma tarefa fácil, pois é impossível separar a emoção da razão, quando se trata de Bertha. Com
ela aprendi a decifrar o mosaico de territórios que formam a ‘Terra
Brasilis’, desde os tempos dos auditórios íngremes do Largo de São
Francisco - onde jovens alunos ficavam fascinados por sua elegância
e seu charme.
Convivi com Bertha como aluno, orientando e colega. Frequentei
sua casa desde os tempos em que sua filha Lídia namorava meu amigo
Ari Roitman, quando acreditávamos que iríamos derrubar a ditadura
militando no movimento estudantil. Contei com sua cumplicidade e
de Lysia Bernardes, quando tive que recuperar um ano de faculdade
perdido por ter permanecido prisioneiro em uma repartição militar
sem julgamento. Tive a honra de ser aprovado em concurso público
para professor assistente na Cadeira de Geografia do Brasil da UFRJ
por uma banca composta por Milton Santos, Maurício de Almeida
Abreu e Bertha Koiffmann Becker.
Foi Bertha que aceitou me orientar no mestrado quando conseguimos reverter, por mandato de segurança, a expulsão do Programa
de Planejamento Urbano e Regional da COPPE-UFRJ nos anos que
precederam a anistia política. Ela foi o membro mais rigoroso da
banca que avaliou minha tese de doutorado na Unicamp e os meses
em que trabalhamos juntos na redação do livro Brasil: uma potência
regional (BECKER e EGLER, 1992) foi um dos períodos mais produtivos de minha vida profissional.
Com uma seriedade a toda prova, quando se tratava de seu trabalho científico, Bertha não dispensava a “happy hour” regada a “Buchanan’s”, seu uísque predileto, quando o tema da conversa deixava o
território restrito da geografia e avançava pelas fronteiras da política
nacional e os rumos do Brasil e, particularmente, da Amazônia, com
a qual se achava visceralmente ligada – não apenas como tema de
investigação, mas principalmente pela janela que abria para o futuro.
2
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Olhando para o passado, vejo que devo muito a ela. Foi o convite
feito em um congresso em Recife que me trouxe de volta ao Rio de
Janeiro e a UFRJ para colaborar na montagem do Laboratório de
Gestão do Território (LAGET-UFRJ) em 1987 – que reunia um seleto grupo de pesquisadores da Universidade e do IBGE, como Maria
do Carmo Galvão, Roberto Lobato Correa, Pedro Pinchas Geiger e
Fany Davidovich. Fórum de debates assíduos e engajados, o LAGET
trouxe o tema do território e da territorialidade para a geografia brasileira e contribuiu para o seu engajamento na formulação de políticas públicas de desenvolvimento.
Trabalhamos juntos em diferentes projetos de pesquisa e de assessoramento a órgãos públicos. Um dos mais recentes foi a avaliação
dos impactos territoriais do Plano Plurianual de Investimentos (PPA
– 2007/2012), quando Bertha colaborou na construção de uma visão
prospectiva original do território brasileiro. Percorremos paisagens
diversas em trabalhos de campo, quando colocava toda sua energia
para ler e interpretar o território, em grande parte, através do diálogo
com seus construtores e habitantes.
Para tentar a amenizar a inevitável carga pessoal presente nessa
homenagem, procurei refletir sobre a construção de sua visão sobre
o Brasil através de sua presença na Revista Brasileira de Geografia
(RBG) desde quando publicou seu primeiro artigo sobre o mercado
carioca e seu sistema de abastecimento (BECKER, 1966) até chegar
ao trabalho seminal sobre os rumos da geopolítica global na virada do
milênio (BECKER, 1991).
É um longo percurso de 25 anos que revela o amadurecimento de
uma concepção original e inovadora no campo da geografia, principalmente em geopolítica e o apaixonado envolvimento com os desafios do desenvolvimento nacional e da sustentabilidade da Amazônia.
Resisti à leitura linear e resolvi adotar o percurso geográfico das escalas, primeiro para fazer jus à coerência de Bertha enquanto geógrafa
criativa e militante, segundo porque acredito que a articulação das
distintas escalas de análise permite melhor desvendar os caminhos
de seu raciocínio, sempre construído sobre a dimensão espacial dos
processos sociais.
3
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Prelúdio
A Revista Brasileira de Geografia (RBG) desempenhou um papel
fundamental na construção e fortalecimento do conhecimento geográfico sobre o Brasil, seja enquanto espaço de reflexão, seja enquanto
veículo de difusão de ideias desde a sua criação pelo Conselho Nacional de Geografia (CNG) em 1939. A RBG manteve-se ativa até
meados da década de 1990, quando mudanças na política editorial do
IBGE e a multiplicação de revistas acadêmicas de geografia dificultaram sua permanência entre os periódicos nacionais de geografia. Seu
último número foi publicado em 2005, após um longo intervalo de
periodicidade irregular. Em sua trajetória profissional Bertha publicou dezenove artigos na RBG e participou de seu Comitê Editorial.
Em minha opinião é possível identificar três momentos de transição importantes ao longo de seu percurso nas páginas da RBG. O
primeiro em seu artigo sobre o crescimento econômico e a estrutura
espacial do Brasil (BECKER, 1972). Tomei contato com esse trabalho enquanto seu aluno no curso de Geografia da UFRJ, ainda no
antigo, deteriorado, mas agradável casarão do Largo de São Francisco.
Confesso que sua leitura marcou significativamente minha formação
profissional.
A segunda ruptura importante é a consciência das dimensões
amazônicas – tanto em extensão, como em velocidade - dos processos
espaciais que estavam ocorrendo no Brasil durante a década de 70 do
século passado. Em seu artigo sobre a Amazônia na estrutura espacial
do Brasil, Bertha reconhece que seu contato com a realidade amazônica “causou grande impacto, abalando as bases teóricas nas quais se
vem trabalhando” (BECKER, 1974: 5).
O terceiro momento de transição está na compreensão de que a
partir do resgate da geopolítica é possível fazer a leitura da organização do território no Brasil e propor alternativas para a sua gestão. O
artigo não é apenas uma leitura do Brasil, mas uma proposta ambiciosa de mostrar que a interpretação dos ajustes e conflitos que aqui
se materializam pode contribuir para o entendimento de processos
globais (BECKER, 1988).
Bertha iniciou suas atividades como pesquisadora no Centro de
Pesquisas de Geografia do Brasil (CPGB), fundado por Hilgard
4
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O’Reilly Sternberg, cuja tese de doutorado sobre a Várzea do Careiro,
nas proximidades de Manaus, é um exemplo de aplicação criteriosa
do método regional em geografia. A marca do CPGB esteve presente
nos artigos publicados por Bertha na década de 1960. Seja analisando
as relações entre campo e cidade, mais especificamente entre a economia pastoril e o mercado urbano (BECKER, 1966), seja no cálculo
de índices climáticos para o Nordeste Brasileiro, avaliando o alcance
espacial das estiagens prolongadas (BECKER, 1968).
É importante assinalar que todos os artigos de Bertha são fartamente documentados com tabelas e ilustrados com mapas e gráficos,
o que era uma tradição de qualidade do Centro de Pesquisas em Geografia do Brasil (CPGB), matriz principal do Programa de Pós-Graduação em Geografia da UFRJ, do qual Bertha foi, em conjunto com
Maria do Carmo Galvão, responsável pela sua criação em 1972 e por
sua promoção e manutenção, tendo inclusive assumido a Direção Adjunta de Pós-Graduação do Instituto de Geociências da UFRJ para
garantir sua excelência.
No estudo da mobilidade da população no espaço brasileiro (BECKER, 1968), Bertha já apontava a diretriz que iria nortear sua vida
profissional de geógrafa engajada na busca de soluções para os problemas do crescimento desiquilibrado e na opção pelo planejamento
como uma via para a promoção do desenvolvimento social. Esse posicionamento é marcante e soa como uma declaração de princípios no
na introdução do artigo:
Tomando consciência da responsabilidade dos
homens na diferenciação do espaço terrestre, e
nas deficiências das organizações por eles estabelecidas, a Geografia, ciência do homem e do
espaço, envereda por novos caminhos em meados do século XX. Como que conscientizando,
concomitantemente, a atitude omissa que mantinha até então, de mera explicação das relações
entre o homem e o meio, passa a assumir uma
atitude ativa, em que busca dar a sua contribuição para corrigir ou melhorar aquelas relações
através de uma intervenção deliberada. (BECKER, 1968: 98)
5
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Intermezzo
Os efeitos da expansão territorial comandada pelo Sudeste sobre
o espaço brasileiro, em um processo que chamou de espoliativo e
desequilibrado (BECKER, 1968) posiciona sempre afirmou que foi a
expansão da pecuária que a conduziu para a Amazônia e que em seus
trabalhos de campo – atividade que jamais abandonou em sua vida
profissional - entrevistou Ariosto da Riva, denominado por alguns
como o “último bandeirante do século XX”, na cidade que havia
recém criado, Alta Floresta, nos confins de Mato Grosso.
Em seu diálogo conceitual com John Friedmann3 e contando com
o seu conhecimento empírico sobre a realidade brasileira, Bertha
produziu uma explicação consistente e – usando um termo hoje em
voga, robusta, sobre os processos dinâmicos que engendravam as desigualdades regionais no Brasil. O resultado é uma leitura geográfica
magistral das relações centro-periferia que estruturavam o espaço nacional, coerente com a originalidade do pensamento social latino-americano do pós-guerra.
A concepção do espaço geográfico brasileiro como uma estrutura
centro-periferia articulada e dinâmica foi detalhada de sua tese de livre docência, quando a aplicou na análise do estado do Espírito Santo,
enquanto uma região periférica deprimida em processo de integração
nas vizinhanças do “core” dinâmico nacional. A tese foi publicada
em dois números seguidos da RBG e mostra o vigor de uma análise crítica e engajada sobre a dimensão espacial do desenvolvimento
brasileiro. O desafio de compreender os processos espaciais que estavam ocorrendo na Amazônia exigia uma adequação do instrumental
teórico, seja quanto ao papel da periferia, que na visão dos teóricos
de então estava totalmente determinado pelo centro, seja quanto à
importância das novas cidades que brotavam diante do avanço da
fronteira de recursos.
O conceito de fronteira de recursos foi originalmente formulado
por Friedmann em seu estudo sobre a Venezuela (FRIEDMANN,
3

John Friedmann foi um dos fundadores da Escola de Arquitetura e Planejamento da Universidade da
Califórnia em Los Angeles e responsável por uma leitura inovadora do processo de desenvolvimento
regional em economias periféricas, particularmente na América Latina. Em seus trabalhos da década
de 1960, articulava a emergência do centro dinâmico (core region) que promove a integração com áreas
dinâmicas e leva estagnação à periferia deprimida e impulsiona a ocupação da fronteira de recursos.
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1966) e modificado por Bertha para dar conta da multiplicidade de
processos socioespaciais que simultaneamente estavam ocorrendo na
Amazônia, processos esses promovidos diretamente pela intervenção
do Estado, cujos resultados foram descritos na conclusão do artigo,
com uma impressionante ousadia para os anos de chumbo em que
vivíamos:
A atuação calcada numa percepção de fora para
dentro, com vistas ao desenvolvimento econômico, tem desconsiderado a realidade regional.
A população regional não suporta o impacto
violento da modernização. A fraca economia regional vem sendo violentamente desarticulada,
seu equilíbrio rompido, sem que novas atividades produtivas surjam com capacidade de gerar
emprego e absorver a nova população que migra, haja vista a expansão da criação de gado e
da mineração... (BECKER, 1974: 30)

Ao tentar contribuir para a elaboração de um modelo de ocupação
racional para a Amazônia, Bertha construiu uma concepção original
acerca da urbanização na fronteira de recursos. Ao contrário da visão
tradicional de que o campo precede a cidade, que surgiria a partir
da captura do excedente da terra, nos confins amazônicos é a cidade
que inicia o processo de ocupação e lança as bases para o avanço do
desmatamento da floresta e da abertura da zona rural, primeiro pelo
avanço da pecuária extensiva, seguida pela lavoura de subsistência
que destoca as terras para a conquista pela monocultura. Dois artigos
publicados no final da década de 70 (BECKER, 1978 e 1979) serviram de base para seu trabalho já clássico: Fronteira e Urbanização
Repensadas (id.,1985), onde reconstrói de modo articulado, os conceitos de fronteira de recursos e rede de cidades no contexto geopolítico amazônico. Para ela:
Fronteira e urbanização são faces de um mesmo
processo. Espaço ainda não plenamente estruturado, a fronteira se defi ne em relação a um
espaço estruturado e urbanizado, do qual é reserva de recursos, espaço de manobra política e
7
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espaço ideológico. Sua condição de espaço não
estruturado lhe atribui elevado potencial político (BECKER, 1985: 369).

Nesse trabalho, a autora destaca o papel da mobilidade de trabalho e a circulação de mercadorias como elementos chaves para a configuração da rede de cidades e para a própria integração da fronteira,
ressaltando o papel do movimento, dos fluxos e da velocidade como
fatores chaves para a configuração do espaço, cabendo ao Estado um
protagonismo fundamental em sua formulação e construção.
Esses trabalhos se complementam com o artigo sobre a crise do
Estado e a emergência da região (BECKER, 1986), quando ela expõe
de modo pioneiro suas observações sobre os efeitos da mundialização da economia sobre os países periféricos e semiperiféricos. Bertha
sempre manteve contato com geógrafos de todas as nacionalidades,
em grande parte devido ao seu envolvimento na seção brasileira da
União Geográfica Internacional (UGI) e sua visão sempre foi marcada
pelo cosmopolitismo, em seu melhor sentido, isto é, sem perder de
vista suas raízes nacionais. A crise do Estado, que marca a década de
80 - para muitos uma década perdida para o Brasil, marcou profundamente o seu pensamento, e fez com que se posicionasse radicalmente contra a onda privatista que se iniciou em 1990 e colocou o
planejamento territorial em defensiva por uma década.

Finale
Dois artigos publicados na RBG são expressões muito vibrantes
de seu posicionamento diante da mundialização e da crise do Estado.
O primeiro defende o resgate da geopolítica no limiar do século XXI
(BECKER, 1988) como “um instrumento das relações de poder atuantes na produção do complexo espaço global contemporâneo”, onde
“revela-se a relação histórica do poder – econômico, da guerra, político, ideológico – com o espaço, segundo um imperativo estratégico,
como um princípio geral”. (id.: 121)
Neste trabalho, Bertha combina as observações de campo no Vale
do Paraíba do Sul, onde concebeu o conceito de fronteira tecnológica
da modernidade – como a expressão dos avanços no tempo através da
8
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conquista de novas tecnologias, com sua vivência amazônica, onde o
poder se consolida através da conquista do território na fronteira de
recursos. O mérito de combinar conceitualmente espaço e tempo na
geografia política se corporifica na crítica ao processo de privatização
então vigente na economia nacional, concluindo que:
Provocando o acirramento da disputa pelo controle do espaço/tempo, a ‘privatização’ acirra o
jogo político entre os atores e, consequentemente, as estratégias para a conquista e/ou defesa de
posições do espaço/tempo, i. e., de territórios...
Tal disputa ocorre em todas as escalas. (Id.: 122)

A expressão mais nítida de sua concepção sobre o papel da geopolítica no desenvolvimento nacional está presente no artigo sobre
Geografia Política e Gestão do Território (BECKER, 1991), que reflete sua vivência no LAGET e manifesta sua visão acerca do papel do
território na construção da cidadania. Para ela:
A crise se manifesta em diferentes escalas. Ao
nível local, na luta pelo direito ao lugar. Lugares e posições são objetos de verdadeira guerra
civil pondo em cheque as estruturas de poder
local institucionalizado e definindo formas paralelas de gestão. O Estado tornou-se incapaz
de controlar a resistência da população excluída e de atender às demandas localizadas, que
eclodiram em uma frente de conflitos expressa
em movimentos sociais localizados. Sob esses
movimentos jaz, em grande parte, a intensa expropriação e mobilidade da força de trabalho,
significando a ruptura da população com seus
territórios de origem e transformando a busca
por um lugar em uma reivindicação de grande
parcela da população. (Id.: 175).

Coincidência ou não, quis a estória que essa homenagem ocorresse
em um momento em que se decide o futuro dos próximos anos no
Brasil. É um momento de reflexão e de tomada de posição. Bertha
Becker está viva entre nós e seus ensinamentos podem nos ajudar
9
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muito na escolha dos caminhos para consolidar uma nação soberana,
sustentável e equânime.
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A evolução da Geograﬁa Política
desde os anos de 1990: uma
perspectiva internacional

André-Louis SANGUIN4
Tradução: Camilo Pereira Carneiro Filho

Apresentação
Durante as décadas de 1970-1990, algumas figuras eminentes
deram um impulso decisivo às mudanças conceituais e às inovações
teóricas da Geografia Política. Esse impulso encontra seu pleno desenvolvimento nas décadas de 1990 e 2000. Com o livro The Structure
of Political Geography (A estrutura da Geografia Política), Kasperson
e Minghi foram, sem dúvida, os primeiros autores a conceituar e
teorizar de forma integrada a Geografia Política. Nesse sentido, sua
obra, que se tornou um clássico, representa a base fundadora sobre a
qual a Geografia Política pôde se aprofundar, se ampliar e se renovar
a partir da década seguinte (Kasperson & Minghi, 1971). Eles souberam propor à reflexão dos geógrafos um quadro propício feito de
estruturas espaciais, de processos espaciais, de comportamentos espaciais e de ambientes políticos nos quais a Geografia Política pode se
mover e nos quais os pesquisadores podem desenterrar as diferentes
problemáticas. É certamente graças a esse novo quadro conceitual
que a Geografia Política saiu de sua posição periférica, que ela se
revitalizou no contato com outras ciências sociais (Ciência Política,
Sociologia Política, Etnologia, Psicologia Social) e, enfim, que ela se
reconsiderou em termos de formulação e de organização de seu campo de investigação.
4

Université de Paris-Sorbonne. E-mail: al.sanguin@orange.fr.

13

Augusto César Pinheiro da Silva (Org.)

As mudanças conceituais e
teóricas em Geografia Política
Jean Gottmann (1915-1994), muito prolífico até o fim de sua
vida, tem um papel equivalente na implementação de uma base conceitual e teórica no início da década de 1990. Seu livro The Significance of Territory (O Significado do Território) renovou totalmente o âmbito de aplicação e o sentido do conceito de território em Geografia
Política. Na verdade, havia anteriormente uma lacuna conceitual na
literatura especializada. Gottmann mostra que o significado de território não é o mesmo para economistas, políticos, militares, juristas,
urbanistas e geógrafos. Gottmann empreendeu um esforço analítico
profundamente ancorado nos textos clássicos da Filosofia Política e
da História. Até o presente, esse esforço não foi igualado. Gottmann
destacou as duas funções recorrentes do conceito: o território como
refúgio e o território como recurso (GOTTMANN, 1973). A grande
novidade conceitual introduzida por Gottmann foi mais ou menos a
seguinte: o território é um dispositivo psicossomático e sua evolução
está estreitamente ligada a uma luta humana pela segurança, pela
oportunidade e pela felicidade. A psicossomaticidade do território
significa a possibilidade de ler através da relação variável populaçãoterritório e de se prevalecer de atitudes psicológicas orientadas para
a pesquisa da segurança e da oportunidade. A visão territorial de
Gottmann não é unicamente focada sobre o Estado-nação. Na verdade, para o autor o território é uma construção psicológica, social e,
portanto, historicamente relativa, o que ele demonstrou ao analisar
a evolução do conceito no Ocidente, desde Platão e Aristóteles até
o fim da Guerra Fria. Tendo assim bem compreendido a natureza
mutante dos confins e das fronteiras, bem como o crescente papel das
metrópoles na organização interna do território, Gottmann enfatizou, ao final de sua vida, a função social internacional do território.
A reedição em 2007 de seu livro La politique des États et leur géographie (A política dos Estados e sua Geografia) oferece chaves de interpretação que permitem a compreensão de cenários políticos que vêm
se desenrolando desde 1991, quando do desaparecimento da URSS
(GOTTMANN, 2007). A obra, que nada perdeu de sua modernidade, desenvolve uma teoria geral das forças de diferenciação do espaço
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habitado e uma visão da posição geográfica em relação à circulação
de fluxos humanos: a compartimentalização nos diz Gottmann, se
explica mais pelas barreiras que estão nos espíritos e pelas órbitas de
irradiação dos cruzamentos do que pelas características físicas inscritas no espaço. Portanto, a dialética entre essas duas dimensões contraditórias, que são a circulação e o isolamento, o cosmopolitismo e
o isolacionismo, permite se compreender a instabilidade política e os
conflitos identitários projetados sobre um espaço compartimentado.
Em seu livro Centro e Periferia, variações espaciais na política, Gottmann teorizou aquilo que era fundamental na literatura clássica em
Geografia Política, a saber: o paradigma centro-periferia (GOTTMANN, 1980). Toda estrutura política em ação sobre um determinado território comporta necessariamente elementos de centralidade
e de periferia. Todos os Estados são conscientes do desafio centro-periferia. Estados como o Chile, a Noruega, a Itália e a Índia, que estão
entre os mais alongados do mundo, enfrentam a cada dia a realidade
e o peso da dialética centro-periferia. No entanto, Gottmann, o visionário, mostrou claramente que, em um mundo tão fluido como
o atual, nós assistimos frequentemente a deslocamentos espaciais na
relação centro-periferia. Onde é o centro e onde são as periferias no
ciberespaço? Está claro que, de fato, as recomposições e as recombinações dos centros e das periferias no mundo de hoje criam novos
sistemas de coordenadas (SANGUIN, 2007). Gottmann também
promoveu mudanças conceituais e teóricas da Geografia Política
com sua análise da metáfora do corpo político. A força do raciocínio de
Gottmann estava em demonstrar que essa metáfora historicamente
tem territorializado a soberania do Estado. Consequentemente, isso
impede de pensar para além do Estado como ator territorial. A abordagem de Gottmann não era totalmente estatocêntrica. Na verdade,
ela segue sendo uma poderosa inspiração e um modelo para aqueles
que querem desalojar o Estado do coração da análise em Geografia
Política e que querem ir além do imaginário político estatal. Em
resumo, a abordagem não estatal de Gottmann está muito distante
das acusações de conservadorismo que foram feitas contra ele por
geógrafos marxistas como Taylor e Raffestin (AGNEW & MUSCARA, 2012).
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John Agnew, geógrafo da universidade da Califórnia, em Los Angeles, está entre os que contribuíram fortemente para as mudanças
conceituais e para as inovações teóricas durante o período 19902015. Assim como Gottmann, ele expandiu o escopo da Geografia
Política, retirando-a de seu formato exclusivamente estatal. Agnew
estima que a Geografia Política diz respeito aos processos envolvidos
na criação de uma repartição desigual do poder na superfície da Terra
e às consequências disso para as populações humanas. O poder se manifesta geograficamente na definição das fronteiras entre territórios
políticos, no controle exercido pelos Estados ou pelos impérios sobre
os mais fracos que eles, mas também nos laços materiais e emocionais
que as pessoas estabelecem entre si e os lugares ou territórios onde
habitam, cujo acesso é limitado a elas próprias (AGNEW, 1997).
Por um lado, Agnew considera que a Geografia Política tem muito
a contribuir com a História Diplomática, com a Ciência Política,
com as Relações Internacionais e mesmo com os Estudos Literários.
Por outro lado, o autor insiste no novo lado interdisciplinar de sua
abordagem. Os componentes clássicos da Geografia Política, essencialmente centrados sobre o Estado, são parcialmente desafiados por
novas tendências em ação na política mundial e na economia internacional, a saber: a emergência de redes metropolitanas poderosas e de
organizações transnacionais (grandes companhias, fluxos de migrantes clandestinos, distribuidores de drogas, grupos terroristas, indústrias pornográficas). Pouco a pouco, os geógrafos políticos parecem se
desvincular dos primeiros anos de sua disciplina, ou seja, a atmosfera
intelectual dos anos 1890-1910. O fim da Guerra Fria, em 1991,
também teve o efeito de liberar a Geografia Política das abordagens e
dos pressupostos ideológicos (AGNEW & MUSCARA, 2012). Dessa forma, a Geografia Política hoje evolui em uma apreciação muito
mais sutil da situação do saber e dos contextos histórico-geográficos.
A contingência histórica prevalece doravante sobre uma explicação
determinista em toda análise de Geografia Política. Os dramas políticos que ocorrem cotidianamente em diferentes partes do planeta
não podem ser compreendidos se eles não forem colocados em seu
contexto geográfico.
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A Geografia Política contemporânea, suas
inovações e a diversidade das situações nacionais
Ao longo do período 1990-2015, a Geografia Política esteve totalmente comprometida com os desafios impostos pela revolução da
internet e pelos avanços estonteantes das novas tecnologias de informação. As comunicações são doravante globais, instantâneas, não reguladas pelos governos e, acima de tudo, são baratas. A revolução das
tecnologias de informação tem tido um impacto considerável sobre a
Geografia Política, pois ela invade todas as categorias imagináveis de
fronteiras políticas. Os teatros político-territoriais de influência do
poder não têm mais nada a ver com aqueles definidos por Mackinder
há um século. De certa maneira, os teatros de Mackinder se tornaram
irrelevantes (BLACKSELL, 2006). Isso obriga os geógrafos políticos
a imaginar novos modos de representação das oscilações espaciais do
poder político, bem como a levar em conta o deslocamento desse
mesmo poder político fora da América do Norte e da Europa que, até
hoje, haviam fornecido o discurso dominante na Geografia Política
(KLIOT & NEWMAN, 2000).
Dois momentos da história recente – o desaparecimento do império soviético e a ascensão dos BRICS – tornaram obsoletas e ultrapassadas as abordagens marxistas em Geografia Política porque elas
não correspondem mais a uma realidade vivida. A China, o maior
país comunista do mundo, se tornou o campeão de um capitalismo
desenfreado, enquanto Cuba, o último país comunista ortodoxo, se
converte pouco a pouco à economia de mercado. Paradoxalmente,
muitos nomes importantes da Geografia Política anglo-saxônica continuam defendendo essas abordagens. Isso é válido para a Political Geography, de Kevin Cox, cuja abordagem é toda construída em torno
de uma crítica marxista do capitalismo (COX, 2002, 2005, 2009).
Fora do marxismo não há salvação para a Geografia Política! Esse
também parece ser o lema de Peter Taylor, que considera que a Geografia Política foi o mais conservador de todos os ramos da Ciência
Geográfica por sua incoerência pedagógica, sua subdocumentação e
sua crise permanente até uma guinada radical (uma virada drástica)
ter sido impulsionada pelos geógrafos marxistas (TAYLOR, 1994,
2008). Taylor construiu toda a sua abordagem a partir da análise do
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sistema mundo defendida por Immanuel Wallerstein (TAYLOR &
FLINT, 2011).
Os geógrafos franceses participaram ativamente das mudanças
conceituais e das inovações teóricas do período 1990-2015. Lévy renovou a Geografia Política à francesa ao introduzir outros níveis de
análise além daqueles praticados nos países anglo-saxões. A abordagem de Lévy tenta evitar os “artesanatos teóricos” ao propor uma Geografia Política baseada em um manual dos espaços-mundo articulado em quatro partes: o mundo político é um conjunto de mundos,
um campo de forças, uma rede hierarquizada e uma sociedade. Um
triplo desafio é observado na dinâmica dos princípios de organização
política: do local ao global, do predatório ao produtivo, do social ao
societal (LÉVY, 1991, 1994). Depois de uma década sem que nenhum manual de Geografia Política fosse publicado na França para os
estudantes de Licenciatura, Kleinschmager escreveu o livro Elements
de géographie politique (Elementos de Geografia Política) no início da
década de 1990 (KLEINSCHMAGER, 1993). Rosière, por sua vez,
apresentou um enfoque inédito ao estabelecer uma gramática do espaço político. O vocabulário utilizado arrepia por sua novidade. Ele
destaca as visões contraditórias e o novelo de definições da Geografia
Política. Rosière encaixa proposições claras quanto a uma distinção
operatória entre Geografia Política e Geopolítica. A novidade vem
também do fato de que essa Geografia Política à francesa introduz
conceitos novos, como aqueles de pavimentação, díade, índice de litoralidade, postura territorial e fissão, todos os conceitos desconhecidos dos geógrafos políticos anglo-saxões (ROSIÈRE, 2003).
Assim, a noção de pavimentação designa uma superfície constituída de blocos diferenciados e se distingue da noção de malha,
que define um quadro formado por linhas. A pavimentação faz mais
referência aos territórios enquanto a malha está, sobretudo, ligada
às fronteiras. A pavimentação política mundial é formada por todos
os Estados soberanos do planeta, mas também pelos territórios subestatais (subdivisões administrativas) que se inserem nesse quadro
inicial. As ONGs formam uma pavimentação mais recente, mas de
importância crescente enquanto elementos constitutivos do espaço
político. Esse esforço de novidade é ampliado pelo Dicionário do Es18
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paço Político, uma obra pioneira em países francófonos onde Rosière
e seus três corredatores (Bussi, Dussouy e Sanguin) precisaram, em
aproximadamente 500 palavras, os conceitos relativos à relação política-espaço (ROSIÈRE et al., 2008). Fundado em 2007 por Rosière e
alguns jovens geógrafos políticos franceses, L’Espace Politique (O Espaço Político) é uma revista eletrônica de livre acesso. Ela tem como
objetivo facilitar a compreensão do espaço político apresentando modelos políticos e ferramentas conceituais aplicadas a todas as escalas
(da mundial à local), mas também a temas pertinentes relacionados à
atualidade ou à evolução da Geografia Política. Ferramenta de difusão da pesquisa francesa e da francofonia, L’Espace Politique também é
publicada ocasionalmente em inglês. A gratuidade da revista contribui para a divulgação dos pesquisadores francófonos, mas também à
consolidação da Geografia Política no campo acadêmico.
Tomando em conta as evoluções recentes da Geografia Política,
Rosière destaca a importância dos novos territórios socioculturais em
relação aos territórios sub e supra-estatais. Ele valoriza também a
importância dos polos espirituais e simbólicos para além das capitais
espirituais e simbólicas. Ele atribui os desenvolvimentos significativos ao Estado visto como símbolo, como riqueza e como elemento de
segurança (ROSIÈRE, 2003). Compreender o espaço político é uma
necessidade tanto para os poderes como para os atores sociais. As dimensões políticas do espaço são analisadas e percebidas em função de
elementos que variam segundo os atores, os lugares e as épocas (ROSIÈRE, 2007). Em Penser l’espace politique (Pensar o espaço político),
Rosière mostra que, por trás da influência da revolução quantitativa,
do marxismo e do pós-modernismo, a Geografia Política atravessou
dois paradigmas (aquele do território e depois aquele da rede) e que
ela é confrontada hoje ao novo paradigma do labirinto, a saber: o
espaço dividido entre o real e o virtual, entre o concreto e o cibernético, na sequência da revolução da internet (ROSIÈRE, 2009). Em
Territorialités et politique (Territorialidades e política) Vandermotten
faz uma análise semelhante à de Rosière. Existem relações com outros níveis de poder além daquele do Estado central. Em particular,
é importante hoje se concentrar sobre as relações entre o poder e as
sociedades civis, como também sobre as relações entre o poder e os
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atores econômicos supranacionais ou os líderes das zonas cinzentas do
não-direito estatal. Para Vandermotten é preciso, mais do que nunca,
multiplicar as escalas de análise e mostrar as imbricações (VANDERMOTTEN, 2005).
Concluindo vinte anos de mudanças conceituais e de inovações
teóricas na Geografia Política de língua francesa, Claval observou que
a descolonização e a multiplicação de novos Estados não transformaram o espaço internacional em um fórum onde todos os membros
desfrutam dos mesmos direitos e da mesma consideração. O Estado
se transformou em um braço secular de novas organizações internacionais. A sociedade civil emprega sua vingança sobre o Estado,
especialmente porque ela tem uma consciência aguda de preservar
os bens públicos comuns para a humanidade: os direitos da pessoa
humana, o patrimônio cultural global e o meio ambiente. O descontentamento das ideologias do progresso e a ascensão daquelas de
consciência individual, cultural ou material podem servir de caução
a todos os tipos de conflitos. A implosão do sistema comunista foi
acompanhada pelo fim das filosofias da história, da ascensão dos nacionalismos exacerbados, do retorno da religião e do sucesso dos fundamentalismos. As filosofias da história estão fora de moda. Busca-se
mais a autenticidade das culturas populares do que o intelectualismo
frio das teorias da nação. As grandes organizações estatais da nação
estão sendo desafiadas pelas grandes categorias de populações (CLAVAL, 2010).
Após a morte de Franco (1975), a democratização da Espanha
(Constituição de 1978), depois a Movida, que modificou radicalmente a sociedade espanhola, assim como a entrada do país na União
Europeia, em 1986, marcaram o fim de certa geopolítica franquista pomposa e ultrapassada. O ímpeto veio de um sociólogo político fortemente envolvido na Geografia Política, o galego Heriberto
Cairo Carou, professor na Complutense de Madrid, que se tornou,
de fato, o mais prolífico e o mais inovador dos geógrafos políticos da
Espanha. Sua obra original de Geografia Política, dedicada à Guerra
das Malvinas (1982), teve uma conseqüência inesperada e inusitada:
ela serviu de referência para a lei votada pelo parlamento argentino
sobre a pensão destinada aos antigos combatentes argentinos dessa
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guerra (CAIRO CAROU, 1995). Cairo desenhou um quadro amplo
e completo das perspectivas atuais da Geografia Política na Espanha
e nos países de língua espanhola (CAIRO CAROU, 1997). Ele se
debruçou sobre as condições da política em um mundo fragmentado,
revisitando a territorialidade e os limites do Estado-nação (CAIRO
CAROU, 2001). Cairo desenvolveu uma teoria da relação territórioguerra, explorando a face ontológica da guerra de um ponto de vista
político-espacial através da construção do conceito de heterotopia.
Cairo mostrou os deslocamentos sucessivos da relação território-soberania: a lealdade ao monarca sendo substituída pela lealdade ao
território que, por sua vez, é substituída à lealdade ao mapa. As práticas hegemônicas dos Estados após o fim da Guerra Fria modificaram
os discursos sobre a guerra. As novas guerras virtuais pós-modernas,
conduzidas no exterior da União Europeia e dos EUA, reconfiguraram, de certa maneira, as políticas, os territórios e as soberanias
do Ocidente (CAIRO CAROU, 2004). Nessa mesma linha, Cairo
mostra que nas ditaduras europeias dos anos 1930-1940 a cartografia
foi empregada como meio de propaganda. O uso desse gênero de
cartografia foi abundantemente difundido no Estado Novo, regime
de Salazar em Portugal, onde o império era visto como uma só nação
e onde colônias eram conhecidas como províncias além mar. A partir
de então, para os adeptos desse regime, Portugal não era mais um pequeno país (CAIRO CAROU, 2006). Cairo se voltou recentemente
sobre o paradigma centro-periferia, aplicando-o e avaliando-o às relações Espanha-Portugal (CAIRO CAROU, 2009). Ele forneceu explicações atualizadas para a teoria de Mackinder sobre o pivô geográfico
da história, que ele considera como a persistência de uma interpretação extravagante da política global (CAIRO CAROU, 2010).
Os outros geógrafos políticos na Espanha desenvolveram nos anos
1990-2015 abordagens mais convencionais. A Geografia Política, de
Lopez Trigal e Benito del Pozo chega por meio de uma organização
interna muito semelhante àquela dos textbooks estadunidenses dos
anos 1970-1980 para inserir temáticas novas: fim da ordem mundial bipolar, cooperação transfronteiriça e fronteiras conflituosas no
mundo. Esse manual, voltado para estudantes de Licenciatura, dedica
desenvolvimentos úteis ao modelo da Espanha após a Constituição de
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1978, o “Estado das 17 comunidades autônomas”, ou seja, o arranjo
político-territorial de natureza quase federal adotado pela Espanha
pós-franquista (LOPEZ TRIGAL & BENITO DEL POZO, 1999).
Mais de um século após seu lançamento (1897), o livro fundador Politische Geographie (Geografia Política) de Ratzel foi traduzido
apenas parcialmente para o francês e não foi traduzido para outras
grandes línguas do mundo (RATZEL, 1987, 1988). Apenas a obra
intitulada As leis de crescimento dos Estados (The Laws of the Spatial
Growth of States) foi traduzida para o inglês sob a forma de um texto
inserido na obra The Structure of Political Geography, a obra clássica de Kasperson e Minghi (RATZEL, 1971). Lopez Trigal realizou
a tradução espanhola acompanhada de comentários na nova revista
madrilenha Geopolitica(s) (RATZEL, 2011; LOPEZ TRIGAL, 2011).
As reflexões espanholas sobre o progresso e o desenvolvimento
da Geografia Política vêm das plumas dos autores mais clássicos
(BOSQUE MAUREL, 1992; SANCHEZ, 1992; GOMEZ PINERO, 2002). De sua parte, Burgeno Pinero se envolve em um campo de pesquisa que ainda não encontrou seu devido lugar entre as
Geografias Políticas europeias, a saber: a organização territorial e as
divisões administrativas. Ele se debruça sobre a questão das divisões
da Espanha em províncias, sobre a invenção das províncias e sobre as
novas esculturas que serão projetadas no século XXI (BURGUENO
RIVERO, 1996, 2001, 2011). Em um registro semelhante, Lopez
Trigal se concentra sobre as dinâmicas espaciais atuais da fronteira
Espanha-Portugal (LOPEZ TRIGAL, 1997, 2000).
No decorrer das últimas ricas décadas para a Geografia Política,
os geógrafos alemães pareciam estar ausentes. As razões dessa relativa
ausência são múltiplas: sombra projetada pela Geopolitik haushoferiana e pela teoria nazista do Lebensraum, interesse deslocado para
outras áreas da Geografia. Ossenbrügge, Tietze e Reuber identificaram as tendências recentes da Geografia Política na Alemanha (OSSENBRÜGGE, 1991; TIETZE, 1994; REUBER, 2000). A Politische Geographie de Reuber e Volkersdorfer constitui o único manual
universitário publicado durante o período 1990-2005, depois uma
reprise ocorreu com o lançamento de um novo manual de Reuber
(REUBER; VOLKERSDORFER, 2001; REUBER, 2006). Após
22

Geografia Política, Geopolítica e Gestão do Território: racionalidades e práticas em múltiplas...

2010 os geógrafos alemães começaram a sair do âmbito nacional
e se lançaram em uma Geografia Política da Europa. Suas últimas
contribuições parecem definitivamente superar o tabu intelectual do
qual a Geografia Política alemã era vítima (REUBER; STRÜVER;
VOLKERSDORFER, 2012).
Situados no cruzamento de influências intelectuais da Geografia
francesa e da Geografia estadunidense, os geógrafos brasileiros demonstram atualmente uma ascensão na esfera da Geografia Política.
Tal ascensão é concomitante à emergência do Brasil no cenário mundial. Através de Bertha Becker (1930-2013) e Iná Elias de Castro,
os geógrafos da UFRJ, no Rio de Janeiro, passaram a participar de
forma original dos debates em Geografia Política. Do mesmo modo,
algo semelhante ocorre na USP, em São Paulo, ao redor de Wanderley
Messias da Costa. Enfocando o Brasil e, sobretudo, a Amazônia por
mais de quarenta anos, Becker registrou sua marca (BECKER, 2001).
Ela considerava que o modelo de desenvolvimento para a Amazônia
exigiria uma revolução científica, de maneira a permitir um aproveitamento sustentável dos recursos naturais disponíveis e a desenvolver
novas territorialidades (BECKER, 2004, 2006). Becker se engajou
de fato em uma Geografia Política prospectiva para a Amazônia brasileira (BECKER et al., 2008, 2009).
Desde o início da década de 1990, ela anunciou a ascensão do
Brasil, que se mostra hoje como um dos grandes atores no cenário
internacional (BECKER, 1992, 1993). O primeiro manual de Geografia Política em língua portuguesa no período 1990-2010 foi o de
Iná Elias de Castro (CASTRO, 2005). Um olhar novo, triplamente
iluminado – pelo território, pelas escalas de ação e pelas instituições.
Iná de Castro aborda questões como as dimensões geográficas das
representações políticas, a cidadania, a globalização, o federalismo
e o regionalismo no Brasil, a cidade em debate. A Geografia do Rio
de Janeiro desenvolve temas de Geografia Política correspondentes
ao contexto do Brasil contemporâneo: os discursos e práticas do regionalismo, a regionalização do território (CASTRO, 1992, 2003;
CASTRO et al., 1996). Essa Geografia Política brasileira esmiúça,
assim, um tema muito particular: aquele das relações entre o imaginário político e o território, ou seja, as interações entre natureza,
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regionalismo e representação mental (CASTRO, 1995, 1997; CASTRO et al., 2001).
Em São Paulo, em meio à torcida pelo retorno da democracia ao
Brasil em 1985 e do fantástico crescimento econômico desse país,
Wanderley Messias da Costa renovou a reflexão em Geografia Política
em um registro um pouco diferente de seus colegas cariocas, uma vez
que justapôs a disciplina ao lado das Relações Internacionais, este
ramo específico da Ciência Política. A partir de uma tese dedicada às
políticas territoriais do Estado no Brasil, Messias da Costa examina a
Geografia Política em seus discursos sobre o território e o poder face
à Geopolítica (COSTA, 1988, 1998). Sua obra maior sobre essa questão se tornou um clássico nas universidades de língua portuguesa
(COSTA, 2010). Por outro lado, Messias da Costa dedica suas análises de Geografia Política às relações desenvolvidas entre o Brasil e o
continente sul-americano e entre o Brasil e o cenário político mundial (COSTA, 2006, 2009). Assim sendo, em torno de seus líderes no
Rio de Janeiro e em São Paulo, uma massa crítica de jovens doutores
ou de doutorandos testemunha o crescimento notável da Geografia
Política brasileira.
As contribuições dos geógrafos políticos da América hispanófona parecem estar um pouco atrás em relação ao exemplo brasileiro
(CASTRO, 2007). As três principais explicações para esse estado de
coisas são: a primeira, de ordem histórico-cultural; a segunda, de
ordem política; e a terceira, de ordem institucional. Primeiramente, ainda que façam parte de um mesmo conjunto lingüístico considerável, os geógrafos políticos sul-americanos de língua espanhola
continuam sendo cidadãos de países com nacionalismos concorrentes, frequentemente em relações mais ou menos tensas uns com os
outros. Em segundo lugar, muitos desses países possuíram ditaduras
sangrentas até um passado recente. Isso quer dizer que o pensamento
geográfico não encontrou um contexto favorável a seu florescimento.
Em terceiro lugar, sob a capa da Geopolítica, a Geografia Política foi
literalmente absorvida pelos militares e, depois, precisamente, pelos
institutos geográficos militares dotados de meios, de equipamentos
e de grupos de pesquisa consideráveis. Nenhum livro notável foi publicado durante as décadas de 1990 e 2000 no mundo hispanófono
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sul-americano. No Chile, o casal Santis Arenas-Gangas Geisse se interessa pelas reviravoltas territoriais geradas pela nova ordem política
mundial. Mesmo se Hecateu de Mileto, Varenius, Turgot, Büsching
e Ratzel são personagens chave para a compreensão da racionalidade
político-geográfica do pensamento humano, as entidades constitutivas da nova ordem política mundial necessitam de novos critérios
de avaliação e de apreciação que permitam um melhor entendimento de todo o âmbito de aplicação geográfico (SANTIS ARENAS &
GANGAS GEISSE, 2007, 2010). Nas páginas estimulantes escritas durante a década de 1990, Santis Arenas revisita as relações da
Geografia Política com a Geopolítica, as metodologias que podem
fortalecer a Geografia Política, bem como a influência das idéias ratzelianas sobre a Geografia Política em seu país (SANTIS ARENAS,
1992a, 1992b, 1998). Na vizinha Argentina, Hector Dupuy, o geógrafo político da Universidade de La Plata, aprofundou algumas
linhas diretrizes no coração da epistemologia da Geografia Política,
setor frequentemente pouco abordado na disciplina (DUPUY, 1993,
2005a). Ele analisa a crise do Estado-nação vista de uma perspectiva sul-americana, longe dos discursos europeus ou norte-americanos
(DUPUY, 2005b, 2009).
Nos Países Baixos, os geógrafos políticos souberam utilizar proveitosamente a posição particular de seu país enquanto ponto cultural entre a Grã-Bretanha e a Alemanha, à imagem de sua língua a
meio caminho entre o inglês e o alemão. É a Universidade de Amsterdã que concentra o essencial da produção neerlandesa em Geografia Política, em torno de Van Der Wusten, Knippenberg, Djikink,
Markusse e Mamadouh. Durante o período 1990-2010, os geógrafos
neerlandeses forneceram análises penetrantes sobre as evoluções da
Europa após o fim do comunismo (VAN DER WUSTEN; O’LOUGHLIN, 1993; MAMADOUH; VAN DER WUSTEN, 2008; VAN
DER WUSTEN, 2000). Eles destacaram o fator territorial como elemento explicativo central da Geografia Política evoluindo no novo
contexto da globalização (DJKINK; KNIPPENBERG, 2001; KNIPPENBERG; MARKUSSE, 1999). A contribuição, provavelmente
a mais original e a mais inovadora, foi fornecida por Djkink. A visão
do mundo varia segundo os indivíduos, as famílias, as regiões e as na25
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ções. Identificar-se com um território esclarece certas visões de mundo decorrentes de desafios nacionais, de fatos históricos, mas também
de ideais. O trabalho de Dijkink examina a visão da identidade nacional em um conjunto de nove países selecionados. Ele destaca dois
fatos frequentemente esquecidos: por um lado, os habitantes de um
Estado continental não têm a mesma visão nacional-identitária que
aqueles de um Estado marítimo; por outro, a visão da identidade
nacional sempre está acompanhada de uma necessidade de fronteiras
de segurança, reais ou mentais (DJKINK, 1996).
A pequenez de um país em superfície e em população não é uma
fatalidade para a produção e difusão de suas problemáticas geográficas. Este é o caso da Eslovênia. Poupada das guerras pós-iugoslavas (Guerra da Croácia, Guerra da Bósnia e Guerra do Kossovo), a
Eslovênia soube rapidamente resolver o fim do comunismo, fazer a
transição democrática e da economia de mercado e depois ingressar
na União Europeia, na Zona do Euro e no Espaço Schengen. Adotando de imediato o inglês como “esperanto científico internacional”, os geógrafos eslovenos, reagrupados em torno de Bufon, Gosar
e Klemencic, têm valorizado a posição de cruzamento lingüístico e
cultural de seu pequeno país, assim como sua posição de observatório
fronteiriço. Um manual de Geografia Política foi publicado em esloveno, em dois volumes, sendo destinado aos estudantes universitários
(BUFON, 2001). Os geógrafos políticos da Eslovênia se debruçam
naturalmente sobre os temas referentes à Iugoslávia antes e depois
de sua implosão (KLEMENCIC; ZAGAR, 2003; BUFON, 2006).
O fato de que os eslovenos têm alimentado desde o século XIX uma
diáspora repartida por diferentes continentes fez com que Klemencic
passasse a se dedicar à noção de fraternidade étnica nos países dos
imigrantes (KLEMENCIC, 1996; KLEMENCIC; HARRIS, 2010).
Os fluxos fronteiriços, as minorias étnicas fronteiriças e a cooperação
transfronteiriça constituem vários fenômenos sócio-políticos onde a
Eslovênia é um laboratório vivo. Dessa forma, é compreensível que
os geógrafos políticos desse país produzam uma literatura especializada (BUFON, 2002, 2006; KLEMENCIC, 2010; KLEMENCIC;
GOSAR, 2000; BUFON; MINGHI, 2000; GOSAR, 2009). Enfim,
imersos nas grandes correntes internacionais de Geografia Política,
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eles têm contribuído para alimentar o debate intelectual nessa disciplina (GOSAR, 2001, 2005).
A imersão dos geógrafos japoneses no mundo científico anglosaxão lhes permite difundir suas idéias em Geografia Política nos
órgãos de língua inglesa. Para tanto, eles tiveram a ajuda fundamental de Keiichi Takeuchi (1932-2005), geógrafo da universidade Hitotsubashi, de Tóquio. Takeuchi foi quem estabeleceu as pontes entre a cultura geográfica japonesa e as culturas geográficas ocidentais
(TAKEUCHI, 2000a). No seio da escola japonesa de Geografia, os
geógrafos políticos são capazes de examinar o passado da disciplina
e propor uma análise crítica (YAMAZAKI, 1997; FUKUSHIMA,
1997; NARUSE, 1997). Situando-se em uma perspectiva decididamente internacional, eles dissecam o estado atual de sua própria Geografia Política fazendo um diagnóstico sem complacência (YAMAZAKI & KUMAGAI, 2009; TAKAGI, 2002; MIYAKAWA, 2000).
Mais ainda, eles participam do movimento de novas ideias em Geografia Política (YAMAZAKI, 2003, 2006a; TAKAGI, 1991, 1994)
produzem manuais de Geografia Política (MIZUUCHI, 1999;
YAMAZAKI, 2010). Fato inusitado entre os geógrafos políticos
culturalmente influenciados pela liderança da Geografia Política anglo-estadunidense: os japoneses são praticamente os únicos a desenvolver no mundo uma leitura crítica da Geografia Política de língua
inglesa (YAMAZAKI, 2001a, 2001b, 2006b).
Muito provavelmente, a emergência da Geografia Política na Rússia pós-soviética se deve, em parte, ao encontro de uma equipe do
Instituto de Geografia da Academia de Ciências da Rússia, reunida
em torno de Vladmir Kolossov, com a cultura estadunidense e a cultura francesa (KOLOSSOV, 2004). Tendo compreendido o bloqueio
lingüístico que representa a língua russa na difusão internacional de
sua produção, Kolossov e sua equipe fizeram a escolha de publicar
em francês, inglês e mesmo em italiano (KOLOSSOV, 2001). Os geógrafos franceses e seus estudantes descobriram a Rússia pós-soviética fora dos olhares dos geógrafos membros do Partido Comunista
Francês (muito difundidos entre 1945 e 1991) graças a essa produção
publicada em francês e na França (BRUNET, ECKERT & KOLOSSOV, 1995; ECKERT & KOLOSSOV, 1999). Com os geógrafos es27

Augusto César Pinheiro da Silva (Org.)

tadunidenses, a difusão tem focado mais em questões relacionadas a
conceitos ou novos métodos de Geografia Política (KOLOSSOV &
O’LOUGHLIN, 1998, 1999). Como as necessidades pedagógicas de
conhecimento da Rússia são diferentes daquelas dos EUA, comparadas às da França, a equipe de Kolossov tem se dedicado a artigos
sobre aspectos específicos da Geografia Política desse imenso país:
nacionalismo, etnicidade, territorialidade, percepção espacial, fronteiras, Cáucaso e guerra da Chechênia (KOLOSSOV, 1998, 2000,
2003, 2011; KOLOSSOV & TUROVSKY, 2001; KOLOSSOV &
TOAL, 2007; KOLOSSOV & BORODOULINA, 2009).
Em Geography in America at the Dawn of the 21st Century (Geografia
na América no alvorecer do século XXI), livro que faz o balanço da
Geografia estadunidense em 2003, Toal e Shelley, em um capítulo
especialmente dedicado à Geografia Política, tentam identificar as
novas problemáticas, as tendências intelectuais e os nichos temáticos
na disciplina (TOAL & SHELLEY, 2003). Eles destacam os paradoxos e as contradições da Geografia Política estadunidense pós-11 de
setembro: vulnerabilidade aos sistemas técnico-científicos avançados,
obsessão com a invulnerabilidade absoluta, lógica da securitização
a todo preço. Em 2003, a revista Political Geography publicou um
fórum reunindo treze artigos essencialmente estadunidenses, realizando um balanço das mudanças teóricas e das inovações conceituais
que intervieram na Geografia Política do mundo anglo-saxão. Essas
contribuições enfatizaram a heterodoxia, a necessidade de estudos feministas e em Ecologia Política, bem como o regresso às abordagens
regionais (FORUM: POLITICAL GEOGRAPHY IN QUESTION,
2003). Anteriormente, em 1999, outro fórum de Geografia Política
analisou as relações com a Ciência Política. Os autores das diferentes contribuições mostraram a necessidade de uma maior colaboração
com os cientistas políticos, a necessidade de forjar um discurso transdisciplinar e a urgência para que a Geografia Política se relacione
melhor com as Relações Internacionais, esse braço especializado da
Ciência Política (FORUM: POLITICAL GEOGRAPHY AND POLITICAL SCIENCE, 1999).
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Os temas atuais, as tendências e os rumos futuros
Na metade da segunda década do século XXI, a Geografia Política configura um ramo vivo da Ciência Geográfica. No âmbito das
quarenta comissões da União Geográfica Internacional, a Comissão
de Geografia Política é considerada como uma das mais ativas. Os
Progress Reports (relatórios dos progressos) aparecem regularmente na
revista Progress in Human Geography. Seu objetivo é indicar o estado
do progresso científico de um ou outro ramo da Geografia Humana. Sem dúvida, esses relatórios abordam essencialmente a Geografia
Humana dos países anglófonos do planeta. Contudo, é interessante
saber que sobre os anos 1990-2014, vinte e duas edições do Progress
Reports foram dedicadas à Geografia Política, o que é considerável.
Uma primeira categoria de relatórios está em sintonia com as mudanças políticas e territoriais que afetam o planeta: o glocal, a espacialidade da política, a desterritorialização, o terrorismo, a governança, a dominação, a resistência, os conflitos territoriais, a cidadania,
o espaço feminista. Outros relatórios demoram mais para realizar o
desenvolvimento e a epistemologia da Geografia Política: a retomada
de conceitos de base, a Geografia Crítica, a estrutura multiescalar.
Alguns grandes temas aparecem como os principais campos de
investigação da Geografia Política pós-2010. A Geografia da Paz e
da Guerra é um desses grandes temas. A relevância de fatores geográficos em war/peace studies (estudos de guerra/paz) faz sentido. Diversos geógrafos começaram a publicar sobre esse tema em revistas
como a Journal of Conflict Resolution ou a Journal of Peace Research. Nós
passamos sem dúvida, com freqüência, muito rápido pelas causas e
consequências ambientais dos conflitos. Em termos de conflitos futuros, o desaparecimento do alto mar, subsequente à instauração da
zona de 200 milhas náuticas, terá graves consequências no tocante
ao transporte marítimo internacional e ao acesso internacional dos
estados mediterrâneos. É preciso ainda compreender que, em todo
conflito entre Estados, cada Estado é muito mais do que a soma de
um território, um povo e uma organização. Ele desenvolve uma imagem coletiva dele mesmo, bem como percepções e valores culturais
que são todos elementos envolvidos na decisão de fazer a guerra ou
fazer a paz (O’LOUGHLIN & VAN DER WUSTEN, 1993). Os ge29

Augusto César Pinheiro da Silva (Org.)

ógrafos abandonam o aspecto estritamente descritivo da Geografia
da Guerra e da Paz para se concentrar em abordagens mais teóricas e
metodológicas. Ao lado dos conflitos clássicos entre Estados, eles se
debruçam sobre as guerras civis e os choques de religiões ou culturas.
Eles analisam o papel das mulheres nas guerrilhas na América do Sul
e na Ásia, bem como as motivações religiosas de certos combatentes
(FLINT, 2005). Muitos conflitos decorrentes do territorialismo étnico e das tensões que lhe são associadas frequentemente ocorrem nas
fronteiras ou ao redor destas. A invasão do Chipre, as guerras pós-iugoslavas e o conflito israelense-palestino se inserem plenamente nessa
perspectiva.
Alguns geógrafos se debruçam sobre esse fenômeno extremamente espacial que é a limpeza étnica. Rosière teorizou o conceito e propôs uma tipologia (ROSIÈRE, 2006). O sítio de Sarajevo (19921996) e o massacre de Srebrenica (julho de 1995) foram objeto de
análises geográficas realizadas sobre a matéria (SANGUIN, 1998ª,
1998b). Na ocasião do décimo aniversário dos acordos de paz de
Dayton, os geógrafos preocupados com as questões pós-iugoslavas
publicaram estudos aprofundados na intersecção entre estudos de paz
e estudos de guerra. Novos Estados soberanos tomaram o lugar da
ex-Iugoslávia. As estruturas econômicas e institucionais foram transformadas. Esses estudos saíram da literatura de guerra e mostraram
a complexidade e a diversidade atuais desses Estados divididos entre mágoas comunitárias e a integração europeia. Eles examinam os
fluxos, as mobilidades, as economias e as sociedades em ação e em
torno de uma região chave da Europa (SANGUIN, CATTARUZZA & CHAVENEAU, 2005; BUFON, GOSAR, NURKOVIC &
SANGUIN, 2006). Observando a Bósnia, perto de vinte anos após o
início do conflito, Dahlman e Toal mostram que o êxito da limpeza
étnica gerou uma Bósnia étnico-territorializada. Segundo esses dois
geógrafos estadunidenses, a limpeza étnica implementada na Bósnia
entre 1992 e 1995 é o produto híbrido de duas ideologias derrotadas
do século XX: o fascismo e o comunismo. Esse país precisa de uma
abordagem muito mais adaptada pela Comissão Europeia para sair
de sua prisão étnico-territorial atual. É preciso catalisar a criação de
instituições estatais centrais para tornar a Bósnia mais eficaz e mais
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coerente. Isso passa pela revogação de instituições etnocráticas e patriarcais (DAHLMAN & TOAL, 2011). Os estudos de paz em Geografia Política também tomam emprestadas outras vias menos circunstanciais como, por exemplo, os estudos relacionados à Geografia
das Missões de Manutenção de Paz das Nações Unidas, à Geografia
da Resolução de Conflitos e mesmo à Geografia das Paisagens geradas
pelas Missões de Paz da ONU (SANGUIN, 2014a).
Os mares e os oceanos constituem um dos grandes temas da Geografia Política contemporânea, mesmo se os grandes eventos que
ocorrem nos mares atraiam menos atenção da opinião pública, porque
as mídias privilegiam, sobretudo, uma visão continental e terrestre
dos assuntos internacionais. No entanto, a instauração do novo Direito do Mar, em 1994, transformou radicalmente a Geografia Política
do espaço marítimo e oceânico. Os Estados se diferenciam uns dos
outros na sua necessidade e capacidade de utilizar os mares e oceanos.
Da mesma forma, os diferentes espaços marítimos e oceânicos variam
m função de sua utilidade para um ou outro objetivo. Um princípio
está no centro dessa Geografia Política particular: o estudo dos oceanos do planeta implica em um exame das consequências geográficas
resultantes da utilização variada do mar pelos Estados. Essa Geografia Política se opõe fortemente àquela dos continentes (GLASSNER,
1990). De fato, a superfície oceânica é contínua. A variação regional
dos oceanos não é tão evidente como a variação regional dos continentes. Os recursos oceânicos são móveis. Enfim, há Estados que não
têm chance de ter uma janela marítima: esses são os Estados mediterrâneos ou interiores.
Na realidade, a Geografia Política dos mares e dos oceanos é constituída principalmente de seis áreas: os estudos regionais, as fronteiras marítimas internacionais, os Estados interiores, os insulares, a
governança oceânica e o novo Direito do Mar. No âmbito dos estudos
regionais, importantes contribuições foram feitas para o Atlântico,
para o Mediterrâneo, para o Ártico e para o Pacífico (SANGUIN,
1998C, 2000; BYERS, 2009; HUETZ DE LEMPS, 2010). O Atlântico foi a plataforma logística da Europa em sua aventura universal e
na sua conquista do globo. Ele se tornou um vetor dos continentes,
um mascate dos mundos. Ele é hoje um objeto de estudo com uma
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dupla perturbação: de uma parte, a anexação pelos Estados de vastas
extensões marítimas; de outra, a multiplicação de novos micro-Estados insulares. Na América do Norte, a União Europeia descobre problemas das perifericidades e das ultraperifericidades com as ilhas ou
arquipélagos que pertencem a certos Estados membros. No Atlântico Sul, os antagonismos entre Estados latino-americanos continuam
fortes, enquanto a África continua sendo uma espectadora passiva
sem estratégia marítima (SANGUIN, 1998c). O desaparecimento
da URSS e a expansão do Canal de Suez restauraram ao Mediterrâneo
uma importância que ele tinha perdido desde a crise de Suez, em
1956. Ele é hoje uma zona onde se constata cotidianamente o fosso
crescente entre uma margem norte rica (a União Europeia) e uma
margem sul pobre (o mundo árabe-turco). Esse mar é o teatro de
conflitos, de cooperações e de pressões migratórias. Sua geografia da
circulação é fortemente desequilibrada, enquanto uma parceria econômica entre duas margens encontra dificuldades para emergir. As
ameaças ambientais pesam sobre este mar, onde fronteiras marítimas
provenientes do novo Direito do Mar são politicamente impossíveis
de serem traçadas (SANGUIN, 2000). Os EUA, o Canadá, a Rússia, a Dinamarca (Groenlândia) e a Noruega (Svalbard) se lançaram
em uma competição política estéril referente à extensão da zona de
200 milhas náuticas no Ártico. O Canadá se alinha mais ou menos
sobre a doutrina chilena do mar presencial, enquanto a Rússia destaca
a teoria do prolongamento geológico. Com esses argumentos, esses
dois países rivais esperam se apropriar de uma parte importante desse
Eldorado de gelo que se tornou o Ártico. Em termos de navegação
marítima, a Rússia dispõe de uma expertise tecnológica da passagem
do nordeste, adquirida na época stalinista, que o Canadá não possui
de nenhuma maneira para a passagem do noroeste (BYERS, 2010).
Até a Segunda Guerra Mundial, o Pacífico não atraiu muito a atenção
dos geógrafos políticos devido ao fraco valor estratégico que ele representava e pela escassez de consequências espaciais de seu processo
político. Seus dois únicos Estados soberanos eram a Austrália (1901)
e a Nova Zelândia (1907). Nos últimos trinta anos o Pacífico vem
sendo palco de vários fenômenos independentes que estão lhe conferindo uma nova Geografia Política: 1) a emergência de um quebra32
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cabeça político pela balcanização e partição (presença de ao menos
oito micro-Estados insulares de independência recente); 2) Estados
favorecidos ou em desvantagem em termos de extensão de sua zona
de 200 milhas náuticas; 3) nova localização mais ou menos favorável
de suas fronteiras marítimas internacionais; 4) elevação generalizada
do nível do mar. No que diz respeito a esse último ponto, existe,
doravante, um risco de desaparecimento de certos Estados atóis, o
caso mais dramático é aquele da República de Kiribati (HUETZ DE
LEMPS, 2010).
As fronteiras marítimas internacionais foram profundamente retrabalhadas em função dos efeitos da implementação da zona de 200
milhas náuticas, em 1994. Consequentemente, essa nova problemática originou imponentes contribuições propostas por geógrafos
estadunidenses, canadenses e australianos, que fizeram um vigoroso diagnóstico que vem servindo de referência. Em Durham, Reino
Unido, o IBRU (Unidade de Pesquisa de Fronteiras Internacionais
– tradução da sigla em inglês), criado e gerido por geógrafos, desenvolveu uma expertise internacionalmente reconhecida na delimitação
das fronteiras marítimas internacionais, indo tão longe, ao ponto de
organizar sessões de formação para especialistas em fronteira vindos
de todo o mundo (ROSENNE, 1996).
Na medida em que a grande maioria dos países do planeta corresponde a Estados costeiros, a questão dos países sem acesso direto
ao mar não vem recebendo toda a atenção que mereceria. O geógrafo
estadunidense Martin Glassner (1932-2010) se tornou um especialista nos landlocked States (estados sem litoral/mediterrâneos). Três
soluções convencionais para garantir uma abertura ao Estado mediterrâneo e maritimizá-lo: o corredor terrestre até o mar; a zona franca
no porto do Estado costeiro vizinho; e a internacionalização do rio
internacional que o atravessa. Nós nos lembramos que o Corredor
Polonês e o Corredor Finlandês foram diretamente ou indiretamente
responsáveis pela eclosão da Segunda Guerra Mundial. Nada menos
do que vinte e um artigos da Convenção da ONU sobre Direito do
Mar são destinados aos trinta Estados mediterrâneos do planeta. Esses últimos jamais foram tão defendidos e jamais obtiveram tantos
direitos como nos dias de hoje (GLASSNER, 1990).
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Os insulares formam um capítulo importante da Geografia Política dos mares e dos oceanos na medida em que as ilhas se tornaram
o objeto de acesso à soberania internacional, o receptáculo de fluxos
turísticos consideráveis e um pivô da delimitação da zona de 200
milhas náuticas. Os sistemas insulares funcionam seja por meio de
grupos formando uma unidade coletiva, seja por meio de redes fundadas sobre a intensidade de trocas. A insularidade é uma realidade
geográfica por si, mas também sobre o mar ou o oceano que a circunda, ou em relação ao continente vizinho que a singulariza. A ilha é
um centro e uma periferia. A insularidade não configura nunca um
estado estável, mas uma gama de possibilidades. Descentramento,
dependência, instabilidade, são algumas das características da insularidade experimentada (SANGUIN, 1997). A competição cada vez
mais acirrada entre Estados pelo acesso aos recursos pesqueiros que
se tornam escassos, assim como as agressões ambientais de toda natureza face ao mar, empurra a comunidade internacional, por meio
da ONU, a militar em favor de uma nova governança oceânica e em
favor de uma gestão pública do oceano. Esse foi um dos temas maiores da obra de Adalberto Vallega (1934-2006) e de outros pesquisadores argumentando a favor de uma sinergia entre a administração
pública do mar e o desenvolvimento sustentável (VALLEGA, 2009,
2012). O Direito do Mar permitiu aos geógrafos trazerem um ponto
de vista espacial sobre uma área um pouco monopolizada pelo Direito Internacional. No entanto, esse ponto de vista espacial engloba
áreas muito diversas: a liberdade dos mares, a navegação, a exploração
dos recursos naturais, as jazidas energéticas e minerais submarinas, a
proteção do ambiente marinho, a pesquisa científica, a resolução dos
conflitos e a coordenação das políticas de pesca. A incorporação dos
oceanos em um quadro político formal constitui uma das mudanças
mais importantes no cenário político mundial. A diferenciação do
oceano mundial em diversas zonas é um tema importante de Geografia Política. Todos esses temas foram aprofundados e analisados pelos
geógrafos anglo-saxões (GLASSNER, 1990).
Os estudos fronteiriços representam certamente o tema mais
abrangente e mais frequentado em Geografia Política. Numa época
de globalização e da proclamação de um mundo sem fronteiras, a
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multiplicidade de situações fronteiriças de todos os tipos no planeta
inspira os geógrafos em seus trabalhos (SCHOFIELD et al, 2002).
Talvez devêssemos ver neste apelo o fato de que as fronteiras são o
ramo da Geografia Política que mais se presta aos estudos de campo.
Desde 1994, o BRIT (Border Regions in Transition) – em português,
Regiões de Fronteira em transição – constitui uma rede informal e
multidisciplinar que se reúne a cada dezoito meses para a realização
de uma conferência internacional em um lugar diferente do mundo, a
fim de discutir as questões fronteiriças. As conclusões dessas reuniões
ensejaram importantes publicações sob a forma de atos. Fundado em
1986, o Journal of Borderlands Studies emergiu como o porta-estandarte dos estudos de fronteira, mesmo que se trate de uma revista
feita por anglófonos e em inglês. Os artigos nela publicados abordam
principalmente questões empíricas e estudos de caso. Entre os temas tratados, nós encontramos as fronteiras do conforto do tipo Espaço
Schengen, a cooperação transfronteiriça, a governança e a coesão territorial transfronteiriças, o desenvolvimento de espaços fronteiriços.
Foi em torno dos anos 1990 que o estudo de fronteiras políticas
tomou uma nova dimensão, instante em que a Geografia Política
passou a adotar um enfoque interdisciplinar através de empréstimos
ao Direito Internacional, à História, à Etnologia, à Psicologia e à Ciência Política. Estudos como os compilados pelo geógrafo suíço Werner Gallusser, mostram que as fronteiras político-geográficas gradualmente perderam seu significado no terreno, em uma série de países
ao redor do mundo. As fronteiras estão mais nas cabeças, porque os
cidadãos ainda são formatados com base em uma cultura nacional.
Em resumo, a fronteira mental se tornou muito mais marcante. Esse
paradoxo significa que os bens e serviços, o trabalho e o capital, as
pessoas e as idéias circulam muito facilmente dentro de um espaço de
uma mesma megacultura. Isso mostra o alvorecer de novas fronteiras
definindo superespaços, os quais a União Europeia ou o complexo
EUA-Canadá são a quintessência (GALLUSSER, 1994). Rumley e
Minghi invocaram o conceito de paisagens fronteiriças, que não havia sido realmente abordado até então. Enquanto o mesmo conceito
de paisagem sempre esteve no cerne da Ciência Geográfica, ao ponto
de alguns geógrafos não terem desejado ver na Geografia nada além
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da ciência das paisagens, a noção de paisagem fronteiriça permaneceu
no limbo. Contudo, é evidente que o processo de decisão política e
as diferenças ideológicas têm um impacto sobre o ambiente localizado em locais de fronteira. A fronteira política é um elemento da
paisagem cultural do país em questão. A fronteira tem efeitos sobre
a paisagem e sobre as atividades econômicas. A fronteira impacta as
atitudes dos habitantes fronteiriços. Enfim, a fronteira tem implicações para as políticas públicas do Estado em questão. É importante
frisar que paisagens de fronteira não são necessariamente casos únicos, porque é possível compará-los e eles são susceptíveis de resultar
em modelos ou teorias (MINGHI & RUMLEY, 1991). O impulso
para a teoria de fronteira foi dado pela rede BRIT e o grupo em torno
de David Newman. O esforço é considerável, mesmo que a teoria
venha antes de tudo neste conjunto de estudos (NEWMAN, 2000;
NEWMAN & PAASI, 1998; PAASI, 1998; KOLOSSOV & O’LOUGHLIN, 1998; WILSON & DONNAN, 1998; VAN HOUTUM,
2000). Essa preocupação teórica foi motivada, sobretudo, pelos geógrafos anglo-estadunidenses. Na América Latina, na África e na Ásia,
pouco tem sido feito nessa área. Na França, o teórico das fronteiras é o
geógrafo Michel Foucher, diplomata que em uma tradição histórica e
cultural bem marcada destrinchou a invenção de fronteiras, o tour no
mundo das fronteiras e a obsessão por fronteiras (FOUCHER, 1986
1991, 2007).
Os geógrafos estadunidenses que trabalham nas universidades situadas ao longo da fronteira mexicana, desde a Califórnia até o Texas,
dispõem de um fantástico laboratório “vivo”, de um campo concreto
para trabalhos práticos de estudos fronteiriços. Eles estão entre os
mais ativos a publicar no Journal of Borderlands Studies. Suas contribuições coletivas examinam temáticas concretas: migrantes e refugiados,
povos cortados por uma fronteira, percepções e culturas fronteiriças,
ambiente fronteiriço, cooperação transfronteiriça (GANSTER et al,
1997; GANSTER & LOREY, 2005). O estabelecimento e a extensão do Espaço Schengen a partir de 1995 (hoje composto por vinte
e oito Estados, sendo quatro de fora da União Europeia), a criação
da Zona do Euro, em 2002, e o alargamento da União Europeia em
2004, 2007 e 2013 sacudiram e transformaram as antigas fronteiras
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internacionais entre os Estados membros. Os fluxos e as mobilidades
de pessoas, de bens e de serviços foram consideravelmente acelerados.
O número de trabalhadores fronteiriços vem sofrendo um aumento constante. As ligações aéreas entre Estados membros se tornaram
vôos domésticos. O comércio transfronteiriço é totalmente livre. A
cooperação transfronteiriça se concretizou com a criação e a gestão
das Euroregiões. Nós temos assistimos, desde então, a uma transformação radical das escalas e das hierarquias geográficas. A multiplicidade das situações e das experiências nas fronteiras internas da
União Europeia permitiu aos geógrafos envolvidos na questão proporcionar análises convergentes num corpo de obras que vêm sendo
publicadas há vinte anos. Esses trabalhos fornecem um diagnóstico
exato da recalibragem espacial e do rearranjo territorial da nova Europa (O’DOWD & WILSON, 1996; VAN DER VELDE & VAN
HOUTUM, 2000; KAPLAN & HÄKLI, 2002). No entanto, a criação do Espaço Schengen teve como conseqüência a transferência do
problema do controle dos fluxos ilegais e clandestinos às fronteiras
externas da União Europeia. Situação caracterizada pelo drama dos
naufrágios dos barcos com imigrantes no Mediterrâneo e nas Ilhas
Canárias (VAUGHAN-WILLIAMS, 2008).
As minorias étnicas e as diásporas são uma realidade marcante da
Geografia Política contemporânea. Por sua origem e posição pessoal,
alguns geógrafos anglo-estadunidenses demoraram a abordar a questão das minorias étnicas. Os povos autóctones ou aborígenes possuem
uma relação com o grupo étnico dominante no Estado onde vivem.
Eles possuem um papel na vida econômica e política de seu país de
residência. Eles mantêm relações com seus semelhantes que vivem
no Estado vizinho. A criação do Nunavut, no Canadá, em 1999, o estabelecimento de um governo autônomo na Groenlândia, em 2008,
a criação do Conselho Circumpolar Inuit, em 1977, a proteção das
reservas indígenas no Brasil, o renascimento dos maori na Nova
Zelândia e o dos aborígenes na Austrália são exemplos vivos dessa
Geografia das Primeiras Nações (SMITH, 2008). Aqui ou acolá no
mundo, as minorias étnicas (povos aborígenes, minorias nacionais,
etnias sem Estado) lutam pela obtenção de um território autônomo
no seio do Estado ao qual estão associadas legalmente. O geógra37
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fo canadense David Knight e seus colegas teorizaram essas questões
(JOHNSTON, KNIGHT & KAUFMAN, 1988). Os pequenos povos vivem como minoria dentro de seu Estado de vinculação legal, ou
eles podem constituir minorias nacionais, isto é, a pequena parte de
um povo que vive em um Estado vizinho, como os turcos da Bulgária
ou os húngaros na Romênia. Podem também ser etnias sem Estado,
ou seja, um povo que deve defender sozinho uma língua que não é
falada em outros lugares. O galês do País de Gales, na Grã-Bretanha,
o ladino dolomítico na Itália, o cassúbio da Pomerânia, na Polônia,
ou ainda o caso dos ciganos (Roma), disseminados por toda a União
Europeia, que claramente pertencem a essa categoria (BANCROFF,
2001). Os geógrafos políticos trouxeram uma análise esclarecedora
sobre essas duas classes lingüístico-culturais. O geógrafo galês Colin
Williams, professor na Universidade de Cardiff e membro do Welsh
Linguistic Board, teorizou essa questão capital (WILLIAMS, 2008).
O problema das minorias nacionais e das etnias sem Estado remete ao paradigma do nacionalismo étnico/separatismo territorial. Um
e outro representam uma forma poderosa de oposição ao inexorável
processo de assimilação étnica e de integração estatal, uma luta entre
a diversidade e a homogeneidade.
A questão das minorias étnicas deriva da não superposição espacial entre a nação e o Estado. A língua da minoria étnica contém
uma forte conotação geográfica, afirmação que se mostra uma verdade, tendo em vista que uma língua é uma forma de pensar e de sentir
um espaço. As minorias evoluem sob dois tropismos políticos: de um
lado, o tropismo intrusivo, centrado sobre o reconhecimento, o acesso e a participação; de outro, o tropismo exclusivo, centrado sobre a
separação, a autonomia e a independência. Sanguin teorizou sobre
as três dimensões da lógica político-espacial das minorias étnicas:
dissimetria, assimilação e autonomia (SANGUIN, 1998d). As etnias
sem Estado são ainda menos conhecidas do que as minorias nacionais. Elas são pouco numerosas na Europa e frequentemente situadas
na periferia ou nas zonas de fronteira em ângulo morto. Elas não
têm nenhuma hinterlândia lingüística na qual confiar e muito menos
uma pátria mãe vizinha. No seio do Espaço Schengen, dois exemplos contrastantes mostram escolhas políticas possíveis por uma etnia
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sem Estado: o suicídio lingüístico coletivo a maneira dos romanches,
no cantão de Grisons, na Suíça, ou o renascimento demográfico e
cultural à moda dos ladinos dolomíticos, na Itália (ROUGIER &
SANGUIN, 1991; SANGUIN, 1998e). Quer sejam minorias nacionais ou etnias sem Estado, as minorias étnicas evoluem segundo
um termômetro político-espacial no qual os graus se denominam:
alienação, discriminação, opressão e genocídio.
Nos anos 1970, a noção de diáspora era considerada como de pouco interesse. A expulsão mais ou menos violenta das diásporas tradicionais pelos novos Estados nacionais e as políticas de integração de
imigrantes pareciam conduzir ao seu desaparecimento. O holocausto
foi o símbolo do pessimismo no destino das diásporas. No entanto,
apesar da globalização, o ressurgimento das iconografias e o colapso
das ideologias têm conduzido a uma retomada das diásporas. Graças
às redes que elas tecem entre seus próprios centros, os países de acolhida e os países de origem, elas desempenham hoje um papel internacional, econômico e político cada vez mais importante. As grandes
metrópoles se tornaram corredores de diásporas. Ao contrário dos
geógrafos anglo-estadunidenses, quase em silêncio sobre estas questões, os geógrafos franceses têm investido neste tema, para o qual
fizeram contribuições significativas (PREVELAKIS 1994; BRUNEAU, 1995; SHEFFER, 2005). Diásporas são, por conseguinte, micro
e macro-organizações socioespaciais. Elas estão fortemente ligadas às
redes de transportes e comunicações. Elas são claramente uma das
principais comunidades humanas, tendo desenvolvido um senso
muito forte de trabalho em rede (networking).
As perspectivas feministas em Geografia Política fazem parte das
novas tendências observadas nessa disciplina. A questão colocada pelos profissionais deste ramo é a seguinte: em quê as perspectivas feministas em Geografia Política contribuem para uma melhor e mais
rica compreensão dos processos, das atividades e dos comportamentos políticos no espaço? Ao contrário da abordagem tradicional em
Geografia Política, a perspectiva feminista abole a diferença e a fronteira entre espaço público e espaço privado (STAEHELI, KOFMAN
& PEAKE, 2004). Ela denuncia o fato de que a Geografia Política
acadêmica é uma disciplina masculinizada e acredita que a escala
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micro não deve ser negligenciada em benefício da escala macro. Para
geógrafos feministas, a local é a escala básica de análise e investigação. Esta Geografia Política particular se diferencia também na medida em que forja uma práxis na qual a teoria, a pesquisa e a prática
estão ligadas. Este é o mesmo princípio da pesquisa-ação tal como foi
definido por Kurt Lewin (1890-1947). Dentro da Geografia Política, geógrafos feministas argumentam que embora tenham existido
pais fundadores, é difícil encontrar mães fundadoras deste ramo da
Geografia. Sanguin, por sua vez, entende que este aspecto é parcialmente incorreto, tendo em vista que Gladys Wrigley (1885-1975)
foi, entre 1915 e 1949, editora da Geographical Review e trabalhou em
estreita colaboração com Isaiah Bowman, presidente de longa data
da Sociedade Geográfica Americana (1915-1935). Marion Newbigin
(1869-1934) tornou-se editora da Scottish Geographical Magazine de
1902 a 1934, enquanto Harriet Wanklyn (1906-1990), professora na
Universidade de Cambridge, escreveu a primeira biografia anotada
de Ratzel (MCMANIS, 1990; MADDRELL, 2009). Deve também
ser mencionada, é claro, a figura de Ellen Churchill Semple (18631932), professora da Universidade de Clark. Ela foi a difusora estadunidense das idéias Ratzel, tendo sido estudante em Leipzig de 1892 a
1895. Com efeito, em 1911 ela transcreveu parte do pensamento do
mestre através de sua famosa obra Influences of Geographic Environment:
On the Basis of Ratzel’s Anthropogeographie (ROSENBERG, 2012).
Os feministas destacam alguns estudos de caso bastante específicos onde a relação mulheres/espaço político é intensa e às vezes dramática: participações de mulheres aborígenes nas mudanças políticas
na Austrália, lutas urbanas das mulheres iranianas, mães da Praça
de Maio, em Buenos Aires, estupros coletivos de mulheres tutsis em
Ruanda, limpeza étnica de muçulmanas na Bósnia. Na Argentina, as
Mães da Praça de Maio organizaram, de 1977 a 2006, demonstrações
coletivas de protesto contra o desaparecimento de seus filhos e de
suas filhas durante a ditadura dos generais (1976-1983). Vencedoras
do Prêmio Sakharov para a liberdade, elas continuaram a sua luta
por quase trinta anos diante da Casa Rosada (sede da presidência da
Argentina). A Praça de Maio tornou-se um lugar ativo da Geografia
Política. Na verdade, estas mulheres confeccionaram um novo lugar
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para a política ao se reunir para protestar na praça central da capital. Elas transformaram este lugar do poder estatal em um lugar de
resistência a esse poder. Elas chegaram a um nível de audiência internacional, atraindo a atenção da mídia de todo o mundo para este
lugar. De seis de abril a quatro de julho de 1994, o genocídio em Ruanda fez cerca de 800.000 mortes. O estupro de 250.000 mulheres
e meninas tutsi era a arma preferida do genocídio orquestrado pelos
hutus. A guerra da Bósnia (1992-1995) testemunhou o estupro em
massa de 25.000 mulheres bosníacas, concebido como um importante instrumento da limpeza étnica desejada pelos sérvios. No caso de
Ruanda, como no caso da Bósnia, o controle, o terror e a desumanização engendraram a paisagem do medo, onde as mulheres tocavam
sua vida diária em um claro processo de exclusão e de deslocamento
(MOUNTZ, 2010).
Outra categoria da Geografia Política do gênero consiste em abordar os espaços de gays e lésbicas. Segundo a geógrafa britânica Gill
Valentine esses espaços são os lugares onde se exerce uma tripla dicotomia: tolerância/intolerância, igualdade/desigualdade e inclusão/exclusão. Essas comunidades desenvolvem territórios dissidentes onde
são conduzidas batalhas contra os poderes públicos considerados na
origem de sua discriminação e de seu status de exilados dentro do
território. Suas principais demonstrações são as marchas do orgulho
(Gay Pride) em algumas grandes capitais do mundo. Da periferia,
essas comunidades de gênero se movem em direção ao centro e são
organizadas em redes transnacionais. Nas grandes metrópoles do
Atlântico norte elas participam no processo de gentrificação, reterritorializando para si próprias bairros ou distritos, como pode ser
visto em Montreal, Toronto ou San Francisco (VALENTINE, 2008).
Depois de duas ou três décadas de trabalho nesta área as questões
da Geografia Política de gênero (espaço político de gênero) aparecem principalmente como um discurso e como uma representação
do mundo. Ela carece de um corpo estruturado de metodologias,
conceitos, teorias e modelos. Em outras palavras, a espacialidade das
perspectivas feministas não está claramente demonstrada. A Geografia Política do gênero relata muito mais de Sociologia Política e de
Antropologia Política do que de Geografia Política stricto sensu. De
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uma maneira geral, essa distinção mal estabelecida e mal conservada
com estas duas disciplinas explica, em grande parte, a fragilidade
epistemológica da Geografia Política do gênero.
O último tópico situado na última fronteira da pesquisa em Geografia Política é o que diz respeito à desterritorialização e ao ciberespaço. A desterritorialização em um mundo sem fronteiras é a
grande questão colocada à Geografia Política desde a queda do Muro
de Berlim e a implosão da URSS. O termo desterritorialização é frequentemente associado a outros termos como globalização, glocalização, pós-colonial, pós-nacional, transnacional, terceiro espaço e
ciberespaço. A desterritorialização significa a reorganização e a reestruturação das relações espaciais como resultado dos avanços tecnológicos, materiais e políticos ocorridos no final do século XX e início
do século XXI. O território teria perdido seu significado e poder na
vida cotidiana? Em uma visão contemporânea, o território significa
a conjunção em um sistema operacional de tudo o que se refere às
burocracias públicas, às instituições militares, aos sistemas políticos, às estruturas sociais e às redes de transporte e de comunicação
(O’TUATHAIL, 2000). Para o cidadão comum, o território é feito de
um triângulo que liga as instituições de poder, as materializações de
lugar e a idealização da psicologia coletiva. O entusiasmo de setores
inteiros da população com as novas tecnologias de informação é provavelmente devido à desilusão em relação ao Estado e ao desencantamento em relação ao território nacional. O poder do território político material é atormentado hoje pelo poder político da telemetria
(SPIEGEL, 2000). Os discursos da desterritorialização e do mundo
sem fronteiras são predominantemente discursos exigidos pelas elites
financeiras do planeta (especuladores de fundos de cobertura, gestores de fundos de pensões e seguros). Os defensores deste discurso
sobre o fim da Geografia são deterministas tecnológicos, uma vez que
aquilo que eles denominam de fim da Geografia significa informatização das finanças globais (NIXON & KOUTRAKOU, 2007). Ao
invés de uma desterritorialização não estaríamos assistindo a uma
reterritorialização por rearranjo, reestruturação, relançamentos entre territórios, tecnologias, Estados e mercados em outra escala? É
necessário, pois, substituir a desterritorialização ante três perguntas
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simples: 1) A quem beneficia a desterritorialização? 2) Qual classe
social faz a promoção do discurso de um mundo sem fronteiras? 3)
Para quem é esse mundo sem fronteiras? A resposta a essas perguntas
permitiria se reavaliar essa retórica e suas metáforas.
Os geógrafos têm investido pouco na Geografia Política do ciberespaço (KITCHIN, 1998; BRUNN, 2000). A ênfase tem se
concentrado sobre os aspectos cartográficos desta nova categoria de
espaço na história da humanidade e esta abordagem continua a ser
assunto de geógrafos anglo-estadunidenses (KITCHIN & DODGE,
2001; CRAMPTON, 2004). O ciberespaço é outra Geografia Política, aquela de um espaço imaterial de tipo heterotópico (um outro
lugar). Os fenômenos de localização não são pensados como no espaço
geográfico histórico material. Os lugares no espaço cibernético estão
associados a endereços. Esses endereços referem-se a outros endereços
em uma rede (networking) até o infinito. O ciberespaço é um espaço
geométrico, transcendente e radiante nas palavras de Antonio Casilli.
O ciberespaço é também um espaço psicológico, uma espécie de laboratório de identidades individuais que se constroem e se reconstroem (CASILLI, 2010).

Os grandes problemas e
a revanche da Geografia Política
Nos últimos vinte anos, a Geografia Política passou por mudanças
significativas nas escalas e na variedade de indivíduos estudados. Ela
também conheceu uma mudança em sua própria essência na medida
em que uma ênfase crescente passou a ser colocada em fatores espaciais de interação. A Geografia Política adota novas metodologias, segundo uma variedade de métodos quantitativos, na tomada de decisão, através de ideologias e percepções coletivas. Ela desenvolve novas
teorias que aceitamos, como por exemplo, o modelo centro-periferia,
a teoria de gênero, a contextualização, a Geografia Crítica. Durante
uma existência acadêmica que já tem mais de um século, a Geografia
Política passou por três paradigmas, como já foi mencionado: o paradigma do território, o paradigma da rede e o paradigma do labirinto.
O território foi o princípio integrador da Geografia Política até a
década de 1970. A globalização fez com que gradualmente o novo
43

Augusto César Pinheiro da Silva (Org.)

princípio integrador desta disciplina passasse a ser a rede, uma vez
que a rede é inerente às finanças internacionais, mas também às novas
ideologias pós-marxistas (ambientalismo militante, filosofias da nova
era, fundamentalismos religiosos de todos os tipos). O surgimento
do ciberespaço deu origem a um terceiro paradigma, denominado de
labirinto por Rosière. Trata-se de uma duplicação do espaço político
entre uma face real e concreta e uma face virtual e cibernética. Um
labirinto que altera as lógicas, as distâncias, os pontos de referência
e as identidades (ROSIÈRE, 2009). Se fizermos um balanço no meio
da década de 2010, a Geografia Política, como um ramo do conhecimento científico, enfrenta três grandes problemas: a compartimentação linguística, a hegemonia intelectual anglo-estadunidense, a confusão mental com a Geopolítica. Do que se trata isso?
A compartimentação linguística, ou seja, a não compreensão de
línguas estrangeiras é um grande obstáculo para o fluxo de ideias em
Geografia Política. Cada esfera linguística ignora parcial ou totalmente a produção de Geografia Política realizada em outras esferas. A
título de exemplo, basta ler a literatura anglo-saxônica para ver como
as contribuições em português, espanhol, francês, alemão e italiano
estão ausentes em notas de rodapé ou nas bibliografias finais de artigos
e livros publicados. A experiência conduzida pelo autor desta história
e desta teoria da Geografia Política durante a elaboração deste artigo foi aquela de uma sucessão de surpresas. Há Geografias Políticas
muito ricas em todo o mundo, mas elas se exportam com dificuldade
e, portanto, permanecem desconhecidas. Isso ocorre com a Geografia Política de língua portuguesa, cujos autores brasileiros são os representantes mais significativos. O mesmo se passa com a Geografia
Política espanhola que nós descobrimos no Chile, na Argentina, no
México e, claro, na Espanha. Existe uma Geografia Política na China
e no mundo árabe-turco? O que é exatamente a Geografia Política na
Rússia? A isso se acrescenta o fato de que três quartos da produção
mundial em Geografia Política são escritos em inglês, situação que
também contribui para a compartimentação linguística e suscita um
embate obrigatório com o inglês. Por diferentes razões (escolha pessoal, psicologia coletiva, postura nacionalista desvirtuada, preguiça
intelectual), muitos geógrafos universitários ignoram as línguas es44
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trangeiras, especialmente o inglês. Isto é percebido na Espanha, na
Itália e na França. Para a esmagadora percentagem que representa a
produção de Geografia Política em inglês e também pelo fato de que,
quer se queira ou não, o inglês se tornou a língua da globalização e o
esperanto científico da comunidade acadêmica internacional, ou seja,
uma espécie de novo latim do mundo científico, o resultado é que os
pesquisadores e autores de língua inglesa consideram desnecessário
aprender línguas estrangeiras. Consequentemente, eles não lêem produções de alófonos em Geografia Política. Isso cria um círculo vicioso
infeliz. A hegemonia intelectual anglo-estadunidense é o segundo
grande problema enfrentado pela Geografia Política hoje. O segundo problema decorre, em parte, do primeiro. Este texto em si é o
exemplo mais concreto. Suas leitoras e seus leitores não vão deixar de
notar o enorme espaço e o peso esmagador de referências e autores de
língua inglesa. É um fato indiscutível e seria pouco realista negar. O
autor deste texto é diretamente confrontado com esta situação desde
o início de sua carreira acadêmica (1970).
Os Estados Unidos são os maiores provedores de conceitos e teorias em Geografia Política. Além disso, a Geografia Política anglo
-estadunidense define e identifica as orientações gerais do debate intelectual neste ramo. Consequentemente, o seu poder considerável
de enquadramento torna periféricas as práticas não anglo-saxônicas
e até mesmo lhes fazem retroceder. Todos esses fatores adicionais são
explicados por um efeito de massa e um efeito cascata. Ao bloco representado pela Geografia Política de Estados Unidos, Canadá, Irlanda, Grã-Bretanha, Austrália e Nova Zelândia (países onde o inglês
é a língua nacional e a língua oficial), soma-se um grupo de países
onde os geógrafos políticos escrevem e publicam em inglês: Países
Baixos, Escandinávia, Israel, Índia, Japão, África do Sul, para citar os
principais. O que representa um mercado considerável. Outro ponto
que merece destaque é que as muito poderosas editoras multinacionais estão a serviço da Geografia Política anglo-estadunidense. Estas
grandes empresas não vêm somente se reagrupado ou sofrendo fusões
(Wiley-Blackwell, Elsevier, Taylor & Francis, Routledge, Sage, Oxford University Press, Palgrave Macmillan), mas cada vez mais, estão publicando as principais revistas de Geografia Política no mundo
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(Political Geography, Space and Polity, National Identities, GeoJournal,
Geoforum, Progress in Human Geography, Journal of Conflict Resolution
e Journal of Borderlands Studies). O resultado mais concreto desta situação é a criação de um poder de fogo fantástico e de uma força de
ataque formidável que as editoras de livros e revistas fora do mundo
anglófono não possuem. Claramente, na competição científica internacional, que se joga para obter partes do mercado, os geógrafos
políticos não-anglófonos não combatem em igualdade de condições.
Um exemplo recente desta realidade palpável foi a publicação em
2008 de The Sage Handbook of Political Geography. No final da década
de 2000, este manual de âmbito internacional visava fornecer um
estado da arte da Geografia Política como um ramo do conhecimento
humano. É claro que, dos quarenta e sete autores deste grande livro
de 624 páginas, apenas três deles eram provenientes de países não
anglófonos (COX, LOW & ROBINSON, 2008). Esta dominação da
Geografia Política anglo-saxônica também se insere em uma dinâmica propagada através da internet. Esta situação delicada é preocupante e suscita alguns problemas. Tal hegemonia intelectual gera efeitos
inesperados: há um crescente fechamento da Geografia anglo-saxônica em si mesma. Intelectuais já não esperam nada da Europa e sequer
estão sintonizados com a América do Sul, a África e a Ásia.
Estamos vivenciando uma autarquia científica. Este confinamento
da Geografia Política anglo-saxônica em si é bem ilustrado no caso da
Índia. Esta grande democracia parlamentar, que também é o segundo
país mais populoso do mundo (1,3 bilhão de pessoas em 2014) tem
uma considerável comunidade científica da qual fazem parte os geógrafos. Devido à sua história colonial e sua tradição política britânica,
a Índia adotou de fato o inglês como língua vernacular e como língua
científica internacional. A sua produção de Geografia Política deveria
ser amplamente conhecida dos geógrafos anglo-saxões, mas não é. Foi
uma enorme surpresa descobrir a vitalidade da Geografia Política publicada em inglês neste país. A taxa de produção editorial indiana em
Geografia Política deve ser hoje, muito provavelmente, a primeira do
mundo, mas apesar disso, ela passa completamente despercebida no
estrangeiro. Um grande número de livros didáticos de Geografia Política foi publicado durante o decênio 2004-2014 (MOHANTY, 2005
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SHAMSI, 2005; SINGH, 2006; AHMAD, 2007; CHAUDHARY
& CHAUDHARY, 2009; AMAD, 2010; SHARIEFF, 2010; BISARIYA, 2011; GUPTA, 2012; PROULX, 2013; RAGHVAN, 2014).
No centro dessa Geografia Política indiana se destaca a figura de Ramesh Dutta Dikshit, um dos geógrafos políticos mais prolíficos do
país, cujo trabalho combina a Geografia Política, a História do Pensamento Geográfico, a Teoria do Federalismo e a Geografia Eleitoral
(DIKSHIT, 1975, 1982, 1994, 1995, 1997, 1998, 1999, 2006). A
confusão mental com a Geopolítica é o terceiro problema que afeta a
Geografia Política contemporânea. É claro que a Geografia Política e
a Geopolítica são dois campos científicos independentes. As principais diferenças existem quanto aos seus objetivos, suas metodologias
e suas respectivas escalas de atuação. Tais diferenças são facilmente
notadas na leitura comparativa de duas revistas: Political Geography e
Geopolitics. Existe, portanto, uma necessidade urgente de definir claramente esses dois campos. É importante destacar que a Geopolítica
consiste em estudos que não estão relacionados a pesquisas de campo
e que muitos de seus praticantes (especialmente em países não anglófonos) não são geógrafos. É um discurso e uma representação mental
dos principais assuntos internacionais. Ela discute questões relativas
à segurança nacional, ao destino de um país, à defesa das fronteiras,
às reivindicações territoriais e marítimas. Em suma, temas que não
se inserem nas competências da Geografia Política. A Geopolítica
também é um corpo de textos, de artigos e de discursos de precaução
que apresentam uma situação e indicam uma política a ser seguida.
O que não é de forma alguma a missão da Geografia Política, que não
se destina a fazer previsões.
Seria possível desenhar o futuro da Geografia Política? Ela é uma
criatura muito mais ampla hoje do que era há trinta anos. O perigo é
que ela seja desvalorizada por sua própria onipresença. Ela tem como
objetivo mostrar a relevância da espacialidade em todos os tipos e em
todos os níveis de poder. Uma coisa é certa: a essência da Geografia
Política é consubstancial à fluidez histórica. Podemos considerar três
possíveis caminhos para o seu futuro. A primeira via é a concentração. Isto significa que a Geografia Política poderá se centrar em conceitos principais, como o Estado, por exemplo. A segunda via con47
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siste em uma expansão. Isto significa que a Geografia Política poderá
migrar para outras áreas da Ciência Geográfica. Enfim, a terceira é o
compromisso. Nesse caso, poderão ser desenvolvidas novas conexões
intelectuais com áreas como Estudos de Guerra e Paz, Estudos SócioJurídicos, Ecologia Política, Geografia Feminista ou Teoria Política.
No início da década de 1990, a teoria de Fukuyama sobre o fim da
história e aquela de Huntington sobre o choque de civilizações foram
divulgadas ao extremo e deram a volta ao mundo. Enquanto isso, a
teoria de O’Brien sobre o fim da Geografia e o aparecimento de um
mundo plano passou quase despercebida. O’Brien anunciou que a integração global das finanças soou o fim da Geografia. Ele foi seguido
por Greig que entendeu que esse fim da Geografia se explicaria pela
uniformização da cultura e das comunicações no sistema internacional. Um pouco mais tarde, Friedman afirmou que o mundo estava
se tornando plano devido à globalização generalizada, inexorável e
invasiva (O’BRIEN, 1992; GREIG, 2002; FRIEDMAN, 2005). Em
primeiro lugar, é preciso destacar que estes três teóricos não são geógrafos. Em segundo lugar, essas teorias são baseadas exclusivamente
em questões de finanças internacionais, comunicações eletrônicas e
cultura de internet. Em terceiro lugar, as escalas locais e regionais parecem ter sido ignoradas, assim como duas realidades extremamente
presentes e inevitáveis, que são: as distâncias e a não onipresença da
pessoa humana (MORGAN, 2004). O geógrafo neozelandês Warwick Murray reformula a globalização dentro de parâmetros geográficos
concretos e palpáveis (MURRAY, 2011). Enfim, o geógrafo Harm
De Blij (1935-2014), figura tutelar da Geografia Política estadunidense, mostra bem que o fim da Geografia não é para amanhã e que o
mundo não é plano, pois ele conserva um ingrediente central, a saber,
o poder do lugar. Em seus lugares, disse ele, a Geografia continua a
manter milhares de milhões de homens e mulheres sob um controle
implacável (DE BLIJ, 2009).
A Geografia Política parece ter belos dias pela frente, pois os diferentes estratos das sociedades humanas, em qualquer nível, não
terão jamais as mesmas necessidades nem os mesmos objetivos previstos para um mesmo território político, o que sempre resultará em
conflitos de uso e de interesse para um mesmo lugar. As sociedades
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humanas, no intuito de manter a ordem pacífica e democrática das
coisas, farão sempre o sal da Geografia Política (SANGUIN, 2014b).
Está claro que nós estamos testemunhando um retorno vigoroso da
Geografia em nível político, há alguns que até mesmo sugerem uma
revanche da Geografia (KAPLAN, 2013).
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Estudos fronteiriços no Brasil:
uma geograﬁa da produção cientíﬁca

Adriana DORFMAN5
Arthur Borba Colen FRANÇA6

Introdução
Muitos trabalhos sobre a fronteira brasileira começam com uma
narrativa de grandezas: quase 17 mil quilômetros, 11 estados, 10 países, 588 municípios. Essa recorrência indica que os autores creem
que esse espaço é pouco conhecido, apesar de sua extensão, e que
cabe esclarecer à audiência sobre a relevância de seu estudo. Esses
pesquisadores combatem uma sub-representação dos lugares fronteiriços na academia. De fato, os Estudos Fronteiriços brasileiros não se
equiparam à extensão do espaço fronteiriço, mas mostraremos que
possuem expressão em número de pesquisadores, instituições e produção teórica.
Descreveremos qualitativa e quantitativamente a implantação das
pesquisas sobre a fronteira brasileira, delimitando os Estudos Fronteiriços no Brasil e examinando sua coerência interna em termos teóricos, organizacionais e geográficos. Empregamos técnicas bibliométricas, analisando a frequência de palavras em linhas de pesquisa,
tomadas como metadados capazes de representar uma coleção de
5
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ideias de uma determinada comunidade de cientistas e as associações constantes entre os conceitos que delineiam determinadas áreas
temáticas, campos ou disciplinas científicas (SEMELER, SANTOS,
SOARES, 2014). Exploramos a distribuição espacial dos resultados
de um survey. Os resultados são apresentados e analisados através de
tabelas, esquemas, cartogramas e nuvens de palavras, expressando a
organização do Unbral Fronteiras - Portal de Acesso Aberto das Universidades Brasileiras sobre Limites e Fronteiras (http://unbral.nuvem.ufrgs.br/site/), iniciativa apoiada pelo Ministério da Integração
Nacional.
Pressupomos que o estudo das fronteiras é um campo emergente no Brasil, tomando como evidências os pesquisadores, programas
de pós-graduação, linhas de pesquisa, eventos e publicações que se
apresentam centralmente a partir desse assunto e palavra-chave. Tais
elementos descrevem a dinâmica da produção da pesquisa.
Delimitar o campo de pesquisas é um desafio, pois qualquer pessoa que já tentou fazer um levantamento bibliográfico sobre o objeto
fronteiras (internacionais, territoriais) sabe da grande revocação que
a palavra possui. Isso quer dizer que uma pesquisa com esse termo
apresenta muitos resultados irrelevantes para os nossos objetivos,
pois a palavra tem muitos significados diferentes.
Na Classificação Decimal Universal (CDU), esquema hierárquico
e analítico-sintético com 70.000 classes recobrindo todos os campos
do conhecimento, usado por nós nas buscas em bibliotecas físicas, o
termo fronteira recebe o número 341.222 quando tratado como um
tópico do Direito Internacional, subdividindo-se em Fronteiras Artificiais, Fronteiras Estratégicas, Fronteiras Fechadas, Fronteiras Históricas, Fronteiras Nacionais ou Fronteiras Naturais. Essa taxonomia
reflete a teoria clássica das fronteiras, mas não dá conta de avanços
na discussão ocorridos desde a virada do século, quando oposições
entre o natural e o artificial nas fronteiras políticas deixaram de ser
relevantes7.
7

Outras ocorrências dessa palavra na CDU indicam 1. auxiliares de lugar para “fronteiras e formas
espaciais variadas”, colocados depois dos números que identificam continentes, países e regiões (549.1A
é a fronteira de Bangladesh, no subcontinente indiano, na Ásia). 2. diferentes processos nas Ciências
Sociais: 321, um caso de “formas de organização política”, 331.556.48 (‘trabalhadores que cruzam fronteiras”), 342 (“direito administrativo público”), 343.343 (direito criminal, migrações ilegais) etc. 3.
temas da Matemática e das Ciências Naturais (na Química, como “fronteiras de grão”, 544.022.344.2)
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Assim, fez-se necessário um esforço de pesquisa para delimitação dos contornos externos do tema e de sua organização interna.
Optamos por definir, de forma coletiva, o que constitui, afinal, o
objeto dos Estudos Fronteiriços. Reunimos as dúvidas surgidas nos
primeiros meses de trabalho no Unbral Fronteiras e formulamos um
Questionário para Experts em Estudos Fronteiriços. A pesquisa foi
aplicada entre 07 e 30 de agosto de 2014, tendo sido enviada para
182 pesquisadores, sendo respondida por 94 destes.
Como etapa da descrição do campo, buscamos identificar quem
são os pesquisadores que se dedicam ao tema no Brasil. Fizemos buscas nos diretórios de grupos de pesquisa da CAPES e do CNPq, identificando os programas de pós-graduação que apresentassem a palavra
fronteira em sua denominação ou em alguma de suas linhas de pesquisa, e listamos os investigadores ligados aos mesmos.
Enviamos e-mails a esses colegas e tabulamos suas respostas ao
questionário. A busca nos diretórios e a análise das respostas ao survey
permitiu tirar conclusões sobre a distribuição institucional e regional
dos pesquisadores, o que analisamos na seção dois.
Na seção três desse texto, identificamos os temas mais frequentemente trabalhados pelos pesquisadores de fronteira das universidades
brasileiras e as colindâncias dos Estudos Fronteiriços. Na seção quatro, discutimos os conceitos em uso hoje pelos pesquisadores em seus
estudos e as emergências nesse campo temático. Como considerações
finais, tratamos brevemente sobre a dinâmica dos Estudos Fronteiriços
brasileiros diante de algumas teorias sobre a ciência contemporânea.
Tomamos como referência a experiência dos pesquisadores ligados ao projeto e que com ele dialogam para estabelecer o ano de 1988
como marco da retomada dos Estudos Fronteiriços no Brasil. Esse é
o ano da redemocratização brasileira e da assinatura do Tratado de
Cooperação e Integração entre Brasil e Argentina. Tal acordo marca
a passagem de um ambiente nacional-desenvolvimentista para outro
integracionista, sincronizando os processos continentais aos impulsos
globalizantes, com seus efeitos na redefinição do caráter e funções
desempenhados pelas fronteiras.
etc. (AENOR, 2004). Reitera-se a resistência da ‘fronteira’ a classificações apressadas.

67

Augusto César Pinheiro da Silva (Org.)

Distribuição espacial dos pesquisadores
e linhas de pesquisa dedicadas à fronteira
A partir do Questionário para Experts em Estudos Fronteiriços foi
possível tabular os estados e municípios em que trabalham os pesquisadores, conforme as tabelas 1 e 2.
TABELA 1: Estados em que atuam os pesquisadores que responderam
o Questionário para Experts em Estudos Fronteiriços
SITUA-SE NA FRONTEIRA
INTERNACIONAL

QUANTIDADE

Rio Grande do Sul, BRA

SIM

25

Mato Grosso do Sul, BRA

SIM

10

Paraná, BRA

SIM

5

Rio de Janeiro, BRA

NÃO

5

Amapá, BRA

SIM

3

Roraima, BRA

SIM

3

Amazonas, BRA

SIM

2

São Paulo, BRA

NÃO

2

Minas Gerais, BRA

NÃO

1

Misiones, ARG

SIM

1

Pará, BRA

SIM

1

Rio Grande do Norte, BRA

NÃO

1

UF/PROVÍNCIA, PAÍS

Situam-se na fronteira: 50.
Não se situam na fronteira: 09
Fonte: Dorfman; Monte Mezzo; França, 2015, p. 71.

Uma simples observação dessa tabela mostra que 49 dos respondentes vivem em estados fronteiriços brasileiros, comparados com 09
atuantes em estados que não se situam na faixa de fronteira.
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TABELA 2: Cidade em que atuam os pesquisadores que responderam o
Questionário para Experts em Estudos Fronteiriços
FAIXA DE FRONTEIRA

QUANTIDADE

Porto Alegre, RS, BRA

MUNICÍPIO, ESTADO, PAÍS

NÃO

15

Corumbá, MS, BRA

SIM

5

Rio de Janeiro, RJ, BRA

NÃO

4

Boa Vista, RR, BRA

SIM

3

Dourados, MS, BRA

SIM

3

Macapá, AP, BRA

NÃO

3

Campo Grande, MT, BRA

NÃO

2

M.C. Rondon, PR, BRA

SIM

2

Manaus, AM, BRA

NÃO

2

M.C. Rondon e Ponta Grossa, PR,
BRA

SIM

2

Santa Maria, RS, BRA

NÃO

2

Sant’Ana do Livramento, RS, BRA

SIM

2

Santo Ângelo, RS, BRA

SIM

2

São Borja, RS, BRA

SIM

2

Toledo, PR, BRA

SIM

2

Angra dos Reis, RJ, BRA

NÃO

1

Bagé, RS, BRA

SIM

1

Belém, PA, BRA

NÃO

1

Belo Horizonte, MG, BRA

NÃO

1

Campinas, SP, BRA

NÃO

1

Curitiba, PR, BRA

NÃO

1

Foz do Iguaçu, PR, BRA

SIM

1

Guaíra, PR, BRA

SIM

1

Lima, PER

NÃO

1

Natal, RN, BRA

NÃO

1

Pelotas, RS, BRA

SIM

1

Posadas, ARG

SIM

1

São Paulo, SP, BRA

NÃO

1

Na faixa de fronteira: 28
Fora da faixa de fronteira: 38
Fonte: Dorfman; Monte Mezzo; França, 2015, p. 72.

Um detalhamento do lugar de atuação dos pesquisadores mostra
que a maioria vive em cidades fora da faixa de fronteira (38 dentre 66
respondentes assim o indicaram).
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Algumas interpretações surgem do exame das tabelas 1 e 28. Enquanto a maioria dos pesquisadores está situada em UFs fronteiriças,
grande parte não vive em um município fronteiriço. Isto se explica
por uma série de razões. A primeira é a provocação do contexto, isto
é, a grande interrogação que as fronteiras colocam cotidianamente aos
pressupostos nacionais em termos de normas, infraestrutura, cultura
etc. A provocação do contexto se traduz nas linhas de pesquisa presentes nas instituições de ensino superior (IESs), em seus programas
de pós-graduação e no interesse daqueles que estão na faixa ou em
estados fronteiriços. Também estão presentes limitações do contexto:
questões estruturais e políticas que condicionam as opções de tema
e método. Dados os recursos limitados, os pesquisadores tendem a
dedicar-se a objetos próximos de suas universidades, além de serem
impelidos a estudar suas regiões para promover o desenvolvimento
das mesmas.
A recente dispersão universitária no Brasil se manifesta, porém,
na análise da distribuição das linhas de pesquisa. No Diretório de
Grupos de Pesquisa no Brasil do CNPq, buscamos as linhas de pesquisa que têm “fronteira” como palavra-chave. Analisando os 313 resultados obtidos, excluímos 58 linhas - em geral ligadas à Matemática ou à Química - que não se relacionavam com fronteiras territoriais.
Consideramos a distribuição espacial das 255 restantes. O mapa que
segue expressa, por estado, tal distribuição (figura 1).

8

Ainda que tenhamos usado uma base “neutra” – o Diretório de Grupos de Pesquisa do CNPq –, é
provável que as relações pessoais tenham influenciado na disposição dos pesquisadores para responder
ao questionário enviado. Temos claro que nossa análise está influenciada por elementos como a situação
geográfica e as redes de colaboração já estabelecidas pelos proponentes do questionário.
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FIGURA 1: Brasil: distribuição por estado das linhas de pesquisa
com a palavra-chave “fronteira” – 2014

Fonte: CNPq, 2014. Elaboração de Dorfman e França.
Shape de Felipe Menegaz, via Wikicommons, 2015.

A segunda razão é que são recentes as universidades em cidades
na linha de fronteira, de modo que a institucionalidade de IESs como
a UNIPAMPA e UNILA – no Rio Grande do Sul e no Paraná, respectivamente – ainda não pode ser claramente percebida. A maioria
dos centros de pesquisa bem-estabelecidos está em capitais ou centro
regionais das UFs, e não em suas cidades periféricas.
O Mato Grosso do Sul destaca-se com 44 linhas de pesquisa dedicadas ao tema, em especial na UFMS (27) e na UFGD (12 linhas). O
Rio Grande do Sul (UNIPAMPA, 14 linhas; UFRGS, sete), o Paraná
(UNIOESTE, 12 linhas, UNILA, oito, UEM, seis) e o Rio de Janeiro (UFF, seis; UFRJ, cinco e UERJ, cinco linhas de pesquisa) têm
expressiva produção. Amapá (14 linhas, todas na UNIFAP), Mato
Grosso (14 linhas, sendo seis na UFMT e cinco na UNEMAT), Roraima (11 linhas na UFRR); São Paulo (UNICAMP, cinco linhas,
USP, quatro) e Pará (especialmente a UFPA, com nove linhas de pesquisa) também são importantes nesse panorama9.
9

As siglas referem-se, respectivamente, à:
- Universidade Federal do Mato Grosso do Sul (UFMS, com campi em Aquidauana, Bonito, Campo
Grande, Chapadão do Sul, Corumbá, Coxim, Naviraí, Nova Andradina, Paranaíba, Ponta Porã e Três
Lagoas);
- Universidade Federal de Grande Dourados (UFGD, em Dourados);
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Como conclusões sobre a distribuição espacial das pesquisas sobre
o tema, podemos afirmar que, em sua maioria, os estudos se concentram nos estados de fronteira, como a distribuição dos pesquisadores
já indicava. Indo além, pode-se afirmar que uma parte relevante da
pesquisa, ainda que não a maioria, se desenvolve em muitos campi
fronteiriços das instituições mais produtivas.
Podemos relacionar a difusão espacial do sistema universitário brasileiro e a localização das linhas de pesquisa dedicadas ao tema fronteiras, pois as novas universidades situam-se nas periferias agora inseridas
no sistema federal de ensino superior e têm sua produção registrada
no Diretório do CNPq (Costa, 2015). Por fim, sabe-se que as políticas
federais induziram a um aumento no número de trabalhos dedicados ao tema, expresso na produção sul-mato-grossense, especialmente
aquela ligada ao Mestrado Interdisciplinar de Estudos Fronteiriços no
campus Pantanal da UFMS (Costa; Oliveira, 2012, p. 28).
A produção não é concentrada, pois o centro com maior número
de linhas de pesquisa (a UFMS) representa cerca de 10% do total.
A dispersão da produção se relaciona com a própria característica
geográfica do objeto em pauta: a condição periférica e regional da
fronteira implica frequentemente abordagens localizadas e de restri- Universidade Federal do Pampa (UNIPAMPA, com campi em Alegrete, Bagé, Caçapava do Sul, Dom
Pedrito, Itaqui, Jaguarão, Sant’Ana do Livramento, São Borja, São Gabriel e Uruguaiana);
- Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS, com campi em Porto Alegre e Tramandaí);
- Universidade Federal do Oeste do Paraná (UNIOESTE, com campi em Cascavel, Francisco Beltrão,
Foz do Iguaçu, Mal. Cândido Rondon e Toledo);
- Universidade Federal da Integração Latino-Americana (UNILA, em Foz do Iguaçu);
- Universidade Estadual de Maringá (UEM, em Cianorte, Cidade Gaúcha, Diamante do Norte, Goioerê, Ivaiporã, Maringá e Umuarama);
- Universidade Federal Fluminense (UFF, com campi em Angra dos Reis, Campos de Goytacazes,
Itaperuna, Macaé, Miracema, Niterói, Nova Friburgo, Rio das Ostras, Santo Antônio de Pádua, Volta
Redonda, Oriximiná, PA e Petrópolis);
- Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ, com campi em Macaé e no Rio de Janeiro);
- Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ, com campi em Duque de Caxias, Ilha Grande,
Nova Friburgo, Resende, Rio de Janeiro, São Gonçalo e Teresópolis);
- Universidade Federal do Amapá (UNIFAP, com campi em Macapá, Mazagão, Oiapoque e Santana);
- Universidade Federal do Mato Grosso (UFMT, situada em Cuiabá, Médio Araguaia, Rondonópolis
e Sinop);
- Universidade Estadual do Mato Grosso (UNEMAT, nas cidades de Alta Floresta, Alto Araguaia, Barra
dos Bugres, Cáceres, Colider, Diamantino, Juara, Luciara, Nova Mutum, Nova Xavantina, Pontes e
Lacerda, Sinop e Tangará da Serra);
- Universidade Federal de Roraima (UFRR, atuante em Boa Vista, Monte Cristo);
- Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP, com campi em Campinas, Limeira, Paulínia e Piracicaba);
- Universidade Estadual de São Paulo (USP, com campi em São Paulo, Bauru, Lorena, Piracicaba, Pirassununga, Ribeirão Preto, Santos e São Carlos);
- Universidade Federal do Pará (UFPA, presente nas cidades de Abaetetuba, Altamira, Ananindeua,
Belém, Bragança, Breves, Cametá, Capanema, Castanhal, Salinópolis, Soure e Tucuruí).
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ta circulação (PORTO, 2014). Tal configuração impacta no trabalho
dos pesquisadores, dificultando a revisão bibliográfica e gerando uma
relação vertical com enfoques originados em autores estrangeiros,
cuja realidade muitas vezes difere daquela vivida em nosso país.
Cabe lembrar que as fronteiras são estruturais aos territórios estatais, assim como a territórios em múltiplas escalas. A ascensão da
discussão sobre espaço e território, o chamado spatial turn, carrega
junto a fronteira para o topo da lista de debates.

Topologias dos estudos fronteiriços:
o centro e as colindâncias
O processo de desenvolvimento do Unbral Fronteiras permitiu
realizar estudos de ocorrência de palavras nos trabalhos analisados,
apontando os termos mais frequentemente utilizados nos títulos de
artigos científicos e linhas de pesquisa. Usamos o termo topologia
para indicar essas concentrações de palavras e suas margens.
Semeler, Santos e Soares (2014), ao analisarem os títulos de artigos contidos no Unbral Fronteiras publicados em periódicos entre
2003 e 2013 (606 no total), elaboraram um ranking das 20 palavras
mais frequentes10, que reproduzimos a seguir:
TABELA 3: Ranking das palavras mais frequentes em títulos de artigos
publicados em periódicos entre 2003 e 2013
Rank
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Palavra
Brasil
fronteira
território
fronteiras
política
regional
turismo
Paraguai
análise
estudo

Rank
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Palavra
Paraná
região
integração
relações
Argentina
brasileira
processo
espaço
identidade
Mato Grosso do Sul

Fonte: Adaptado de Semeler, Santos, Soares (2014).
10
Realizaram-se as seguintes operações de normalização das palavras: hifenização de expressões idiomáticas
(Rio de Janeiro torna-se Rio-de-Janeiro); exclusão de stopwords (palavras irrelevantes no âmbito desta pesquisa, como artigos, preposições, conjunções, pronomes, entre outras) (SEMELER, SANTOS, SOARES, 2015).
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Paralelamente, é possível analisar os títulos das linhas de pesquisa
que contêm como palavra-chave o termo fronteira. Empregamos o
mesmo critério de limpeza e seleção das linhas pertinentes usado na
confecção do mapa 1 e da tabela 3 e obtivemos a seguinte nuvem de
palavras, em que as maiores frequências são representadas pelo tamanho da fonte (figura 2).
FIGURA 2: Mapa de palavras em destaque nas linhas de pesquisa de
grupos cadastrados com “fronteira” como palavra-chave

Fonte: CNPq, 2016. Elaborado via Wordscloud.com por Dorfman e França, 2015.

Três tipos de palavras aparecem na nuvem gerada a partir da frequência nos nomes das linhas de pesquisa, assim como no ranking
formado pela análise dos títulos dos artigos publicados nos periódicos. O primeiro tipo refere-se a conceitos abrangentes e utilizados
frequentemente nos estudos de caso e a âmbitos da sociedade tematizados pelas Ciências Humanas. Aí se enquadram identidades/identidade, cultura/culturas, política, território/territórios, migrações/migração,
turismo, história, saúde. Na segunda faixa de frequência encontramos
processos ligados à gestão das fronteiras e aos processos de investigação, tais como instituições, políticas/políticas públicas, gestão, cidade/
cidades, ambiente, sociedade, movimentos sociais, relações sociais, relações
internacionais, relações, redes, estudo, educação, ensino, representações, linguagens, literatura, direito internacional, integração regional etc. Temos
uma representação do pertencimento disciplinar dos pesquisadores
74

Geografia Política, Geopolítica e Gestão do Território: racionalidades e práticas em múltiplas...

de Estudos Fronteiriços, assim como das principais políticas e problemáticas presentes nas fronteiras brasileiras.
O terceiro grupo de palavras faz referência a topônimos, entre os
quais se destacam Amazônia, Brasil, Mato Grosso do Sul, Tríplice Fronteira, Rio Grande do Sul, América Latina, Américas, Prata refletindo a distribuição espacial dos centros de pesquisa (conforme descrita no mapa
na figura 1). Para além da situação das instituições, representa-se uma
geografia da fronteira com seus polos econômico-culturais e seus vazios em regiões menos dinâmicas. Por fim, cabe destacar a variedade
de termos usados para descrever a fronteira: fronteiras internacionais,
espaços fronteiriços, espaço de fronteira, áreas de fronteira, entre outros.
FIGURA 3: Frequência de concordância com a inclusão
de temas nos Estudos Fronteiriços

Fonte: Questionário para Experts em Estudos Fronteiriços, 2014.
Elaboração de Dorfman e França, 2015.

Após analisar as palavras mais empregadas nas linhas de pesquisa,
cabe descrever os limites do campo de estudos, estabelecidos com
base no Questionário para Experts sobre Estudos Fronteiriços e representados na figura 3. Este questionário apresentava 23 perguntas
objetivas respondidas numa escala que varia entre o total acordo e o
total desacordo (LIKERT, 1932)11. Partindo do pressuposto de que
11

A introdução das perguntas era: “Os seguintes estudos devem ser considerados Estudos Fronteiriços e
incluídos numa base de dados sobre o tema?”, ao que se seguiam afirmativas como “Estudos relacionados a limites espaciais administrativos não internacionais (limites entre estados, entre regiões, processos
emancipatórios etc.)”, “Estudos relacionados a limites espaciais não administrativos (fraturas urbanas,
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o centro do objeto são as fronteiras internacionais, buscava-se esclarecer as vizinhanças desse campo de estudos, a partir de suas relações
com temas como:
• diferentes tipos de limites espaciais (limites não internacionais
como fronteiras urbanas, limites entre entes federados, estudos
de portos e fronteiras marítimas);
• estudos cujo objeto está na região fronteiriça, mas em que a
fronteira não é a questão central, como etnografias, estudos da
natureza e estudos sobre infraestruturas;
• estudos sobre migrações, comércio internacional, turismo e
outras questões sociais e econômicas que não necessariamente
têm a questão fronteiriça no centro da análise, mas que a ela se
relacionam e;
• estudos sobre frentes de expansão, fronteiras agrícolas ou frontiers.
A análise do questionário revelou a topologia mostrada na figura
3. Nessa topologia, os círculos representam três níveis de percepção
sobre os objetos lindantes ao estudo das fronteiras internacionais territorializadas: no primeiro círculo estão os temas que a maioria dos
respondentes avalia como pertinentes aos Estudos Fronteiriços; no segundo círculo, a maioria das respostas indica alguma relação com o
tema; no círculo exterior aparecem temas controversos, considerados
pertinentes por parte dos respondentes, mas rejeitados por outra parte.
Questões étnicas e culturais, aspectos históricos e temas ligados à
gestão do território são considerados como muito próximos ao núcleo
temático pela maioria dos pesquisadores. Objetos clássicos, como integração regional, estudos físicos, defesa e segurança, relações, comércio e migrações internacionais, assim como frentes pioneiras são
vistos como significativamente relacionados ao tema, ainda que não
se confundam com ele. Temas como limites administrativos não estatais e limites espaciais não administrativos foram considerados muito pertinentes aos Estudos Fronteiriços por parte dos entrevistados,
mas foram fortemente rejeitados por outros, ficando, portanto, em
situação marginal no campo que se desenha aqui, possivelmente por
segregação urbana etc.)” ou “Estudos relacionados a aspectos históricos (arqueológicos, povoamento,
folclore etc.) de lugares atualmente situados na região fronteiriça, ainda que não abordem a construção
do limite internacional?”
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tratar-se de temas emergentes. Uma análise temporal da produção
permitiria descrever tendências temáticas.

Os estudos fronteiriços no Brasil:
paradigmas num campo multidisciplinar
Ainda que não seja possível examinar profundamente tendências
teóricas nesse breve artigo, nos afastamos das metodologias quantitativas empregadas para apontar que a bibliografia contemporânea
dos Estudos Fronteiriços brasileiros, organizada na base de dados do
Unbral Fronteiras, parece estruturar-se em torno do paradigma que
o trabalho de Lia Osório Machado mostrou ser. “Limites, fronteiras e
redes” (1998) parte da clássica oposição entre fronteira como zona e
contato, limite como linha e ruptura, e acrescenta a rede para tornar
tais descrições dinâmicas, ligadas à produção de sistemas territoriais
locais, estatais ou transnacionais. Essa tríade conceitual é amplamente empregada, e o artigo é frequentemente citado.
Em 2005, com a publicação da Proposta de Reestruturação do
Programa de Desenvolvimento da Faixa de Fronteira – PDFF (BRASIL, 2011) e posteriores atualizações, uma regionalização aparece e
ganha circulação. Surgem os arcos e sub-regiões, as cidades-gêmeas
ganham notoriedade, a própria ideia de faixa de fronteira se impregna nas leituras espaciais do objeto por estudiosos, políticos, população fronteiriça e todos os que tomam contato com essa discussão.
É interessante notar que, no campo teórico, os centros políticos e
culturais do Brasil são restituídos, haja vista a importância do Grupo
Retis como consultor de políticas públicas e construtor de teorias de
grande repercussão12. Evidentemente, os polos consagrados na produção de teoria (francófonos, especialmente) continuam referenciais
para a pesquisa brasileira13.
12

Segundo sua página, “O Grupo Retis, formado por pesquisadores-doutores, doutorandos, mestres,
mestrandos e bolsistas de iniciação científica, atua desde 1994 no Departamento de Geografia da Universidade Federal do Rio de Janeiro, com apoio do CNPq, da FINEP, da FAPERJ e do CEPG/UFRJ e
com a participação de pesquisadores associados de outras instituições”. As principais linhas de pesquisa
do grupo são: Geografia das drogas ilícitas e do sistema bancário-financeiro global; Geopolítica da segurança e da defesa; Limites e fronteiras internacionais; Pensamento geográfico e organização do território;
Redes, território e governo local na Amazônia (RETIS, 2016).
13
Cabe citar a análise bibliométrica de Gregory Hamez, comparando os Estudos Fronteiriços francófonos e anglófonos: o trabalho de Anssi Paasi, geógrafo sueco amplamente citado na literatura em inglês
é praticamente ausente da produção brasileira sobre fronteiras (HAMEZ, 2015).
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Os Estudos Fronteiriços contemporâneos no nosso país ficaram
marcados pela construção da integração, como podemos ver no exame das temáticas predominantes. A constelação conceitual e a regionalização proposta no PDFF são compreendidas por todos os produtores de conteúdo e empregadas pela maioria. Discussões sobre
geopolítica e segurança são pouco presentes na nossa coleção, mas
aparecem entre os temas emergentes, o que nos leva a supor que já
estamos sentindo os efeitos do Plano Estratégico para a Fronteira,
de 2011 (Brasil, 2011; Dorfman, França, Corseuil, 2013; Dorfman,
2015) sobre a fronteira e seu estudo. Podemos concluir que há uma
grande correlação entre as políticas nacionais para a fronteira e os
temas abordados na produção brasileira sobre esse objeto.
A ideia de espaços vazios tem extrema relevância no contexto brasileiro. A concepção turneriana de fronteira como frente de expansão
(Knauss, 2004), ligada aos processos de expansão territorial internos
ao estado também é difundida no campo.
Ainda que haja certa tradição de estudos sobre a região fronteiriça
brasileira (Sprandel, 2005), não é possível afirmar que haja um corpus
teórico comum. Quando se trata de derivações e emergências teóricas
como fronteirização, transfronteirização, fronteiridades e correlatos,
tampouco há consenso. Também no que diz respeito à metodologia,
há imensa divergência. Pode-se justificar tal distribuição a partir da
reivindicação de interdisciplinaridade, o que de fato é constatado na
análise da formação dos pesquisadores identificados nos levantamentos para a construção do Portal Unbral Fronteiras (tabela 4).
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TABELA 4: Ocupação/ pertencimento disciplinar
dos Experts em Estudos Fronteiriços
Professor, Professora, Docente, Professora Aposentada
Geógrafo
Antropóloga
Arquiteta e Urbanista
Estudante
Demógrafo
Jornalista
Assistente Social
Adminstrador
Historiador
Técnica em Assuntos Educacionais
Policial Militar
Médico Veterinário/Acadêmico de Relações Internacionais
Servidor Público Federal
Professora e Pesquisadora
Sociólogo
Total

34
10
4
3
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
64

Fonte dos dados: Questionário para Experts em Estudos Fronteiriços, 2014.
Elaboração: Maicon Pinheiro, 2014.

A diversidade de enquadramento temático presente na CDU está
aqui explicada. A taxonomia das fronteiras contemporâneas que pode
emergir de uma análise dos Estudos Fronteiriços produzidos no Brasil não desenha uma disciplina específica, mas um campo de estudos
múltiplo em métodos, conceitos e interfaces.

Os estudos fronteiriços no Brasil: um campo emergente
Por vezes pareceria que os Estudos Fronteiriços são um campo
construído mais a partir de um vocabulário do que de um sistema
conceitual, como diria Milton Santos (2004). Cremos que é o objeto
espacial que se impõe na discussão nesse campo, em conjunto com
algumas formas de institucionalização: produção bibliográfica com
diálogo interno, programas de pós-graduação e linhas de pesquisa,
eventos, cursos em diferentes universidades etc.
Evidentemente, não estamos tratando de uma disciplina. Michel
Foucault afirma que “uma disciplina se define por um domínio de
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objetos, um conjunto de métodos, um corpus de proposições consideradas verdadeiras, um jogo de regras e definições, de técnicas e de
instrumentos” (2001, p. 30). Assim, a Botânica, por exemplo, não é
um conjunto de verdades sobre plantas, assim como os Estudos Fronteiriços, como disciplina, não poderiam ser um conjunto de enunciados sobre as fronteiras, e deveriam “utilizar instrumentos conceituais
ou técnicas de um tipo bem definido (...) e inscrever-se em certo
horizonte teórico” (idem, p. 32-33). Seguimos em construção multidisciplinar, distantes de uma metodologia unificada.
Boaventura de Souza Santos aponta, como características desejadas em uma ordem científica emergente e pós-moderna, que 1) o
conhecimento científico-natural seja científico-social; 2) local e total;
3) baseado em auto-conhecimento e 4) visando constituir-se em senso comum. Os Estudos Fronteiriços brasileiros, conforme descritos
aqui, encaixam-se perfeitamente nessa nova ordem, uma vez que de
fato reúnem especialistas de diferentes campos teóricos em torno de
objetos locais e experimentados no cotidiano, procurando construir
pontes entre as manifestações específicas e teorias mais abrangentes,
não como senso comum, mas como tentativas de prescrição para políticas de reconhecimento da diversidade presente na fronteira (SOUZA SANTOS, 1987).
Respondendo à provocação do contexto e beneficiados pela difusão da universidade pública para as margens do território, nos inserimos nas tendências contemporâneas da ciência. Esse objeto de
estudos único e multifacetado, cuja produção tematiza e emana da
periferia do território estatal, não deve ser descrito como uma narrativa de desencontros. A grandeza territorial das fronteiras brasileiras
se expressa em nossa produção emergente, situada e comprometida.
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Introdução
Este artigo visa apresentar, em primeiro lugar, algumas reflexões
em torno da Geografia Política frente a análises territoriais contemporâneas em cenários globais / regionais / locais que passam por
transformações sem precedentes em termos de rapidez e profundidade. Em segundo lugar visa-se apresentar alguns resultados de pesquisa de transformações territoriais ou de novos usos políticos que
tendem a produzir novas dinâmicas territoriais.
A pesquisa foca a análise do território da União Europeia e a sua
política de coesão territorial em cenário de crise econômica e desemprego. Novos usos do território do território da UE tendem a surgir
no contexto da crise financeira desde 2008 e de suas políticas territoriais - mais especificamente as regionais - em época de pós-alargamentos sucessivos de seu território no contexto da globalização e da
recente recessão mundial. A política de coesão territorial da União
Europeia, a crise financeira e os desafios para os países PIIGS – Por14
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tugal, Itália, Irlanda, Grécia e Espanha – são questões instigantes de
análise territorial contemporânea para a Geografia Politica.
As questões apresentadas no artigo revelam, fundamentalmente,
uma preocupação com a gestão territorial, um dos campos privilegiados da Geografia Política. O campo disciplinar necessita contribuir
para recuperar o papel da Geografia Política como uma ciência de Estado e da sociedade e, também, atualizar e ampliar a sua participação
em decisões que dizem respeito a territórios multiescalares, como é o
caso da União Europeia e do Brasil, localizados em cenários de integrações territoriais continentais e da globalização desigual.
Uma preocupação instrumental também se faz presente neste artigo com a apresentação de alguns resultados de práticas de cartografia temática do território da União Europeia. São apresentados mapas
temáticos de PIB, emprego e desemprego por faixas etárias em níveis
territoriais NUTS 217 – equivalentes a regiões, estados, províncias, etc.
O artigo está dividido em três partes. Na primeira apresentamse algumas reflexões em torno da Geografia Política além de alguns
elementos teóricos que possam contribuir com a análise empírica que
se apresenta a seguir. A segunda parte trata da política de coesão territorial da União Europeia e a crise financeira; as taxas de crescimento
anual do PIB dos países PIIGS; o desemprego na UE-28, nos países
PIIGS e a resiliência territorial – a capacidade de resistir – ou não – à
crise econômica e o detalhamento do comportamento das variáveis
emprego e desemprego nos países PIIGS. Na terceira e última parte
examina-se a Política de Coesão e os gastos dos Fundos Estruturais
(2001-2013) e os desafios para os países PIIGS. Dentre os desafios
está, por exemplo, o grande desemprego na Espanha o qual vem compondo, juntamente com os demais países da região mediterrânea, um
“Arco do desemprego no Mediterrâneo”.

A geografia política frente a
análises territoriais contemporâneas
A Geografia Política atravessa cenários de transformação sem
precedentes em termos de rapidez e profundidade. Nos termos dos
organizadores do I Congresso Brasileiro de Geografia Política, Geo17

NUTS – Nomenclatura das Unidades Territoriais para Estatísticas da União Europeia.
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política e Gestão Territorial (CONGEO) as dinâmicas espaciais do
mundo pós-século XX estão transformando, intensamente, as políticas institucionais na atualidade, o que reestrutura as bases de novas organizações políticas, econômicas, culturais e tecnológicas na
contemporaneidade do século XXI. As mudanças em curso afetam
o cotidiano de sociedades diversas conectadas por redes formais e informais através das quais se difundem estratégias de organização e
ação político-territorial. As estratégias político-territoriais afetam as
instituições, criando novos cenários para a gestão de políticas que
reordenam constantemente os territórios (CONGEO, 2015).
As transformações em curso que afetam a Geografia Política podem ser apreendidas de forma clara através do Eixo 5 do evento –
“As escalas de gestão das políticas territoriais” quando se aborda,
por exemplo, a redefinição das políticas territoriais em cenários de
instabilidade financeira; novos atores/sujeitos políticos, econômicos e
culturais na redefinição da gestão de políticas territoriais e a multidimensionalidade do poder na gestão do território. Os temas deste eixo
abordam as clássicas, porém sempre renovadas relações espaço-poder.
Importante nesta abordagem é exercitar tanto o resgate da tradição
da disciplina quanto buscar inovar no que a disciplina pode fazer neste campo de interesses. As escalas de gestão das políticas territoriais
abrigam campos multi ou interdisciplinares - frentes que dialogam
no controle e nos usos do(s) território(s) de várias formas. Como comentou Iná de Castro em um diálogo anterior ao CONGEO: “A geografia política tem a virtude (ou vício!) de abordar diferentes escalas e
tanto a política como o poder são ubíquos. Portanto, temos nosso eixo
- as múltiplas escalas e possibilidades de análise política do espaço ou
as metamorfoses do poder - do micro ao global”.
A razão de ser da Geografia Política está na íntima conexão com a
raison d’état (AGNEW, 2002). Inegavelmente os fatos políticos contribuem para modelar as distribuições geográficas marcando fortemente os lugares, os territórios e as paisagens. As lógicas do poder
têm desdobramentos espaciais no atual processo de crise e fragmentações do Estado moderno clássico quando o antigo Estado territorial
westphaliano perde seu poder. Entretanto, a reflexão sobre a natureza
do poder, a diversidade de suas manifestações e do seu lugar no con87
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junto da arquitetura social continuam relativamente raras (CLAVAL,
1979, 2010).
A disciplina no Brasil, em que pese a sua importância como um
campo original de estudos, tem tido uma relativa pequena produção
científica com reflexões sobre as políticas territoriais, reduzida atuação
em gestão territorial e uma aparente baixa pragmaticidade em práticas
de governos. A reflexão sobre as relações entre a natureza do poder e as
dinâmicas territoriais tem sido igualmente ainda um tanto escassas.
No processo da renovação dos sentidos contemporâneos das políticas
e da gestão territorial contribuem, por exemplo, assertivas como as de
Claval (2010) quanto a novos problemas de gestão considerando-se as
políticas territoriais: quais políticas escolher para evitar ver o campo
de ação do Estado progressivamente reduzido? Ensaiar manter vantagens técnicas (competitividade com alta tecnologia) quando os novos
países industrializados também o fazem? Como manter a coerência
territorial nacional no plano administrativo em face das diversas redes
atuantes nos diversos territórios?
Dinâmicas territoriais e representações territoriais dos atores são
a dimensão mais geográfica da análise da Geografia Política (ROSIÈRE, 2007). Elas relacionam-se a territórios multiescalares, não
se reduzindo somente a uma das escalas ou apenas a escala global ou
local. Isto pode significar, fundamentalmente que atores territoriais as entidades que lutam e se enfrentam pela dominação ou o controle
do território – localizam-se hoje em cenários multiescalares de ação e
que o campo de forças não se restringe mais ao território clássico. As
forças determinantes das dinâmicas territoriais são multidimensionais atuando de diversas formas sobre diversos territórios ao mesmo
tempo determinando novos e permanentes arranjos territoriais.
As dinâmicas territoriais relacionam-se, por sua vez, aos usos políticos do território. A importante recuperação do conceito território tem
trazido várias abordagens, porém também grandes imprecisões visto
que várias correntes do pensamento em diversas disciplinas chamam
a si o monopólio do emprego do conceito. O artigo clássico de Bertha
Becker (1986), “Uso político do território: questões a partir de uma
visão do Terceiro Mundo” parece, atualmente, um tanto esquecido.
Neste artigo, Becker foi pioneira em resgatar a importância do con88
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ceito tendo um papel fundador no país em retomar o debate sobre
o conceito fundador da disciplina nos anos 1980. Posteriormente,
Santos (1994) muda seu foco, da análise do espaço geográfico em si,
para centrar-se também no resgate do conceito em “O retorno do
território”.
Em que pese a importante contribuição miltoniana, afirmações
genéricas de que “não é mais o território em si que importa, mas os
usos que se faz dele” (SANTOS, 2001) não seriam ainda suficientes
para demonstrar dinâmicas territoriais. Um resgate da categoria usos
do território e seus diversos empregos analíticos contemporâneos ainda
se faz necessário no Brasil enfocando-se como se traduzem os usos
através das ações dos atores e das dinâmicas territoriais produzidas
por eles. Assim, a importância da categoria usos políticos do território
poderia residir na análise das ações dos múltiplos atores em cenários
multiescalares com repercussões nas dinâmicas territoriais.
Um exercício está em curso procurando-se associar novas formas
de poder e gestão a dinâmicas territoriais e novos usos do território.
A pesquisa, que aqui se apresenta, resumidamente, foca a análise do
território europeu e a sua política de coesão territorial em cenário de
crise econômica e desemprego. Uma abordagem do problema atual
do emprego /desemprego pode contribuir na busca de novas dinâmicas territoriais através das ações de poder compartilhadas entre
Estados Nacionais e a União Europeia na gestão da crise. Novos usos
do território tendem a surgir a partir das políticas territoriais da EU
– especialmente a sua política regional - em época de pós-alargamentos de seu território no contexto da globalização e da recente recessão mundial. A política de Coesão Territorial teria evoluído como
uma parte fundamental da resposta para fazer em face de estas novas realidades, conforme afirmam seus termos oficiais (EUROPEAN
UNION, 2015c).

A política de coesão territorial
da União Europeia e a crise financeira
A Política Regional da União Europeia vinha, desde 1970, dando
suporte às regiões em desequilíbrio – através de critérios de convergência para regiões com menos de 75% do PIB médio europeu. En89
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tretanto, desde a Estratégia de Lisboa (2000) e da atual Estratégica
Europa 2020 as diretrizes voltadas ao desenvolvimento regional estão
centradas sobre a inovação tecnológica, o aumento da competitividade das regiões, o crescimento da economia e o aumento de empregos,
principalmente para jovens.
Reconhecido nas concepções da Política Regional é o conceito de
coesão territorial que articula o que sempre esteve implícito – que a
geografia importa para a eficiência e equidade das políticas (FALUDI; PEYRONNI, 2011, p. 9). A concepção territorial tem assumido
dimensão importante na perspectiva do desenvolvimento territorial
sob o lema de que território é importante. “Potenciais territoriais de
regiões europeias e sua diversidade estão tornando-se cada vez mais
importantes para o desenvolvimento da economia europeia em tempos de globalização.” (ESPON, 2006).
A Política Regional tem sido um dos eixos centrais de apoio ao
desenvolvimento de várias regiões europeias, como bastante conhecido. No entanto a crise recente tem feito com que lideranças europeias e intelectuais questionem a própria viabilidade da existência da
União e de suas políticas de promoção do crescimento de economias
em crise. O euroceticismo ressurge com força como fez ver Allègre:
“[...] a Europa está hoje ameaçada de quebrar [...] Nós estamos à
beira do abismo e os europeus parecem não entender a emergência.”
(ALLÈGRE, 2011, p. 7).
Em meio ao euroceticismo crescente há aqueles que defendem a
continuidade da União e de suas políticas como capazes de promover
a coesão territorial. Afirmam, por exemplo, que a crise não deveria
fazer esquecer que a UE tem grande peso na mundialização, pois
ela representa em torno de 20% do PIB mundial. Sua renda bruta é
superior a dos EUA, pois é a primeira potência comercial mundial,
a primeira origem e a primeira fonte de investimentos internacionais (DIDELON et alii, 2009; RICHARD, 2012). Fala-se mesmo de
uma Grande Europa com processos de integração com o espaço euromediterrâneo (BECKOUCHE, RICHARD, 2013). As diretrizes de
ajustes fiscais aos países endividados revestem-se, todavia, de fortes
discursos e práticas neoliberais que têm afetado diversos Estados nacionais como é mais conhecido o caso da Grécia. O discurso neolibe90
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ral não cessa de negar a ideia que “não há alternativas” às exigências
da rentabilidade financeira. Em nome da competitividade controla-se
a dívida pública, rebaixam-se os salários e se precariza o trabalho
(BALIBAR, 2014, p. 16).
A atual Estratégia Europa 2020 e o Plano Europeu da Recuperação Econômica lançado em 26 de novembro de 2008 para o crescimento e emprego tem sido discutida e implementada no contexto
das revisões da política de coesão territorial frente à crise econômica
da Europa18. As abordagens e prioridades estão fortemente condicionadas pela crise financeira econômica e institucional por que passa a
Europa de um modo geral. “A estratégia Europa 2020 é um plano
de dez anos da União Europeia a favor do crescimento.” (EUROPA 2020). A abordagem place-based é a mesma apontada pela OCDE
(2001) i. é a ênfase ao desenvolvimento endógeno ao invés de compensação a regiões por suas desvantagens.
A revisão orçamentária da Política de Coesão Territorial da União
Europeia passou a exigir dos Estados membros a implementação
de medidas de ajustes fiscais - condicionalidade macroeconômica – e a
comprovação do equilíbrio das contas públicas e a boa aplicação dos
fundos europeus como condição para a concessão de novos investimentos. Os estados-membros e regiões doravante terão que provar
condições ex-ante e ex-post para fazer jus aos fundos estruturais – i.é
terão que comprovar a correta aplicação dos fundos e ausência de
déficits e desequilíbrios orçamentários. A discussão da proposta para
a política regional 2020 e a revisão orçamentária em plena crise europeia foi apresentada pela Comissão Europeia em 6 de outubro de
2011. Um de seus aspectos a destacar na proposta foi o de aplicar a
condicionalidade macroeconômica aos governos com déficits excessivos e
com má aplicação dos fundos europeus, i. é, a suspensão dos repasses
dos fundos estruturais.
A Política de Coesão da União Europeia e seus programas 20072013 foram propostos como parte do Plano Europeu da Recuperação
Econômica pela Comissão Europeia, garantindo investimentos em
18

A estratégia Europa 2020 trata da geração de crescimento, i.é: inteligente, através de investimentos mais efetivos em educação, pesquisa e inovação; sustentável, graças a ações decisivas em direção a
economia de baixo carbono e inclusiva, com uma forte ênfase em criação de empregos e redução da
pobreza. http://ec.europa.eu/europe2020/europe-2020-in-a-nutshell/priorities/index_en.htm. Acesso
em: 14 jun. 2015.
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infraestrutura, negócios e empregos. A Política tem adotado medidas
de curto prazo: aumentar a demanda, salvar empregos e restaurar a
confiança; investimento inteligente para impulsionar crescimento maior
e prosperidade sustentável no longo prazo (EUROPEAN UNION,
2009; EUROPEAN COMMISSION, 2010).
As regiões em transição – uma categoria criada pela DG-Regio
para aquelas com PIB entre 75% a 90% da média comunitária europeia, passarão a receber ajudas suplementares dos fundos europeus
num total de € 35,38 bilhões sobre o orçamento total de € 453 bilhões, i. é 7,8%. Para 2014-2020 as regiões são denominadas: a)
regiões menos desenvolvidas (objetivo Convergência): € 82,1 bilhões; b) regiões em transição (objetivo Competitividade Regional e
Emprego): € 35,38 bilhões; c) regiões mais desenvolvidas (objetivo
Competitividade): € 54,35 bilhões (EUROPEAN UNION, 2015c).
A crise econômica internacional que, iniciou-se nos Estados Unidos
em 2008, teve seu impacto efetivo na União Europeia a partir de 2011,
levou ao aumento das taxas de desemprego, quedas consideráveis nas
taxas de crescimento e um sentimento de pessimismo quanto à efetividade da integração regional. Diante disso, apresentam-se abaixo alguns
elementos acerca do comportamento do PIB, das taxas de emprego e
desemprego associados à resiliência territorial, i.é a capacidade de alguns territórios resistirem à crise. Por fim, trata-se de breve análise da
Política de Coesão Territorial e os gastos dos fundos estruturais como
um desafio para os Estados-membros, principalmente os países PIIGS.
Dentre os 28 países membros da UE, cinco Estados membros se
destacaram por apresentarem uma versão mais aprofundada da crise
a partir de 2008, com taxas elevadas de desemprego e quedas significativas no Produto Interno Bruto (PIB): Portugal, Irlanda, Itália,
Grécia e Espanha. Os cinco países, apesar das causas relativamente distintas para o desenvolvimento da crise, logo foram agrupados
por analistas financeiros no acrônimo PIIGS, pelo caráter deficitário
e instável de suas economias. O mapa 1, abaixo, aponta a grande concentração do PIB per capita no centro e norte da Europa industrial
(regiões do norte da Itália, da França, da Alemanha, Reino Unido
e alguns países nórdicos). Os países PIIGS, localizados na região do
Mediterrâneo, em seu conjunto, apresentam PIB per capita baixos na
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escala europeia. A Itália apresenta-se com fortes disparidades econômicas inter-regionais, com o norte industrializado e o sul rural com
alto desemprego. A Irlanda, mesmo com um PIB per capita elevado,
resultado da industrialização recente do país, entrou em recessão entre 2008 e 2010.
MAPA 1: PIB per capita dos países da União Europeia
(NUTS 2), 2007-2011

GRÁFICO 1: Taxa de crescimento anual do
PIB (2001-2013) dos países PIIGS

Fonte: OCDE, 2014. Org.: Adriana Albanus.

No gráfico 1, é possível identificar que, até 2007, as taxas médias de crescimento dos países da União Europeia eram positivas e
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estáveis, apesar de pequenas – permanecendo entre 2% e 3%. No
entanto, a partir do ano de 2008, marcado pelo início da crise econômica nos Estados Unidos, a UE como um todo apresentou taxas
negativas de crescimento, atingindo o ponto máximo de decréscimo
já no ano seguinte, com - 4,5%. Certa recuperação foi iniciada, em
2010, ainda que com um crescimento relativamente menor do que o
período anterior a 2008. Deste período, até 2013, as taxas permanecem instáveis, alternando entre negativas e positivas, indicando que
a recuperação ainda não foi alcançada.
Assim como os demais países da UE, Grécia, Irlanda e Espanha,
de modo geral, também apresentaram taxas positivas de crescimento
do PIB até 2007, inclusive com taxas mais altas do que a média dos
28 Estados membros. Em países como Itália e Portugal, observaram-se, historicamente, taxas de crescimento negativas, situação essa
que, com exceção ao ano de 2010, permanece até a conjuntura atual.
Por fim, no ano de 2013, todos os países PIIGS apresentaram taxas
negativas de crescimento, enquanto a taxa média da UE, apesar de
pequena, foi positiva.

O desemprego na UE-28, nos
países PIIGS e a resiliência territorial
Na UE-28 as tendências recentes do desemprego apontadas por
estimativas da Eurostat para Abril de 2015 foi de 23.504 milhões
de pessoas. Dentre os Estados membros, as taxas mais baixas de desemprego em Abril de 2015 estavam na Alemanha (4,7%) e Áustria
(5,3%) enquanto que as mais elevadas em Dezembro de 2014 estavam
na Grécia (26,5%) e na Espanha (24,5%). Em uma série temporal dos
últimos anos 14 anos (2000 a 2014) acima de 20 milhões de pessoas
(9,1% da força de trabalho) estavam desempregados no ano 2000. A
taxa de desemprego chegou a cair no ano seguinte (2001) para 8,6%.
O declínio do desemprego prosseguiu até 2005 quando chegou a um
dos níveis mais baixos, 6,8%. Porém no início da crise em 2008 o
desemprego havia crescido em mais de sete milhões de pessoas. Contrariamente às expectativas de melhorias nas condições do mercado de
trabalho o ritmo do desemprego prosseguiu alcançando 26,6 milhões,
ou 10,9% (EUROSTAT, 2015) conforme demonstra o mapa 2.
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MAPA 2: Taxa de desemprego (%) de População Economicamente Ativa
(20-64 anos) em regiões da UE-28 (NUTS 2), 2007-2013

As taxas de desemprego de jovens têm crescido fortemente desde
2008 nos Estados membros da UE-28. Em 2012 havia uma média
de 5,6 milhões de jovens entre 15-24 anos desempregados e 24,4
milhões de pessoas nesta faixa etária no mercado de trabalho o que
resulta em uma taxa de desemprego de 23,0%. Em 2013 a taxa de
desemprego para jovens até 26 anos estava em 23,4% para a UE-28.
As taxas por país variaram bastante, como por exemplo, em 58,3%
para a Grécia, 55,5% Espanha, 49,7% Croácia, 40,0% Itália, 37,7%
Portugal e 33,7% Eslováquia. Abaixo de 10% estavam a Alemanha
com 7,9% e a Áustria com 9,2%.
O mapa 3 apresenta uma visão detalhada da dinâmica regional
(NUTS 2) do desemprego para as faixas etárias entre 15-24 anos entre 2007 e 2013. Percebe-se que a taxa de desemprego regional de jovens entre 15 a 24 anos aumentou em várias regiões como, por exemplo, na Espanha, Itália, Grécia, Romênia, Bulgária, Polônia, etc. É
visível o crescimento do desemprego de jovens nos países PIIGS.
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MAPA 3: Taxa de desemprego (%) de jovens entre 15 a 24 anos em
regiões da UE-28 (NUTS 2), 2007 - 2013

Emprego e desemprego nos países PIIGS
Os gráficos 2 e 3, abaixo, apresentam uma comparação entre as
taxas de emprego dos países PIIGS e a média dos 28 países da União
Europeia entre 2007 e 2013. O gráfico 2 apresenta a taxa de emprego
anual (em percentuais) da População Economicamente Ativa (PEA)
na faixa de 15 a 64 anos enquanto que o nº 3 apresenta a mesma análise para a geração mais jovem de 15 a 24 anos.
Analisando-se os gráficos, é possível identificar que, com o aprofundamento da crise na Europa a partir de 2008, a taxa de emprego,
de modo geral, nos países PIIGS (que foram mais severamente atingidos pela instabilidade financeira e econômica) ficou abaixo da média
dos países da UE. Esta média tem-se mantido estável – em torno de
65% da População Economicamente Ativa e aproximadamente 80%
entre os trabalhadores mais jovens (OCDE, 2014). Ainda assim, conforme podem ser observadas no gráfico 3, as taxas de emprego na
faixa etária de 15 a 24 anos apresentaram uma queda expressiva ao
longo dos anos nestes países. Em 2013 estas taxas dos países PIIGS se
localizaram todas abaixo de 30% entre os jovens. O caso mais crítico
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foi representado pela Grécia, que em 2013, esteve próxima de apenas
10% de seus jovens entre 15 a 24 anos empregados.
GRÁFICO 2: Taxa de emprego anual, faixa etária 15-64 anos
(PEA) – 2007-2013

Fonte: OCDE, 2014.

GRÁFICO 3: Taxa de emprego anual, faixa etária
15-24 anos – 2007-2013

Fonte: OCDE, 2014.

O gráfico 4 analisa a taxa de desemprego de modo comparado entre os países PIIGS e a taxa média dos países membros da UE, entre os
anos 2006 e 2013. O gráfico 5, por sua vez, apresenta a mesma taxa
anual na faixa etária da população mais jovem entre 15 a 24 anos. Ao
analisarem-se os gráficos, é possível observar que, em todas as faixas
etárias a taxa média de desemprego na UE apresentou um leve crescimento - menos de 5% - enquanto que nos países PIIGS esta ocorreu
de forma mais acentuada. A Grécia, por exemplo, passou de uma taxa
de, aproximadamente, 8% de desemprego da PEA em 2006, para
quase 30% em 2013. A faixa etária que mais foi atingida pela crise,
no entanto, foi a geração mais jovem de 15 a 24 anos, na qual, como
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nos casos da Grécia e Espanha, a taxa de desemprego ultrapassou
50% a partir de 2012. Os demais países (Portugal, Irlanda e Itália)
permaneceram com taxas de desemprego significativas - entre 30 e
40% entre os mais jovens.
GRÁFICO 4: Taxa de desemprego anual, faixa etária
15-64 anos (PEA) – 2006-2013

Fonte: OCDE, 2014.

GRÁFICO 5: Taxa de desemprego anual, faixa etária 15-24 – 2006-2013

Fonte: OCDE, 2014.

A cartografia de emprego / desemprego apresentada acima apresentada corresponde ao diagnóstico da ESPON (2014) sobre a resiliência de regiões em resistir à crise. A resiliência foi definida como
a capacidade de uma economia regional resistir, absorver ou superar
um choque econômico interno ou externo. Um território foi avaliado
como resistente à crise se, em 2011, ele tivesse um nível de emprego
ou PIB igual ou maior do que os níveis mais altos alcançados antes
do surgimento da crise econômica. Foram examinados 280 regiões
em nível NUTS 2 e 1.322 regiões em nível NUTS 3 (áreas pequenas
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como, por exemplo, os départements na França) e os resultados apontaram dois grandes conjuntos de territórios: os resilientes e os não
resilientes.
Os territórios resilientes são aquelas regiões que: a) resistiram à crise e não tiveram declínio (regiões resistentes) - em número de 214; b)
aqueles que se recuperaram de um declínio inicial no emprego ou no
PIB (regiões recuperadas) - 314. Os territórios não resilientes são aquelas
regiões que: c) não recuperaram os níveis de emprego ou PIB anteriores à crise, mas registraram uma recuperação nestes níveis e iniciaram um processo de recuperação (regiões ainda não recuperadas, mas com
reações) - 364 e d) aquelas regiões que não recuperaram os níveis de
emprego ou PIB anteriores à crise e ainda estão registrando declínio
nestes níveis de indicadores (regiões não recuperadas ainda em declínio) 430 (ESPON, 2014)19.
A Política de Coesão Territorial da UE e os Estados membros
enfrentam novos desafios quais sejam aqueles relacionados à implementação de diretrizes voltadas a apoiar a criação de empregos em
ambiente de recessão mundial. As medidas ortodoxas aplicadas recentemente pelas instituições financeiras europeias aos países devedores são recessivas visando restabelecer a saúde financeira dos Estados membros. Entretanto, pelas evidências dos dados apresentados
percebe-se que o ciclo de desemprego será longo e pode tender a
produzir novas dinâmicas territoriais como, por exemplo, a reconcentração macrorregional do PIB no centro e norte da União Europeia e
a do desemprego nas regiões do sul, principal localização dos países
PIIGS, onde se situam grande número de territórios não-resilientes.
Uma nova divisão territorial da pobreza parece estar emergindo no
território da União Europeia.

19

As regiões analisadas estão assim localizadas:
1) Regiões resistentes: Luxemburgo, Alemanha, Suíça e Polônia.
2) Regiões recuperadas: Noruega, Suécia, Malta, Áustria e Bélgica.
3) Regiões não recuperadas, mas com reações: Islândia, Reino Unido, França, Países Baixos, Itália,
Finlândia, Lituânia, Estônia, Chipre, República Tcheca, Eslováquia, Hungria.
4) Regiões não recuperadas, ainda em declínio: Irlanda, Portugal, Espanha, Dinamarca, Letônia, Eslovênia, Croácia, Romênia, Bulgária e Grécia.
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A política de coesão e os gastos dos fundos estruturais
(2001-2013) - os desafios para os países PIIGS
Os países PIIGS representam os dissensos e contradições em relação
aos discursos otimistas da Comissão Europeia na administração dos
Fundos Estruturais. Trata-se de países que estão condicionados não
apenas pela recessão global, mas também pelas medidas recessivas
da Comissão no que diz respeito a investimentos necessários em suas
regiões. Segundo o European Policies Research Centre – EPRC (2010),
um conjunto de fatores tem formatado o impacto da crise no desenvolvimento de diferentes regiões considerando as forças e as fraquezas
iniciais dos mesmos. Em alguns países, regiões estruturalmente mais
fracas têm sido mais seriamente afetadas pela crise, o que já foi acima
mencionado como territórios não resilientes. Apesar da maioria das respostas dos governos à crise em termos de política regional, ter sido
mais ao nível nacional do que regional – certamente em primeira
instância – as políticas fiscais discricionárias introduzidas por esses
incluem algo de uma dimensão regional explícita ou implícita.
Em alguns países, a crise levou à alocação de financiamentos adicionais ou modificações nas regras de elegibilidade no centro dos instrumentos de políticas regionais da Comissão Europeia. Outros tem
também introduzido mudanças nos programas da Política de Coesão
e tirado vantagem das mudanças introduzidas pela Comissão em resposta à crise20. Por fim, autoridades governamentais de alguns países
tem argumentado que não deveria ser permitido que a recessão estimulasse mudanças nas políticas regionais, pois se trata de uma política estrutural de longo prazo que não deveria ser utilizada para tratar
de problemas cíclicos (EPRC, 2010). Uma das razões do decréscimo
na tomada dos Fundos Estruturais está na incapacidade dos governos
nacionais cumprirem com as cláusulas das condicionalidades econômicas para a obtenção de novos fundos europeus.
Os países PIIGS apesar de terem detido quase 80% dos recursos
dos Fundos Estruturais nos primeiros anos do século XXI, atualmen20

A Comissão Europeia alterou alguns dos critérios para que algumas regiões pudessem ter acesso mais
rapidamente aos recursos. Da mesma forma a Comissão criou, em 09 de junho de 2015, uma Comissão
para reduzir as dificuldades de acesso aos cinco fundos estruturais e de investimentos: o European Regional Development Fund, o European Social Fund, o Cohesion Fund, o European Agricultural Fund for
Rural Development e o European Maritime and Fisheries Fund (EUROPEAN COMMISSION, 2015).
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te possuem menos de 40% das destinações, redução esta que ocorreu
em menos de dez anos (gráficos 6 a 9). Até 2004, os países PIIGS recebiam a totalidade dos recursos fornecidos pelo Fundo de Coesão na
EU. Porém já em 2007, passaram a receber menos da metade destes,
para em 2013, somente 20% de estes recursos serem repassados aos
PIIGS (COMISSÃO EUROPEIA, 2014).
GRÁFICO 6: Gastos dos Fundos Estruturais, em milhões de Euros,
comparados UE e PIIGS entre 2001 e 2013

Fonte: Comissão Europeia, 2014.

GRÁFICO 7: Participação (%) anual dos países PIIGS no Fundo
Estrutural entre 2001 e 2013

Fonte: Comissão Europeia, 2014.
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GRÁFICO 8: Gastos do Fundo de Coesão em milhões de Euros
comparados UE x PIIGS entre 2001 e 2013

Fonte: Comissão Europeia, 2014.

GRÁFICO 9: Participação (%) anual dos PIIGS no
Fundo de Coesão entre 2001 e 2013

Fonte: Comissão Europeia, 2014.

Em relação à política regional da União Europeia no contexto da
crise agravada pelas condicionalidades econômicas - comprovação do
equilíbrio das contas públicas e a boa aplicação dos fundos europeus
como condição para a concessão de novos investimentos - os países
PIIGS tiveram reações diferentes em se tratando dos efeitos da crise
na política regional.
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No caso da Grécia o governo anterior à eleição do governo partido Syrisa não havia mudado sua abordagem nas políticas regionais
de desenvolvimento ao considerar que esta é estrutural e de longo
prazo e não uma ferramenta de gerenciamento da crise. Além disto,
a Grécia recebeu empréstimos do FMI, o que pode ter contribuído
para esta atuação. No caso da Irlanda a resposta do país aos efeitos
da crise em termos de política regional deu-se através do corte de
20% nos gastos do Plano Nacional de Desenvolvimento. Na Itália
o governo realizou uma abordagem direcionada para seus projetos
de investimento para as regiões mais fracas, como o desenvolvimento de infraestrutura estratégica. No entanto, há indicativos de que
os programas de apoio do governo podem ter apresentado também
efeitos negativos e levado ao agravamento das disparidades. No caso
de Portugal em se tratando das respostas do governo português à
crise em relação à política regional, houve aumento do investimento
público e adicionais foram providos para infraestrutura escolar, regeneração urbana, energia sustentável e CT&I. Ainda assim, houve uma
orientação setorial dos investimentos que se direcionaram aos setores financeiros e bancários, geralmente localizados na capital (EPRC,
2010). O caso da Espanha será mencionado logo ao se analisar o desemprego no país.

O desemprego na Espanha
A situação econômica favorável da Espanha deu-se até 2008,
quando seus principais pilares econômicos – turismo, um forte mercado imobiliário e indústria de construção – foram atingidos pela
crise. O PIB que, até o início da crise, apresentava taxas positivas,
decresceu vertiginosamente a partir de então, atingindo - 4% em
2009 (OCDE, 2014). O gráfico 10 demonstra as taxas de desemprego (12 meses e mais) nas regiões e comunidades autônomas da
Espanha entre 2010-2014 ressaltando-se o aumento generalizado do
desemprego em todas as regiões.
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GRÁFICO 10: Taxas de desemprego (12 meses e mais) nas regiões e
comunidades autônomas da Espanha, 2010-2014

Fonte: Eurostat. Dados para 15 anos e mais. Última atualização: 29 mai.2015.
Acesso: 04. jun.2015.

Como os demais países, a Espanha também aplicou medidas de
austeridade que culminaram em um aumento do desemprego. Em
2013, a taxa de desemprego entre a População Economicamente Ativa foi de 26,2%, porém, ainda consideravelmente mais alta entre a
população mais jovem (15-24 anos), que alcançou 55,5% no mesmo
ano (OCDE, 2014). Ainda assim, em termos de IDH, não houve
alteração do país em termos de posição no ranking mundial ao observar-se o período pré e durante a crise, permanecendo na 27a posição
com um índice de 0,869 (ESPAÑA, 2014).
Para o caso da política regional a falta de investimentos públicos
em função da crise, especialmente em nível local, levou à introdução de € 8 bilhões para investimentos imediatos em novos projetos
públicos. Os investimentos foram distribuídos por toda a Espanha e
alocados aos municípios de acordo com a população (EPRC, 2010).
O impacto da crise sobre a política regional na Espanha se deu através da flexibilização das regras de elegibilidade para recebimento
dos investimentos da política regional (EPRC, 2010). O país tem
45 programas sob os objetivos Convergência e o Competitividade
Regional em Emprego. Localizam-se no Objetivo Convergência as
comunidades autônomas da Andaluzia, Castilla-La Mancha, Extremadura, Astúrias, Múrcia, Galícia e as cidades autônomas de Ceu104
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ta e Melila. Para aumentar o nível de emprego, o governo nacional
da Espanha alocou grande quantidade dos recursos (€ 3,6 bilhões)
do Fundo Social Europeu (ESF) para atrair e reter mais pessoas no
emprego (EUROPEAN UNION, 2015a) procurando modernizar as
instituições do mercado de trabalho e implementar ações preventivas
para ativar o mercado.
O mapa 4 demonstra o grande crescimento do desemprego jovens
entre 15 a 24 anos entre 2007 e 2013 nas comunidades autônomas da
Espanha. A crise vem atingindo esta faixa etária entre 50 e 70% da
PEA concentrados no centro e sul da Espanha, isto é nas comunidades autônomas de Extremadura, Castilla-La Mancha e Andaluzia de
base agrícola, extrativista e pesqueira na Costa do Eixo Mediterrâneo,
caracterizada por Vulnerabilidade Muito Alta, regiões com déficits
de capital territorial (MÉNDEZ et alii, 2015).
MAPA 4: Taxas de desemprego de jovens entre 15 a 24 anos entre
2009 e 2013 nas comunidades autônomas da Espanha

A União Europeia tem previsto para o período 2014-2020 para a
Espanha o total € 28,6 bilhões sendo € 2 bilhões para regiões menos
desenvolvidas – Extremadura e € 13,4 bilhões para as regiões em
transição - Andaluzia, Castilla-La Mancha, Múrcia, ilhas Canárias e
a cidade autônoma de Melila. O as prioridades destes investimentos
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previstos estão em programas de incremento do emprego, produtividade do trabalho, melhoria da educação e políticas sociais de inclusão
com especial atenção aos jovens e grupos vulneráveis (EUROPEAN
UNION, 2015b).
No sul da Espanha o caso da Comunidad Autonoma da Andaluzia
é a que mais reflete o problema do desemprego no país. A Andaluzia
é a região com maior desemprego na Espanha com fraco tecido industrial e baixa capacidade competitiva da estrutura produtiva (GARZÓN, 2013). A Província de Cádiz, por sua vez, é a que mais tem desemprego na Comunidad. Em 2011 eram 185.202 desempregados, i.
é 32,5% da PEA enquanto na Comunidad Autônoma da Andaluzia
o total estava em 969.152, i. é 29,57% da PEA (LAGUNA, 2013;
DIPUTACIÓN DE CADIZ, 2012).
Na Província de Cádiz, vários ramos produtivos têm encerrado
suas atividades como fábricas de cigarros, estaleiros, indústrias de
autopeças etc. (INGELMO, 2014). A crise da construção civil provocada pela bolha especulativa tem levado o desemprego massivo a
vários ramos produtivos como é o caso das fábricas de ladrilhos e
lajotas do município de Bailén, na Província de Jaez, onde em 2012
havia 4.000 desempregados, equivalente a 35% da sua População
Economicamente Ativa (BAILÉN, 2012; EL PAIS, 2012). Em 2012
o governo provincial da Província de Cádiz havia previsto o fomento
de emprego local para o período de 2012-2015 com investimentos
de € 3.63 bilhões (de fundos próprios, nacionais e europeus) destinados a programas de capacitação profissional, emprego de coletivos em
emergência social, inserção laboral, infraestruturas para o emprego,
etc. (DIPUTACIÓN DE CADIZ, 2012).

Considerações finais
Na intervenção na Mesa Redonda do dia 09 de Outubro de 2014
procurou-se desenvolver temas levando em conta as questões propostas no eixo 5 – “As escalas de gestão das políticas territoriais”,
dentre elas as transformações das políticas territoriais frente à globalização / fragmentação / divisões territoriais; redefinição das políticas territoriais em cenários de instabilidade financeira; novos atores/
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sujeitos políticos, econômicos e culturais na redefinição da gestão de
políticas territoriais.
Porém, antes de adentrar a temática específica de pesquisa sobre políticas territoriais comparadas entre a União Europeia e a América do
Sul como um exemplo para as questões propostas no Eixo 5 manifestou-se preocupação com algumas questões gerais da Geografia Política
bem como o seu estado da arte da no Brasil. Como afirmado, entendese que a gestão territorial é um campo privilegiado para contribuir
com a recuperação do papel da Geografia Política como uma ciência
de Estado e da sociedade mas também para atualizar e ampliar sua participação em decisões que dizem respeito a territórios multiescalares.
Novos campos de formação profissional como as análises de grandes
conjuntos territoriais como, por exemplo, a América do Sul e suas
transformações em contextos de integração continental demandam
atenção. Porém, constata-se uma relativa ausência da Geografia Política brasileira nos campos de decisões do Estado e da sociedade, pois são
questões para os quais, ao que parece, precisa-se formar novas
gerações para enfrentar análises e propor diagnóstico, mensurar
e cartografar em tempo quase reais repercussões territoriais que
provém de múltiplos determinantes e lugares globais.
No prosseguimento apresentou-se alguns exemplos de trabalhos
que estão sendo desenvolvidos em cooperação com laboratórios franceses sobre a União Europeia. Viu-se que o contexto da crise econômica global promoveu uma revisão da própria Política de Coesão
Territorial – que passou de um enfoque de apoio às regiões menos
desenvolvidas para uma valorização das regiões mais competitivas.
A crise também tem afetado a própria destinação dos recursos dos
Fundos Estruturais e do Fundo de Coesão, com uma perda significativa dos países PIIGS na participação do recebimento desses recursos
para investimentos em infraestrutura e geração de empregos – ainda
que tenha havido um aumento considerável do orçamento disponível
nesses Fundos. Uma das hipóteses para a perda de espaço é o condicionante de que o déficit orçamentário seja de 3% e a dívida pública
abaixo de 60% do PIB dos Estados-membros inviabilizando novos
projetos – sendo que todos os países PIIGS apresentaram problemas
com a dívida pública.
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No âmbito econômico, os países PIIGS apresentaram uma versão
mais aprofundada da crise, com quedas significativas no PIB e taxas
consideravelmente altas de desemprego. A UE, na busca de soluções
para a crise, tem atuado de modo a pressionar, conjuntamente com
o FMI, para que estes países adotassem medidas de austeridade para
controlar a recessão. Estas medidas não somente têm reduzido a qualidade de vida dos cidadãos destes países como também têm contribuído para impulsionar o sentimento do europessimismo e questionamentos quanto ao futuro do bloco. Neste aspecto, o caso da Grécia,
sob o comando do novo governo do Syrisa, pode ser considerado uma
expressão dessa percepção negativa da UE, diante da resistência do
país em dar continuidade às medidas de austeridade, na crença de
que estas têm inviabilizado ainda mais a recuperação grega.
Por fim, não apenas a Grécia, mas os países PIIGS em sua crise profunda de geração de empregos e de perspectivas para os seus jovens
– como é o caso da Espanha - parecem estar gerando uma nova forma
de divisão territorial na União Europeia com a piora dos indicadores
socioeconômicos no sul do continente. A periferia do território da
União Europeia não se resume aos países e regiões do Leste europeu,
mas, se caracteriza também, por regiões do sul dos países mediterrâneos, com exceção do sul da França.
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O localismo e a busca pela
justiça espacial no município
de Jacobina, Bahia

Antonio Angelo M. da FONSECA21
Leandro Lopes FIUZA SANTOS22
Lara Moraes BOROWSKI23

O localismo, enquanto um processo político/reivindicatório e de
valorização e deslocamento de decisões e ações para a escala local é antigo no Brasil e sua existência está diretamente relacionada à formação territorial brasileira desde o período colonial, quando a instalação
de municípios foi adotada como importante estratégia política, institucional e territorial para a apropriação e domínio do espaço colonial.
Desde então a importância e função do local vem oscilando no
contexto do Estado territorial brasileiro: em certos momentos teve
grande importância estratégica; em outros, relegada ao segundo plano quanto à capacidade de tomar decisões e ações. E, no momento
atual, diante do processo de globalização e das transformações do
papel do Estado, o localismo emerge com novos conteúdos e gerando
diversas formas.
Ao contrário de antes, durante o período colonial e imperial quando o Estado brasileiro ainda estava em processo de gestação e consolidação, respectivamente, o município atual é parte constitutiva da
federação brasileira. E, malgrado os embates envolvendo as forças de
centralização/descentralização que caracterizam qualquer federação,
diversas dinâmicas localistas têm ocorrido nos municípios brasilei21
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ros nas últimas décadas como emancipações, formação de consórcios,
redefinição de limites municipais, novas formas de gestão do território, criação da Agenda 21, formação e desenvolvimento e conselhos
locais, etc que tem despertado a atenção de variados pesquisadores,
inclusive da área de geografia.
De forma geral, o localismo é interpretado através de duas abordagens principais: de um lado, como um movimento e/ou conjunto de
decisões e ações políticas, econômicas e institucionais, muitas vezes
de caráter reivindicatório, engendrado por agentes dominantes locais
que, atuando a partir de uma base territorial, ao mesmo tempo em
que buscam maior visibilidade local, articulação e cooperação intermunicipal, também podem buscar competir na busca de empresas,
recursos e investimentos para o seu território; de outro lado, como
sendo uma tendência descentralizadora, de caráter político, institucional e territorial de expansão das decisões, execuções e ações para a
escala municipal, uma vez que essa é considerada por muitos como
a mais exequível para a gestão territorial do desenvolvimento social,
econômico, cultural e ambiental. Logo, envolvem conteúdos verticais e horizontais: na versão baseada na cooperação e na articulação,
geram localismos horizontalizados; na versão competitiva, geram localismos verticalizados, predatórios e fragmentadores. Mas, esses localismos não são sempre “puros” e mutuamente excludentes. Às vezes
convivem no Brasil de forma mais ou menos articulados, misturados
a depender do contexto político, econômico e institucional global/
nacional/local e dos desdobramentos oriundos dos embates entre as
forças centrípetas e centrífugas próprias do federalismo (FONSECA,
2010; 2013).
Este artigo tem como foco central investigar um destes tipos de
localismo, a emancipação municipal. Especificamente, serão investigadas as motivações ou fatores que tem sido utilizados pelos agentes
para reivindicar as novas emancipações municipais nas localidades de
Caatinga do Moura, Junco, Lajes do Batata e Paraíso, que fazem parte
do município de Jacobina/Bahia (Fig. 1). A emancipação municipal
é, a rigor, uma forma de localismo fundamentado no conteúdo político reivindicatório que objetiva dar visibilidade ao local e adquirir autonomia. Consequentemente, também se busca, a depender do
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conteúdo do localismo, a obtenção de maior justiça espacial por intermédio da distribuição mais equitativa dos serviços, da busca pela
ampliação da liberdade para atrair investimentos, da busca de poder
para se inserir de forma direta nos processos de decisões, execuções e
ações políticas no contexto federativo brasileiro.
A justiça espacial passa a ser uma discussão central na geografia
porque a produção/distribuição dos objetos ocorre de forma desigual
no espaço e gera, consequentemente, não somente desigualdades espaciais, mas também (in)justiças espaciais. Isso porque o espaço não
é só receptáculo de ações, é forma-conteúdo, “é uma síntese, sempre
provisória, entre o conteúdo social e as formas espaciais” (SANTOS,
1996, p. 88). Ou seja, o espaço contém e é contido pelo conteúdo
social tendo em vista que há uma dialética evidenciada através das
relações estabelecidas entre sociedade e espaço. E Soja (2010) fortalece este argumento dialético ao afirmar que justiça espacial é uma
subcategoria da justiça social, mas tudo que é social também é, ao
mesmo tempo, espacial.
Com isso, podemos afirmar que o espaço tanto é reflexo da quanto
condição para (in)justiças sociais. Logo, as distâncias e as dificuldades
de acesso aos bens e serviços em decorrência da inexistência de meios
de transportes que permitam melhor acessibilidade e mobilidade; a
condição física-ambiental desfavorável, como as grandes estiagens,
e os problemas sociais, econômicos e culturais dele decorrentes; a
segregação espacial imposta; e a precariedade no oferecimento de serviços como educação, saúde e segurança em espaços mais periféricos
são expressões claras e obvias de injustiça (SOJA, 2010). Acrescentase a isso, com base em Young (1990), as diversas formas de opressão
e dominação sobre pessoas e territórios tais como a marginalização,
a exploração, a fragilidade e perda de poder de decisão e ação, a violência e o imperialismo cultural, que também são processos significativos de injustiça.
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FIGURA 1: Localização do município de Jacobina, no estado da Bahia

Com base em Soja (2010), podemos afirmar que todas estas são
injustiças, mas injustiças espaciais, pois tanto as causas quanto às
consequências na escolha de determinados espaços em detrimento de
outros, para tomada de decisões e ações e para instalação de serviços
através do Estado, tem uma dimensão espacial. E ao concordar com
a afirmação do referido autor, segundo o qual a busca pela justiça
é também a busca pela geografia, acrescentamos, então, que os localismos vinculados às emancipações podem representar a luta pela
justiça, logo pela justiça espacial, pela geografia.
Neste sentido, o ponto de partida adotado para a reflexão e análise
desse localismo é a seguinte questão: a quem interessa e que fatores
estão sendo alegados pelos atores para reivindicar a emancipação das
localidades do município de Jacobina/Bahia?
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O contexto localista
Estruturado desde o início do século XVII, o território de Jacobina era muito abrangente em relação à realidade atual, possuía em
torno de 300 léguas, envolvendo as áreas dos atuais municípios de
Rio de Contas, Palmas de Monte Alto e indo até os limites do Estado
de Sergipe (IBGE, 1958), com características naturais diferenciadas,
onde se inseriam vales úmidos e encaixados até áreas de caatingas
cerradas, carentes de água (Costa, 1918).
A sua formação territorial foi associada ao descanso das boiadas
oriundas do vale do São Francisco que se destinavam ao Recôncavo no
século XVII e à descoberta e exploração do ouro no início do século
XVIII. A notícia da descoberta de quatro palhetas de ouro em terras
de Jacobina no ano de 1704 se adentrou pelo espaço colonial através
das raras vias de acesso existentes na época e começou a ocorrer uma
grande atração populacional para a região. Garimpeiros, aventureiros
e grupos familiares se deslocaram para Jacobina e passaram a explorar
o ouro local – mesmo com as restrições para tal atividade - e construir
as primeiras habitações que dariam origem à cidade.
Esta atividade foi se consolidando com o tempo, fazendo com que
Jacobina se firmasse como importante ponto de confluência no espaço
colonial da Bahia, inclusive concentrando, a partir de 1742, o papel
de Foro de Sede de Ouvidoria e Sede de Freguesia em 1752, concentrando na sua Comarca 9% da população total do território baiano.
Mas, com a descoberta e a exploração do diamante a partir de 1844
em Mucugê, Lençóis e Andaraí, também na Bahia, a dinâmica econômica, populacional e espacial de Jacobina sofreu grande impacto,
pois começou a ocorrer grande fluxo migratório para estas novas áreas
de exploração mineral. Se, de um lado, esta reorientação migratória
gerou impacto econômico negativo para Jacobina, por outro lado,
estimulou o início da diversificação das atividades econômicas locais
e regionais, sobretudo em torno da agricultura, do pequeno comércio
e da compra e venda de gado. Segundo Fonseca (1995, p. 120):
Malgrado a crise da atividade mineradora, das
emancipações dos municípios de Mairi (1857),
Morro do Chapéu (1864) e Riachão do Jacuípe
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(1878), de tragédias como o surto de febre na
região, em 1886, matando mais de 300 pessoas
em 60 dias, e a forte seca de 1889, nova função urbana começa a ser definida para Jacobina:
a de centro comercial, entreposto de compra
e distribuição de produtos agrícolas e pecuários, principalmente para a sua região imediata
e mais longínqua. A função comercial passa a
predominar sobre a mineradora. Jacobina deixa de ser singular no sertão baiano, devido à
exploração do ouro, para se transformar numa
cidade comum a outras, caracterizadas pelo desenvolvimento da agricultura, da pecuária e do
comércio.

Desde então, o comércio de Jacobina continuou a crescer e se firmar como um importante centro regional no Estado da Bahia, sendo
beneficiado, inclusive:
Pela instalação da linha férrea em 1919 que
contribuiu, apesar do atraso de ter chegado,
para a articulação com outras regiões. Era um
ramal da ferrovia Alagoinhas-Juazeiro, concluída em 1896, que possibilitou a ligação de Jacobina com Salvador e Pernambuco (FONSECA,
1995, p. 124).

Contudo, a partir da década de 1960, o papel regional exercido
por Jacobina começa a perder força, sobretudo devido à abertura de
novas rodovias e da desativação da linha férrea que articulava esta cidade com o estado de Pernambuco e com Juazeiro, Senhor do Bonfim
e a capital do estado da Bahia. O deslocamento da BR 407 em direção a Juazeiro/Petrolina e não para Jacobina, como estava prevista no
projeto original, assim também como a abertura da BA 052 ligando
Irecê a BR 116 e, consequentemente, com cidades importantes da
Bahia como Feira de Santana, reordenou os fluxos populacionais, econômicos e de serviços e deixou Jacobina quase que no “fim de linha”
em termos de interação urbana e regional. Cidades como Irecê, por
exemplo, que até então fazia parte da área de influência direta de Ja118
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cobina, a partir da construção da BA 052 se firmou como importante
centro regional de produção e comercialização de feijão e deixou de
estabelecer transações comerciais e de serviços com Jacobina na intensidade que era realizada antes.
E, finalmente, em 1976 o transporte ferroviário foi desativado diminuindo ainda mais o papel de centro regional exercido por Jacobina, pois a linha férrea desempenhava relevante papel no transporte
de passageiros, no armazenamento e no escoamento de grande parte
da produção agropecuária e mineral proveniente dos municípios da
região. Ou seja, a relação de ausência e presença de redes técnicas de
infraestrutura foi fundamental para a expansão e o encolhimento da
região de influência de Jacobina durante este período.
Mas, desde o final dos anos de 1970, foi reiniciada a atividade mineral do município, que tem permitido fortalecer o comércio local,
gerar muitos postos de trabalho e atrair imigrantes. A mineração,
juntamente com o comércio e serviços, passaram a ser as principais
atividades econômicas locais do município desde então, apesar das
atividades agrícolas desenvolvidas nos distritos de Caatinga do Moura, Junco e nos povoados de Lajes do Batata e Paraíso contribuírem
para a economia municipal.
Dentro deste contexto de formação e evolução de Jacobina, assim também como de outros municípios baianos, as reivindicações
e disputas políticas locais para a criação de novas municipalidades
foram comuns, uma vez que fazem parte dos processos que envolvem
a apropriação e domínio do espaço objetivando a formação de territórios. Territórios que tem conteúdo material e simbólico (CASTRO,
2005), que são institucionalizados pelo Estado em decorrências dos
processos reivindicatórios localistas, sociais e políticos, e que, também, institucionalizam, via criação de regras e normas advindas da
sua condição de ente federado no contexto da federação.
Ressaltamos que vários processos localistas relacionados às emancipações ocorreram em Jacobina durante o seu processo de evolução
histórica reduzindo consideravelmente a sua extensão territorial: na
segunda metade do século XIX foram criados os municípios de Mairi (1857), Morro do Chapéu (1864) e Riachão do Jacuípe (1878);
no início do século XX, em 1914 e 1924, Saúde e Miguel Calmon,
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respectivamente, também foram emancipados; na década de 1960
ocorreram novas mudanças territoriais com as emancipações de Caem
e Serrolândia, em 1962. No período mais recente, referente à década
de 1980, as disputas políticas e as reivindicações locais objetivando
emancipação do município de Jacobina recomeçaram. Neste caso, foram emancipados os distritos de Capim Grosso e Várzea Nova em
1985 e Ourolândia em 1989, através de projetos encaminhados pelo
deputado estadual baiano Coriolano Sales/PMDB.
As principais motivações destacadas pelos atores distritais e dos
povoados e que foram utilizadas como bandeira política e reivindicatória para estas emancipações mais recentes foram as seguintes: de
um lado, a centralização política e econômica exercida pelo governo
municipal de Jacobina, acompanhada de uma escassa atitude proativa, no sentido de estabelecer uma política territorial redistributiva
que atendesse todo o território do município; de outro lado, o fortalecimento econômico adquirido pelos referidos distritos e povoados
que justificava a sustentabilidade econômica enquanto município.
Ou seja, argumentavam que toda riqueza econômica gerada nos distritos e povoados, que permitia que fossem emancipados, era drenada
para a cidade de Jacobina e não retornava para estes locais em forma
de serviços e obras de infraestrutura, gerando, com isso, a ampliação
da injustiça espacial.
Como mostra Tomio (2002), havia por parte dos governos baianos de João Durval Carneiro/PDS (1985) e Nilo Coelho/PMDB
(1989) a predisposição para apoiarem todos os pedidos de emancipação municipal, tanto que no período de 1985 a 1989 ocorreram
79 emancipações na Bahia. Com o retorno do governador Antonio
Carlos Magalhães (ACM) ao controle político da Bahia a partir dos
anos de 1990, as emancipações foram cessadas e só retornaram em
2001 com a emancipação de Barrocas, desmembrado do município
de Serrinha, e de Luís Eduardo Magalhães, desmembrado do município de Barreiras.
Conforme o referido autor, os mecanismos institucionais criados
pelo governador ACM para dificultar as emancipações foram até mesmo mais restritivas que as criadas durante o regime militar. Segundo
Tomio (2002, p. 192):
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Na década de noventa, quando a repartição do
FPM ficou restrita aos municípios do próprio
estado, o governador Antonio Carlos Magalhães
(PFL) conseguiu impedir qualquer nova emancipação. Nenhum novo município foi criado, a
despeito de decisões anteriores do legislativo e
de protestos dos deputados estaduais favoráveis
às emancipações. Somente no final dessa década dois municípios foram emancipados. Todos
com o consentimento do então senador Antonio
Carlos Magalhães (PFL), através da aprovação
de leis que violaram os princípios da Emenda
Constitucional 15/96.

Neste período, deputados estaduais baianos favoráveis às emancipações encaminharam consultas plebiscitárias para serem realizadas
em 59 distritos. Contudo, devida à influência do governador sobre
o Tribunal Regional Eleitoral da Bahia, que era o órgão responsável
pela organização e realização dos plebiscitos, nenhuma dessas consultas foi realizada (TOMIO, 2002) e, com isso, os distritos não foram
emancipados até hoje.
Por conta disso, este tipo de localismo que foi marcante no início
nos anos de 1980 perdeu força na década de 1990 e, recentemente,
voltou a emergir diante das possibilidades que foram abertas para
novas emancipações em todo o Brasil em decorrência da expectativa
da regulamentação da Emenda Constitucional n. 15/1996 através do
Projeto de Lei Complementar n. 416/2008 que foi aprovado pelo
Congresso Nacional. Este projeto, entretanto, foi vetado integralmente pela Presidenta Dilma Rousseff em 13 de novembro de 2013.
Nas Assembleias Legislativas do Brasil já haviam 475 pedidos
para criação de novos municípios esperando a definição do Congresso Nacional e da Presidenta da República. Na Bahia, o número de
pedidos de emancipações chegou a 66, dentre os quais estão dois
povoados e dois distritos do município de Jacobina: os distritos de
Junco e Caatinga do Moura e os povoados de Paraíso, pertencente ao
distrito de Itapeipu, e o povoado de Lajes do Batata, pertencente ao
distrito de Caatinga do Moura, que são focos de análise neste artigo.
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Caracterização das localidades
Tendo em vista a pouca quantidade de informações e dados referentes às escalas dos distritos e dos povoados no Brasil, o principal
procedimento metodológico adotado para construir uma caracterização geral das localidades de Caatinga do Moura, Paraíso, Junco e
Lajes do Batata foi um trabalho de campo realizado entre os dias 15
a 22/12/2012 em Jacobina e nas referidas localidades. Na ocasião, foram aplicadas 07 entrevistas às lideranças de cada distrito, sendo 02
políticos, 02 de saúde, 02 econômicos e 01 de educação, totalizando
28. Com as entrevistas foram colhidas informações e dados dos lugares e também foram identificados os problemas locais e a opinião do
entrevistado em relação à emancipação de Jacobina.
Os distritos de Lajes do Batata e Caatinga do Moura e os povoados
de Paraíso e Junco estão localizados a uma distância média de 45 km
da cidade de Jacobina – distrito sede. Atualmente as vias de acesso a
estes lugares estão em bom estado de conservação, como a BR 324 –
principal via de acesso á Capim Grosso, Junco e Paraíso. A principal
via de acesso a Lajes do Batata é a BA-368, enquanto que para se
chegar a Caatinga do Moura, segue-se por esta rodovia e depois segue
pela BA-144 (Fig. 2). O tempo médio de deslocamento para estas
localidades é de 35 minutos, aproximadamente. Assim como a cidade de Jacobina, estes distritos estão inseridos no semiárido baiano e
sofrem periodicamente com as estiagens, sobretudo Paraíso, Junco e
Lajes do Batata. Durante o trabalho de campo, foi possível perceber
o grave problema da estiagem prolongada: falta de água, gado morto
nos acostamentos, pastagens secas, reservatórios vazios. Em Junco,
por exemplo, a água consumida é salobra e há constantes períodos de
escassez. A população mais antiga dos distritos e dos municípios da
região de Jacobina foi categórica ao informar que a estiagem atual é
a pior dos últimos cinquenta anos.
De forma geral, as quatro áreas que reivindicam emancipação possuem características semelhantes no que tange aos processos e conteúdos existentes no modo de vida presente em seus limites. As dimensões econômicas, políticas e culturais que se expressam no território
possuem maior ou menor relevância de acordo com as espacialidades
e temporalidades observadas. Para o estudo aqui apresentado são as
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dinâmicas econômicas as que parecem centrais para se compreender
as atuais características territoriais dessas localidades.
Dando continuidade a caracterização territorial, um atributo significativo refere-se ao quantitativo demográfico presente nos limites territoriais das vilas e povoados que reivindicam emancipação
política de Jacobina. As populações das respectivas localidades não
ultrapassavam 9.000 habitantes para o ano de 2010 (IBGE, 2011),
como pode ser observado na tabela 1. Se tomarmos como comparação
somente os municípios que compõem o entorno regional de Jacobina - denominado atualmente, pelos critérios de regionalização do
governo do estado da Bahia, de território de identidade Piemonte da
Diamantina - estes possíveis ‘novos’ municípios seriam os de menor
população no momento da sua instalação, pois Caem (10.376 hab.),
Mirangaba (16.279 hab.), Ourolândia (16.425 hab.), Capim Grosso (26.529 hab.), Saúde (11.847 hab.), Serrolândia (12.347 hab.),
Umburanas (17.010 hab.), Várzea Nova (13.127 hab.) possuíam, todos eles, para o ano de 2010 (IBGE, 2011), populações maiores que
10.000 habitantes.
Os bens e serviços presentes nestas localidades e que são oferecidos à população atendem as demandas básicas locais. Pequenos estabelecimentos de materiais de construção, farmácias, lanchonetes,
mercadinhos, açougues, pequenas escolas e bares dão à tônica comum
à paisagem urbana e localizam-se, predominantemente, ao redor da
praça central. São centros locais, com baixa influência funcional no
espaço, pois os bens e serviços oferecidos têm alcance e limiar muito
limitados (SILVA, 1976).
Neste sentido, sempre necessitam dos serviços mais especializados
existentes em Jacobina, pelo fato de ser uma cidade com maior variedade de bens e serviços em virtude do seu porte regional.
A praça é o lugar do encontro principal dos moradores, seja para
celebrar as ocasiões festivas, seja para conversar e namorar, seja para a
obtenção de bens e serviços.
À medida que se distancia do núcleo central, o entorno das praças,
onde a densidade técnica dos serviços é maior, percebe-se uma predominância de atividades ligadas ao setor primário da economia, a
presença de famílias diretamente envolvidas com atividades relacio123
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nadas ao campo como as culturas do sisal e da mandioca, pois nestas
localidades, o campo está na “cidade” e a “cidade” está no campo.
No entanto, a seca histórica que tem atingido a região não propiciou
um cultivo efetivo, dificultando assim a permanência sustentável da
população nessas localidades.
FIGURA 2: Região de Jacobina e os distritos e povoados
que desejam se emancipar - 2014

TABELA 1: População residente nos distritos que
reivindicam emancipação - 2013
Localidade

Ano

Pop. Total

Pop. Urbana

Pop. Rural

Caatinga do Moura.

2010

8.135

2.891

5.244

Itapeipu
Junco

2010
2010

7.790
7.100

231
4.605

7.559
2.495

Fonte: IBGE (2011), Censo Demográfico 2010.

As habitações existentes nesses locais distribuem-se de forma heterogênea com construções que variam entre baixo e médio padrão
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construtivo – considerando a renda local – onde as alvenarias mostram-se predominantes. Mesmo assim, ainda é possível encontrar moradias estruturadas em taipa. As ruas em geral não apresentavam, até
o período desse estudo, calçamento em sua totalidade, e no que tange
as vias de circulação, a pavimentação predominante era o paralelepípedo, semelhantes às várias cidades existentes no entorno da região.
O esgotamento sanitário, por sua vez, ainda é ausente na maioria
das residências das localidades, constituindo assim um problema de
ordem ambiental significativo.
Quanto aos aspectos econômicos pode-se afirmar que a população
inserida no mercado formal de trabalho dessas localidades está empregada, em sua maioria, no comércio local e no setor primário da
economia. É comum também o deslocamento dessa população para
a cidade de Jacobina (distrito sede) e/ou outras cidades do entorno
em virtude da baixa oferta de emprego nesses locais, o que constitui
assim uma migração pendular marcante. Esta se realiza, sobretudo,
através de transporte intermunicipal particular e não raro a partir de
transportes escolares.
O fato é que a cidade de Jacobina concentra a maior parte da riqueza local e, por isso, atrai os jovens dos distritos e povoados que
procuram emprego e educação de melhor qualidade. Conforme a tabela 2, as principais atividades econômicas estão localizadas em Jacobina, com destaque para o comércio e os serviços que empregam a
maior parte da população. São clínicas, hospitais, faculdade, colégios,
institutos federais de educação, ginásio de esportes e empresas, como
a de exploração mineral e a de fabricação de torres eólicas, esta última instalada recentemente. Além disso, um comércio diversificado
e com grandes lojas que vendem no atacado e no varejo. Outro setor
que se destaca na ocupação de pessoal é da administração pública,
inclusive superando, em 2009, a quantidade de pessoal ocupado no
setor de serviços.
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TABELA 2: Pessoal ocupado no mercado formal de trabalho, por setor de
atividade econômica, no município de Jacobina/Bahia – 2006 a 2009
Setor de atividade

2006

2007

2008

2009

Extrativa mineral

751

963

889

898

Indústria de transformação

608

678

695

798

Serviços industriais de utilidade
pública

25

24

28

32

Construção civil

116

507

405

356

Comércio

1.934

2.036

2.260

2.387

Serviços

1.085

1.316

1.298

1.361

Administração pública

1.658

1.983

1.827

2.099

95

100

115

127

Agropecuária, extrativa vegetal,
caça e pesca

Fonte: SEI, 2011.

Como pode ser visto na tabela 3, o principal setor na composição
geral do PIB de Jacobina entre 2005 e 2008 foi o setor de serviço,
seguido do setor industrial. Neste, ressaltam-se a atividade mineral
e a indústria de transformação que, mesmo contribuindo significativamente para a diversidade econômica do município, representa
menos da metade do PIB do setor de serviços. Enquanto que o setor
agropecuário é o menos significativo de todos em relação à riqueza
econômica gerada e isso tem relação direta com a estiagem na região.
Como o comércio, os serviços e a indústria de transformação estão, em sua maioria, localizados na cidade de Jacobina, gerando uma
maior centralidade urbana, consequentemente a população dos distritos e povoados necessitam se deslocar diariamente para a sede municipal porque dependem deles.
TABELA 3: Valor Adicionado e PIB a preços correntes no
município de Jacobina - Bahia - 2010
Valor Adicionado (R$ milhões)
Agropecuária

Indústria

Serviços

163.495.167

374.620.727

PIB (R$ milhões)
613.456.095

29.168.423

Fonte: SEI, 2011.

126

Geografia Política, Geopolítica e Gestão do Território: racionalidades e práticas em múltiplas...

Em geral, as referidas localidades apresentam fraco dinamismo
econômico e infraestrutura e estão amparadas prioritariamente no setor primário da economia que tem passado por crise e estagnação nos
últimos tempos.
Mesmo assim, o setor de serviços e a densidade técnica existente,
mesmo frágil, atende as demandas básicas da população local e o grau
de satisfação varia de acordo com as espacialidades observadas. No
contexto das quatro localidades, Caatinga do Moura e Junco, pelo
fato de serem vilas, apresentam um grau mais diversificado de serviços e uma estrutura territorial mais desenvolvida que os povoados de
Lajes do Batata e Paraíso.
Para melhor caracterizar os distritos e povoados, foram tomadas
como base as entrevistas realizadas durante o trabalho de campo. Este
foi um recurso encontrado para suprir a carências de informações e
dados concernentes aos distritos e povoados da Bahia. De forma geral, a economia local está apoiada na agricultura, principalmente na
cultura do feijão, mandioca, sisal, mamona e milho; na pecuária com destaque para a criação bovina - e na produção mineral, conforme o quadro 1.
Como já foi dito, o distrito de Caatinga do Moura apresenta uma
dinâmica econômica diferenciada no contexto das referidas localidades, sobretudo por causa da agricultura e das atividades mineradoras.
Em relação à agricultura, o cultivo do alho, tomate e cebola já foram
mais fortes, mas ainda se destacam. Logo após, ressalta-se o arranjo
produtivo de doce de banana e de goiaba, com a existência de aproximadamente 30 pequenas fábricas localizadas nas próprias residências
dos proprietários localizadas na área urbana. Nestas, é a mão de obra
familiar que realiza a produção, que é exportada para diversas regiões
do país. Este doce, que é a marca registrada do distrito de Caatinga
do Moura, é o mais conhecido e consumido na região e vem coberto
pela própria folha da bananeira em pedaços com 250 e 500 gramas.
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QUADRO 1: Principais atividades econômicas das localidades de
Caatinga do Moura, Junco, Lajes do Batata e Paraíso, pertencentes ao
município de Jacobina/Bahia - 2013
Distritos e Povoados
Caatinga do Moura
Junco
Lajes do Batata
Paraíso

Atividades Econômicas
Agricultura (alho, tomate, cebola); fábrica de doces (30);
fábrica de arenito e calcário.
Agricultura (sisal, feijão, milho, Ouricuri); comércio pequeno, renda de aposentados e servidor público; fábrica
de móveis; fábrica de brita; fábrica de iogurte.
Agricultura, pecuária, marmoraria
Agricultura (milho e feijão); bolsa família.

Fonte: trabalho de Campo, 2012 e 2013.

O comércio de Caatinga do Moura também é pequeno e está diretamente proporcional ao porte do lugar. São farmácias, açougues,
mercadinhos, bares e lanchonetes. Ultimamente vem sendo desenvolvido no distrito atividades mineradoras para exploração do arenito
e do calcário, inclusive com a instalação de fábricas que estão em
pleno funcionamento. Em virtude da fabricação do doce e das demais
atividades econômicas que vem sendo desenvolvidas nesta localidade
se concentram os principais argumentos reivindicatórios objetivando
a emancipação municipal.
Em Junco, as atividades econômicas estão concentradas na agricultura, sobretudo no cultivo do sisal, feijão, milho e ouricuri. Também foram instaladas fábricas de iogurte, de móveis e de brita, o
que permite a geração de limitado número de empregos. Conforme
entrevistas, entretanto, a base da economia local se resume nos salários dos aposentados e dos servidores públicos municipais. Neste
distrito há um comércio mais dinâmico e diversificado, embora pequeno, contando inclusive com boutiques, farmácias, centro de abastecimento, lojas de móveis, mercadinhos, clínica, restaurantes. Mesmo assim, seja neste distrito, seja em Caatinga do Moura, é comum
o deslocamento de jovens para a cidade de Jacobina (distrito sede) e/
ou outras cidades do entorno em virtude da baixa oferta de emprego
e de serviços mais especializados.
Outro fato marcante é que nestes dois distritos e no povoado de
Paraíso, os processos emancipatórios estavam bem encaminhados nos
anos de 1980 quando João Durval Carneiro e Nilo Coelho foram
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governadores da Bahia. Na ocasião, o responsável pelos pedidos de
emancipação foi o deputado estadual Fernando Daltro. Mas os encaminhamentos atrasaram e foram barrados no momento em que Antônio Carlos Magalhães assumiu o governo.
No povoado de Lajes do Batata, as principais atividades econômicas são agricultura, pecuária e marmoraria; enquanto que em Paraíso, destacam-se a cultura do milho e do feijão. Nestes povoados,
a dependência em relação à Jacobina ainda é maior, pois há poucas
atividades comerciais e de serviços. Se os distritos citados não apresentam condições econômicas para poderem se emancipar, a situação
dos povoados ainda é pior. Estes povoados não tem a menor condição
de se emanciparem, no momento, porque as atividades econômicas
e de serviços são incipientes. Segundo lideranças locais de Paraíso, a
bolsa família é uma das mais importantes fontes de recursos locais.
Além disso, são povoados bem localizados, de fácil acesso e próximos
à Jacobina, em torno de 35 minutos.
Mesmo assim, a “bandeira” emancipatória está sempre levantada
em todas as localidades citadas, sobretudo por intermédio de políticos locais (normalmente vereadores) que frequentemente mobilizam
a população através de argumentos localistas fundamentado, normalmente, nos seguintes sentimentos: o sentimento de exclusão, gerado
pelo governo municipal de Jacobina na medida em que não atende
as localidades com serviços e infraestrutura; sentimento de falta de
liberdade para decidir sobre temas e assuntos do interesse específico
da localidade; e sentimento de empobrecimento, tendo em vista que a
riqueza produzida nas localidades é drenada para a sede do município
e não retorna mais em forma de investimentos públicos. Apesar das
lideranças locais não utilizarem o termo justiça espacial, os argumentos que utilizam se inserem diretamente na compreensão de injustiça
apontado por Young (1990). Mas, conforme Soja (2010), tudo que
é social também é, ao mesmo tempo, espacial. Sendo assim, a busca
pela justiça é também a busca pela geografia, pelo espaço; logo, as
tentativas de emancipação – a partir dos argumentos locais - apontam para a busca pela justiça espacial, a busca pelo e por espaço.
Além destes conteúdos, às vezes também é ressaltado o sentimento
de pertencimento, de identidade com o local em virtude dos hábitos e
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costumes construídos historicamente e passados para as novas gerações pelas famílias e amigos no decorrer do processo de socialização.
Em torno destes sentimentos, que em todo momento são repetidos, estimulados e divulgados pelos políticos e lideranças locais, as
estratégias de mobilização localistas variam: pode ser passeatas, reuniões, divulgação de páginas na internet sobre a luta reivindicatória,
publicação em jornais escritos, entrevistas nas emissoras de rádios, etc.
Contudo, as lutas travadas não são apenas contra a sede do município. Ressalta-se, também, o fato de Lajes do Batata ser povoado de
Caatinga do Moura e não admitir a possibilidade da união entre as
duas localidades para a formação de um único município, já que desta forma as chances de emancipação seriam maiores. Esta possibilidade vem sido rechaçada por lideranças locais de Lajes que defendem
a formação de municípios distintos, por entenderem que Lajes não
dependerá da Caatinga do Moura, já que o povoado está localizado
num cruzamento de rodovias e que poderá se beneficiar com isso,
se dinamizando e alcançando, consequentemente, a independência
econômica em relação à Caatinga do Moura e em relação à Jacobina.
Como foi dito anteriormente, para ampliar o entendimento das
questões locais, foram aplicadas no decorrer do trabalho de campo,
07 entrevistas às lideranças de cada distrito, sendo 02 políticos, 02 de
saúde, 02 econômicos e 01 de educação, totalizando 28 entrevistas.
Com as entrevistas, se objetivou identificar os problemas e potencialidades locais e as opiniões dos entrevistados em relação às reivindicações para se emancipar de Jacobina.
Ao serem perguntadas sobre os principais problemas locais, as respostas foram as seguintes, conforme o quadro 02. Em Caatinga do
Moura o problema mais citado foi o desemprego, considerando que
as atividades econômicas não são suficientes para absorver a mão-de
-obra local. Isso se confirmou nas observações feitas em campo. No
Junco, a lista de problemas é grande e envolve falta de segurança,
falta de serviços como cartórios, agências bancárias, hospitais e água
de qualidade, pois a que é distribuída no distrito é salobra.
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QUADRO 2: Principais problemas enfrentados pelas
localidades segundo as lideranças locais - 2013
Distritos
Caatinga do Moura

Principais Problemas
Desemprego

Junco

Falta de emprego; falta de serviços (cartório, agências bancárias, segurança, saúde), qualidade da água

Lajes do Batata

Infraestrutura; segurança, saúde, saneamento básico, desemprego

Paraíso

Segurança, saneamento básico (rede de esgotos); educação,
saúde, falta de água; desemprego
Fonte: trabalho de Campo, 2012 e 2013.

Muitos destes serviços como cartórios, agências bancárias, clínicas
médicas e lojas comerciais estão localizados na sede do município.
Entretanto, por conta da emancipação e crescimento do município de
Capim Grosso – e também por conta de sua maior proximidade – a
população do Junco, por exemplo, deixa de se deslocar preferencialmente para Jacobina e passa a utilizar os serviços em Capim Grosso,
que também é próximo. Este município é usado, inclusive, como
referência para o discurso dos favoráveis à emancipação, ao afirmarem
que houve uma considerável melhoria na sua infraestrutura após a
sua emancipação em 1985, tornando-se uma das cidades mais importantes da região em termos econômicos e na prestação de serviços,
juntamente com Jacobina.
Em Lajes do Batata, as lideranças locais reclamam da falta de
infraestrutura, segurança, saúde, saneamento básico e emprego; no
povoado de Paraíso a situação também é complicada, pois faltam segurança, saneamento básico (rede de esgotos), educação, saúde, água
e emprego, conforme informações das lideranças locais.
Realmente, a situação destes distritos e povoados é precária, de
injustiça espacial - sobretudo a situação de Junco, Lajes do Batata e
Paraíso - em relação ao oferecimento de bens e serviços e, talvez por
isso, o discurso das lideranças locais encontrem muitos adeptos favoráveis às emancipações porque se sentem excluídos e sem liberdade
em relação à sede do município e ao governo local. O próprio distrito
de Caatinga do Moura, apesar das lideranças locais apontarem apenas
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o desemprego como problema, não oferece bens, serviços e infraestrutura consideráveis que justifiquem uma emancipação.
Mas, em termos de saúde, a situação é razoável, segundo depoimento da maior parte das lideranças locais. O distrito de Caatinga do
Moura conta com 01 (um) médico do SUS que não mora no distrito,
18 profissionais de saúde e 06 consultórios; Junco não dispõe de médicos, mas possui 30 profissionais de saúde e 03 consultórios; Lajes
do Batata e Paraíso contam, ambos, com dois médicos. Em Lajes do
Batata contabiliza-se 19 profissionais e 05 consultórios e em Paraíso
19 profissionais e 03 consultórios. Em função da proximidade, os
médicos residem em Jacobina e se deslocam para estes lugares uma a
duas vezes na semana.
TABELA 4: Opiniões das lideranças em relação às condições econômicas
para as suas localidades se emanciparem de Jacobina - 2013
Lideranças

Sim
(%)

Lideranças

Não
(%)

Lideranças
Total

Lideranças
(%)

C. do Moura

6

85,7

1

14,3

7

100

Junco

6

85,7

1

14,3

7

100

Lajes do Batata

5

71,4

2

28,6

7

100

Paraíso

2

28,6

5

71,4

7

100

Localidades

Fonte: trabalho de Campo, 2012 e 2013.

Quando perguntadas se os distritos teriam condições de se manterem sozinhos, 85,7% das lideranças da Caatinga do Moura e do Junco, e 71,4% de Lajes do Batata responderam que sim. Por outro lado,
71,4 % das lideranças de Paraíso responderam que não. Ou seja, há
consenso para se emancipar, mas não há consenso sobre as condições
econômicas para isso (Tabela 4).
Seja como for, os sentimentos de exclusão, de falta de liberdade
e de perda alimentam e são alimentados por esta situação de ausência de justiça espacial (SOJA, 2010) que, diga-se de passagem, não
afeta apenas os distritos e povoados pesquisados, mas a maior parte
das localidades baianas. Seria esta situação a principal motivação que
tem estimulado o advento das reivindicações localistas nos distritos
e povoados analisados?
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As motivações localistas
Nos últimos anos vários autores como Bremaeker (1993), Noronha (1997), Cigolini (2001) e Oliveira (2009) debruçaram-se na
tentativa de entender as motivações que impulsionam os pedidos
de emancipação de distritos a condição de municípios. Apesar dos
autores não centrarem e refletirem sobre as questões localistas propriamente ditas, todos concordam que a emancipação nunca emerge
a partir de um único fator – embora um ou outro possa ser mais preponderante –, mas, sim, de múltiplas razões – políticas, econômicas
e sociais – que, juntas, contribuem para a emergência dos pedidos de
emancipação.
Bremaeker (1993), objetivando entender esse processo pautou-se,
sobretudo, nas motivações apontadas por prefeitos dos novos municípios em 1992, de diversos locais do Brasil, a partir de questionários abertos. A principal motivação apontada pelos representantes do
executivo municipal referiu-se ao descaso por parte da administração
do município de origem em relação aos distritos secundários. Em
segundo lugar, a existência de significativa atividade econômica local. Como se verá adiante, essas duas motivações conjugam-se com
as pesquisas realizadas por outros autores. As particularidades aqui
ficam por conta de duas motivações que não foram encontradas nas
outras pesquisas por nós aqui salientadas, são elas: grande extensão
territorial do município de origem e aumento da população local.
Para Rudolf de Noronha (1997), em estudo realizado a partir de
17 municípios emancipados no estado do Rio de Janeiro entre 1985
e 1993, os fatores administrativos são aqueles que teoricamente estariam por detrás de todo o processo. No entanto, seriam as motivações
econômicas – dinâmicas ou por estagnação – as que realmente impulsionariam os processos emancipatórios. Para o autor:
Há sempre motivações políticas, que são inerentes ao jogo de poder que regula o processo
de emancipação. As motivações administrativas
são sempre alegadas como o principal anseio da
comunidade, pois é a melhor maneira de mobilizá-la, mas são as motivações econômicas,
dinâmicas ou por estagnação, que realmente
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impulsionam o movimento, são estas as principais estratégias por trás da emancipação (NORONHA, 1997, p. 69).

As motivações econômicas dinâmicas seriam aquelas em que os
distritos consideram possuir desenvolvimento econômico suficiente
para se autos-sustentar (NORONHA, 1997). No segundo caso, as
motivações por estagnação seriam aquelas “típicas de distritos economicamente estagnados ou deprimidos que veem na criação de um
governo local a chance de dinamizar a economia da área” (NORONHA, 1997, p. 69).
Cigolini (2001), em estudo no estado do Paraná pesquisou junto
a Assembleia Legislativa as motivações existentes para a emancipação
de 22 novos municípios na década de 1990 a partir das justificativas existentes nos seus respectivos projetos de lei. Na maioria deles
(59%), a causa principal apontada refere-se à existência de condições
econômicas favoráveis. Para o restante, as motivações restringiam-se
na alegação de que os distritos cumpririam as condições legais necessárias para emancipação.
Oliveira (2009) por sua vez, ao pesquisar as motivações que levaram antigos distritos pertencentes ao município de Riachão de Jacuípe/BA a emanciparem-se nos anos de 1962, 1985 e 1989, constatou
através de entrevistas com lideranças locais dos ‘novos’ municípios a
predominância de justificativas relacionadas ao descaso da administração municipal. De acordo com a autora, “os entrevistados consideraram a falta de assistência um descaso para com a população dos
distritos e, por sua vez, buscaram através da emancipação, reverter à
situação na esperança de melhorar as condições de vida local” (OLIVEIRA, 2009, p. 74).
Por fim, Fonseca, Silva e Vieira (2010, p. 134), em estudo sobre
os municípios de Luís Eduardo Magalhães, na Bahia, apontaram as
denominadas motivações geográficas que, de acordo com os mesmos
“[...] envolve aspectos relacionados à localização, à concentração de
recursos e a acessibilidade, tais como a distância entre o distrito e a
sede e, consequentemente, a dificuldade de bens e serviços.”
Com base nesses estudos, percebe-se que as condições nas quais
está fundamentado o desenvolvimento territorial dessas localidades
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mostram-se como fator preponderante para a compreensão das tentativas de emancipação que emergem nesses núcleos.
Nas análises aqui apresentadas, as localidades de Caatinga do
Moura, Junco, Lajes do Batata e Paraíso reivindicam emancipação do
município de Jacobina acreditando ser possível, a partir dessa nova
condição, de municípios, alcançarem melhores níveis de desenvolvimento em seus variados aspectos. Através da aplicação de entrevistas
semiestruturadas e conversas informais com lideranças locais, isso foi
identificado com certa clareza.
Foi perguntado às lideranças locais quais eram realmente os motivos para quererem se emancipar de Jacobina. Conforme o quadro 3,
as lideranças da Caatinga do Moura responderam que a emancipação
permitiria melhor distribuição dos recursos, pois são muito centralizados na sede do município. Além disso, acabaria o isolamento por
parte do governo municipal, ocorreria a maior geração de emprego
e renda, a melhoria da qualidade de vida e o desenvolvimento local.
QUADRO 3: Principais motivos para a emancipação
das localidades - 2013
Distritos
Caatinga do Moura
Junco
Lajes do Batata
Paraíso

Motivações
Melhor distribuição dos recursos, Isolamento por parte de Jacobina, geração de emprego e renda; desenvolvimento; melhoria da qualidade de vida.
Geração de emprego e renda; geração de serviços; libertação
política; infraestrutura.
Desenvolvimento; infraestrutura; emprego e renda; melhoria
do serviço de saúde; autonomia; independência.
Infraestrutura; geração de emprego e renda; desenvolvimento;
abandono em relação à Jacobina.
Fonte: trabalho de campo, 2012.

As lideranças do Junco argumentaram que a emancipação permitiria a geração de emprego e renda, a geração de serviços, a libertação
política e a ampliação da infraestrutura local; em Lajes do Batata, as
motivações foram à geração do desenvolvimento, melhoria da infraestrutura, a geração de mais emprego e renda, a melhoria do serviço
de saúde e a geração da autonomia e da independência; e no Paraíso,
acreditavam que a emancipação poderia trazer melhorias para a in135
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fraestrutura, a geração de emprego e renda, o desenvolvimento e acabaria com o abandono que o governo local de Jacobina impõe sobre
o referido povoado.
Entre as motivações das lideranças, merecem ser destacadas: a situação de abandono, a falta de independência em relação à Jacobina,
a falta de emprego e renda e a falta de promoção ao desenvolvimento.
Estas são motivações que nem sempre são possíveis de serem alcançadas, sobretudo porque se trata de distritos e povoados com frágeis
atividades econômicas. Além disso, os governos locais que se sucedem em Jacobina valorizam, às vezes de forma exagerada, a sede do
município em detrimento das outras localidades para a promoção
de políticas públicas, gerando com isso, a ampliação das injustiças
espaciais.

Considerações finais
Tomando como referência as observações de campo, as entrevistas
com lideranças locais e conversas com a população, é possível afirmar que as variadas motivações apresentadas podem ser agrupadas,
também, em quatro tipos de sentimentos: o de exclusão, o de perda
de riqueza, o de falta de liberdade e o de pertencimento. São sentimentos
existentes, estimulados e que estimulam e cimentam as reivindicações localistas neste município através de reuniões, de passeatas, de
pronunciamentos na Câmara Municipal de Jacobina, de entrevistas
em emissoras de rádio, etc.
Estas reivindicações emergem como fruto de uma esperança de
se alcançar a justiça espacial e, consequentemente, um panorama de
melhorias que estaria atrelada à instalação de estrutura administrativa concernente a um novo município, maior conhecimento por parte
dos políticos locais das demandas da comunidade em relação à oferta
de serviços, infraestrutura básica, geração de empregos, apoio ao desenvolvimento local, participação nas decisões, etc.
O fato é que, apesar das referidas localidades estarem espacialmente próximos a Jacobina, estão muito distantes da mesma em termos sociais, infraestruturas e econômicos. E, para conter ou diminuir
estas reivindicações localistas – mesmo considerando que possa haver
oportunismo político por trás destes processos -, se faz necessário
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implantar no município, uma gestão municipal com justiça espacial,
que garanta a inclusão de todas as localidades na distribuição da riqueza, que valorize o direito as diferenças e que permita a descentralização equitativa das decisões e ações.

Referências
BREMAEKER, François. E. J. Os novos municípios: surgimento,
problemas e soluções. Revista de Administração Municipal, Rio
de Janeiro, v. 40, n. 206, p. 88-99, jan./mar. 1993.
CASTRO, I. Geografia política: território, escalas de ação e instituições. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2005.
CIGOLINI, A. A. Território e Fragmentação: análise do processo recente de criação de municípios no Paraná. RA EGA, Curitiba, v.
05, ano I, p. 47-67, 2001.
COSTA, A. Minha terra: Jacobina de antes e de agora. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA, 1916, Salvador.
Anais... Salvador: Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro,
1918. v. 2.
FONSECA. A. A. M. Poder, crise regional e novas estratégias de desenvolvimento: o caso de Jacobina/Bahia. Salvador, 1995. 206 f.
Dissertação (Mestrado em Arquitetura e Urbanismo) – Faculdade
de Arquitetura, Universidade Federal da Bahia.
_____. Localismo e território diante das dinâmicas globais. RDE
- Revista de Desenvolvimento Econômico, Salvador, v. 10, p. 1525, 2005.
_____; SILVA, O. R. ; VIEIRA, V. S. . Gênese e dinâmica do município de Luís Eduardo Magalhães/Bahia. In: FONSECA, A. A. M;
BRITO, C; LÉDA, R. L. M. (Orgs.). Dinâmica da Reestruturação
do espaço local e regional no Estado da Bahia. 2010, p. 121-154.
_____. Federalismo, Descentralização e a emergência de localismos
no Brasil. In: PERTILE, N; CALDAS, A. S; BRITO, C. (Orgs.).
Estado, Território e a Dinâmica das Fronteiras: reflexões e novos
desafios. 1 ed. Salvador: JM Gráfica e Editora, 2013, p. 159-186.
IBGE. Sinopse preliminar do censo demográfico: Brasil. Rio de Janeiro, RJ 2011.
137

Augusto César Pinheiro da Silva (Org.)

KRELL, Andreas Joachim. Autonomia municipal na Alemanha e no
Brasil. Anuário dos Cursos de Pós-Graduação em Direito. Recife,
n.º 7, 2010.
NORONHA, R. Emancipação municipal: transformações espaciais
da divisão político administrativa do território fluminense. Dissertação (Mestrado em Geografia) – Instituto de Geociências,
Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 1997.
OLIVEIRA, Maria Dalva. Implicações espaciais do processo de
emancipação política no município de Riachão do Jacuípe – BA,
2009. 195 f. Dissertação (Mestrado em Geografia) – Instituto de
Geociências, Universidade Federal da Bahia. Salvador, 2009.
SANTOS, M. A natureza do espaço: técnica e tempo, razão e emoção.
São Paulo: Hucitec, 1996.
SEI. Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia.
Estatística dos municípios baianos. Salvador: SEI, 2011. v. 21.
SILVA, S. C. B. M. Teorias de localização e de desenvolvimento regional. Geografia, Rio Claro, v. 1, n. 2, p. 1-23, 1976.
SOJA, E. Seeking spatial justice. Minneapolis: University of Minnesota Press, 2010.
TOMIO, F. R. L. Instituições, processo decisório e relações executivo
-legislativo nos Estados: estudo comparativo sobre o processo de
criação de municípios após a Constituição de 1988. Tese. (Doutorado em Ciências Sociais) – Instituto de Filosofia e Ciências Humanas, Universidade Estadual de Campinas, Campinas, 2012.
YOUNG, I. M. Justice and the politics of difference. New Jersey:
Princeton University Press, 1990.

138

Gestão territorial em
regiões metropolitanas: agendas
necessárias para uma governança
cooperativa e coparticipativa – o
exemplo do Rio de Janeiro24
24
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Apresentação
Nos revoltosos tempos atuais, os modelos de representação político-institucional das democracias ocidentais estão sendo duramente
questionados por grupos sociais distintos, em redes escalares múltiplas, mais efetivamente desde o boom mundial de 2011 e 2012 no
norte do continente africano, no Oriente Médio e na Europa e EUA, e
mais recentemente no Brasil, desde 2013, quando se iniciaram as manifestações de rua contra as estruturas de representação do Estado federativo e seus Governos. Desde então, no país, vem sendo articuladas
agendas ainda pouco coesas de definição de ‘novos’ modelos de ação e
participação política, indo-se do libertarianismo anarco-capitalista26
das liberdades individuais sem a intromissão do Estado (e talvez a sua
inexistência) aos clássicos modelos do liberalismo político do Estado
mínimo e do socialismo estatal do Estado detentor dos meios de produção. Nesse ambiente tenso, porém profícuo de ideias inovadoras
(muitas delas contraditórias, radicais, pragmáticas e/ou românticas)
alguns pesquisadores, das mais variadas ciências, vêm buscando pensar em novas arquiteturas político-institucionais de gestão dos terri24

Artigo resultante de pesquisa realizada no grupo Gestão Territorial no Estado do Rio de Janeiro (GeTERJ), com apoio do bolsista da IC-CNPq Raphael Kour Furtado de Mendonça (geógrafo, PUC-Rio,
2015). A pesquisa em curso no grupo chama-se ‘Arquiteturas Territoriais no Estado do Rio de Janeiro’
e é financiada pela bolsa FAPERJ ‘Jovem Cientista Nosso Estado’ (2013-2016).
25
Líder do grupo GeTERJ (Gestão Territorial do Estado do Rio de Janeiro), do Depto de Geografia e
Meio Ambiente da PUC-Rio; Professor do Programa de Pós-Graduação em Geografia da IES.
26
HOLCOMBE (2005); STRINGHAM (2007).
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tórios que se coadunem com a necessidade de construção de modelos
‘diferentes’ (ou mais complexos) de ação social na política.
No caso da Geografia política, essas ações se refletem na construção do espaço geográfico que, por sua vez, precisa ser concebido como
aquele que sofrerá, nos territórios, para o bem ou para o mal, os impactos materiais e simbólicos dos modelos oficiais de representação,
expressos no cotidiano de milhões de pessoas, diariamente, em espaços públicos e privados. Nesse caminho, a pesquisa em curso pensa
em novas arquiteturas políticas e territoriais para a definição de um
modelo de gestão mais adequado aos anseios de grupos sociais distintos, articulados em territórios por redes diversas de interdependência.
Acreditando sempre que ‘a criança não pode ser jogada fora junto com a água do banho’, esta pesquisa não nega as possibilidades
do atual modelo vigente no sistema político brasileiro, ainda muito
pouco conhecido por aqueles para quem esse modelo deveria atender a contento. Assim sendo, os mecanismos legais de representação e participação política vigentes no país - além das já conhecidas
ações pontuais e de classe encabeçadas por sindicatos, Organizações
Não Governamentais (ONG) e movimentos sociais diversos – precisam ser mais bem conhecidos para que as arquiteturas desejadas
possam ser mais intensamente aplicadas na reestruturação do Estado
de direito no Brasil, que, atualmente, é submetido a um federalismo
tripartido. Dentre as estratégias de recomposição social que o atual
modelo possibilita, em 2016, o Executivo federal vem sofrendo o
processo de Impeachment (Impedimento), como pode ser entendido na
Lei 1079/50, da Constituição Federal. Nesse sentido, há uma generalização bastante superficial sobre a inoperância e pouca efetividade
do modelo político de representação no país (e toda problemática
relacionada à organização partidária, às competências das escalas federativas de decisão e ao envelhecimento do documento constitucional em vigência), que seria inócuo, ineficaz e incapaz de proporcionar
gestões de qualidade para a maioria da população, nas mais variadas
escalas territoriais.
Tal generalização provoca conclusões precipitadas por grupos de
formadores de opinião no país de que somente a ‘democracia direta
proporcionada pela autogestão’ (à direita e à esquerda do espectro
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ideológico da Modernidade, ainda dominante nas discussões teórico-conceituais das Ciências Sociais) deveria ser a arquitetura política
oficial do planejamento e da gestão dos territórios, deixando-se para
o ‘povo’ ou para ‘cidadãos de bem’ – categorias demográficas pouco
claras e concebidas, genericamente, como ‘figuras sociológicas abstratas’ [trabalhadores assalariados (?), pessoas de baixa renda (?), moradores de ‘periferias’(?), pessoas sem conflito com a lei (?), as ‘classes
médias’ (?)....] sem mensuração quantitativa / qualitativa suficientes,
ou de escala territorial de existência, justificando-as a partir de perfis
socioeconômicos do século XIX e XX, que, por si só, são anacrônicos
na contemporaneidade do século XXI - as decisões sobre a forma e
condução da regulação da sua vida na sociedade jurídico-administrativa instituída.
Para os pensadores da autogestão, todavia, a vigência de um Estado de representação, em suas múltiplas formas, escalas e estruturas
de ação, impediria a ‘democracia plena’, já que esta se daria, somente,
através dos acordos coletivos advindos de sensos comuns de ‘grupos
específicos’ (retornasse à questão de falta de clareza do ‘quem’?) que
coordenariam a vida social sob a ordem utópica da igualdade humana
e do comunitarismo e/ou núcleos familiares e identitários. Segundo
essa ótica, ‘os coletivos de pessoas’, ao gerenciarem e executarem (ou
seja, são as mesmas pessoas) ‘o que lhe diz respeito’, aprenderiam e
racionalizariam os processos para que os resultados esperados chegassem à melhor forma esperada (por quem, novamente?). No nível
das políticas territoriais não haveria intermediários para pensá-las ou
aplicá-las, e os seus executores seriam os mesmos que as gerenciariam,
partindo-se do princípio de que as necessidades desses indivíduos/
grupos serão discutidas e, após ‘consenso geral’, as ações compartilhadas; se não houver consenso (uma realidade humana que destaca
as diferenças e os interesses de classe, por exemplo), deve-se chegar a
um ‘denominador comum’. Este, por sua vez, só seria obtido através
da ‘prática do debate’, em que as ideias contraditórias, divergentes
e/ou opostas vão sendo resignificadas e assimiladas, ou da separação
da célula autácica, com a constituição de novos grupos autônomos
de interesse. Nesse sentido, a autogestão é direta e participativa, não
acatando as representações, que impediriam o aprendizado dos que
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têm a vida toda para entender e atuar em variados cenários, sem as
‘intervenções exógenas’ das representações políticas, por exemplo,
base do imperfeito Estado ocidental moderno.
Diferentemente do apontado anteriormente, essa pesquisa objetiva aprofundar o conhecimento sobre alguns mecanismos institucionais de controle social das representações que estruturam os Governos do Estado brasileiro atual. Este agente é clivado de poderes
de representação que podem ser modificados/substituídos, se os seus
mecanismos legitimamente institucionalizados forem conhecidos e
acionados. Ao mesmo tempo, tais mecanismos precisam ser relativizados a partir de novos perfis territoriais de organização social, já que
a arquitetura federativa brasileira está defasada, em muitos pontos,
para que as gestões possam ser indicativas dos interesses sociais concentrados em fragmentos espaciais multiescalares.
Para além do autonomicismo extremado e ainda pouco parametrizado das utopias críticas / libertárias da autogestão – cujas ideias
e reflexões são sempre bem vindas e necessárias para o refazer constante das normas estabelecidas nas legislações por documentos que
se tornam ultrapassados ao longo das mudanças sociais – os modelos
de pressão popular sobre a gestão federativa do Estado nacional precisam ser desvelados, pois são pouco conhecidos pela maioria dos brasileiros. Ao serem reconhecidas, essas variadas formas jurídico-institucionais de controle social poderão ser a base do entendimento para
aqueles que querem avaliar melhor a natureza das governanças em
curso no país e seus efeitos territoriais para modificá-las.
O grupo de pesquisa GeTERJ (PUC-Rio) vem buscando identificar algumas arquiteturas de gestão que podem estimular as redes
de cooperação entre unidades locais no território político-administrativo do Rio de Janeiro (da cidade e do seu entorno metropolitano,
que, juntos, somam cerca de 12,5 milhões de habitantes, e restante
do estado, que congrega quase quatro milhões de habitantes - IBGE,
2012) que vivenciam ‘problemas comuns’ irmanados por uma forte conexão espacial (infraestrutura, circulação, serviços...) em torno de espaços bastante adensados demograficamente. Centrada nos
pressupostos do I CONGEO27 e reforçada a sua perspectiva para o
27

I Congresso Brasileiro de Geografia Política, Geopolítica e Gestão do Território (Rio de Janeiro,
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II CONGEO28, a pesquisa de Geografia política desenvolvida pelo
grupo citado busca propor arquiteturas político-institucionais mais
adequadas à dinâmica político-territorial do estado, podendo-se ressignificar algumas estratégias de controle da população carioca / fluminense sobre os seus lugares de vida.
Todavia, para que tais arquiteturas possam ser bem sucedidas, há
premente necessidade da ampliação da coesão política e social em
espaços locais e regionais onde as escalas de representação política sirvam como um instrumento vital de pressão, fortalecendo-se o acesso
das pessoas aos conselhos de planejamento, referendos, plebiscitos,
orçamentos participativos dentre outros. Essa condição é capaz de
estender a ação popular nas etapas de elaboração, definição e acompanhamento da execução de serviços públicos essenciais, tornando-as
gestoras corresponsáveis da gestão de políticas públicas setoriais, o
que pode reduzir, em primeiro lugar, a baixa qualidade dos serviços
oferecidos em espaços diversos e, em segundo lugar, a sensação de
inoperância e responsabilidade sobre decisões vitais sobre a vida dos
cidadãos, nos espaços de suas vidas cotidianas.

A trajetória da investigação com base
na problemática territorial da pesquisa
El pueblo es aquella parte del Estado que no
sabe lo que quiere (Friedrich HEGEL apud RIPALDA, 1978)

Campus Gávea da PUC-Rio, entre 07 e 10 de outubro de 2014).
28
II Congresso Brasileiro de Geografia Política, Geopolítica e Gestão do Território (Natal, Campus da
UFRN, entre 05 e 08 de outubro de 2016).
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FIGURA 1: Extensão e dimensão das manifestações no
território brasileiro contra as representações instituídas do poder
público, em junho de 2013

Fonte: DataFolha via Globo.com – Portal G1 de notícias. Adaptado. (Acesso em 15/06/2015)

O conturbado cenário político brasileiro da atualidade vem expondo as diversas assimetrias e incongruência entre as/das representações
político-institucionais no federalismo nacional. A constante crise de
representatividade dos Governos eleitos, que gerou as manifestações
populares de junho de 2013, em variadas cidades do Brasil (FIGURA 1), atestou a enorme insatisfação com o modelo de governança29
29

Em suma, a noção de governança sugere a capacidade de governar, embora não esteja ligada, unicamente, ao aparato institucional formal, mas sim à construção de coalizões entre atores sociais envolvidos. Entre os vários estudos que propõem tipologias, os de Hammel (1999) identificam quatro modelos
no âmbito local, a saber: (i) modelo gestionário, orientado, sobretudo, para a gestão de conflitos, com a
incorporação da participação da sociedade nos ‘negócios urbanos’; (ii) modelo corporativista, em que a
dinâmica democrática municipal integra, fundamentalmente, os grupos de interesses mais organizados;
(iii) modelo desenvolvimentista, cujo objetivo central é de promover a economia local; (iv) modelo de bem-estar ou welfare governance, com o objetivo central de promover a integração social, através de um sistema
de bem-estar municipal.
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do tipo corporativista/ desenvolvimentista (predominantes no Rio de
Janeiro, notadamente após a definição dos megaeventos esportivos –
Copa Mundial de Futebol e Olimpíadas, na cidade), implementado
na maior parte das metrópoles brasileiras. Tal insatisfação se explica,
dentre vários fatores, pela ineficiência de tais entes federativos em
proverem de serviços urbanos essenciais a quem deveriam representar. Custo de vida elevado, violência implícita e explícita, serviços
públicos essenciais sucateados... dão a tonalidade da ineficiência da
gestão urbana metropolitana para a obtenção do bem comum de populações milionárias. Da indignação popular sobre possível retroação
de direitos sociais e civis por ações legislativas ‘não democráticas’ até
às aplicações irregulares de recursos públicos em atividades / setores
considerados desnecessários e não prioritários nas localidades onde as
manifestações ocorreram, a figura 2 mensura, parcialmente, as causas
que levaram os insatisfeitos às ruas.
No I CONGEO, as discussões sobre o tema ‘políticas territoriais’
foram um dos pontos mais expressivos do evento, que contou com
mais de 400 trabalhos apresentados nas formas de mesa redonda,
conferência, painel e grupos de estudos. Sobre o tema ‘Estado, suas
composições e repercussões territoriais’, as temáticas foram diversas
e em múltiplas escalas.
Essas esferas do poder instituído tiveram (e têm, cada vez mais)
que se adequar aos interesses e demandas dos movimentos populares
e de base, pois os atores sociais metropolitanos (ainda em fase de
definição de suas agendas de ação política e reivindicatória) vivenciam, cotidianamente, questões de ordem concreta e simbólica que
poderiam ser gerenciadas por outras arquiteturas políticas de representação / participação na gestão das coisas públicas, reforçando-se
as conexões entre as metrópoles e os seus entornos conurbados, por
exemplo. Nesse sentido, o sentimento é de que a gestão pelo modelo
de governança predominante não consegue projetar e implementar
políticas públicas condizentes com as demandas de milhões de habitantes, reforçando-se o discurso, defendido pelas mais variadas correntes político-ideológicas e sedimentado no imaginário coletivo da
população brasileira, de que sem uma crescente participação popular
na gestão das políticas territoriais, as práticas dos representantes ins145
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tituídos não têm efeitos positivos nos territórios dos diversos grupos
sociais que representam.
FIGURA 2: Que causas levaram à população brasileira
às ruas, em junho de 2013?

Fonte: Adaptado de DataFolha, via Globo.com – Portal G1 de notícias.
Acesso em: 15/06/2015.
*A Proposta de Emenda à Constituição (PEC 37) dá poder exclusivo à Polícia para realizar
investigações criminais, retirando essa possibilidade do Ministério Público. Para valer, precisa ser
aprovada em regime especial pelo Congresso Nacional.

Especificamente em relação às populações da cidade do Rio de
Janeiro e do seu entorno metropolitano fluminense, pela história que
as uniu em uma unidade federada (fusão Guanabara / Rio de Janeiro,
em 1974), estas terão que exercitar sua capacidade de compreensão
das competências dos entes aos quais estão submetidas, entendendo,
primeiro e principalmente, a identidade política dessa ação territorial dos Governos militares dos anos de 1970. Tal ato geopolítico
foi sui generis em relação à construção sociológica das populações de
outras cidades metropolitanas brasileiras (MOTTA, 1997; MARAFON & RIBEIRO, 2011, SILVA, 2013). Ao mesmo tempo, cariocas
e fluminenses têm a chance de ressignificar as estratégias de controle
sobre os seus territórios, a partir do reconhecimento de instrumentos
e dispositivos legais de fiscalização e deliberação de legislações definidos sobre demandas socioespaciais correntes e emergentes. Essa
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possibilidade de mudança dos rumos na forma como as políticas territoriais são implementadas no país pode motivar grupos diversos a
atuar através de mecanismos já existentes30.
Tais mecanismos precisam ser experimentados nos mais diferentes
fragmentos territoriais, sendo as metrópoles (e suas regiões metropolitanas) recortes espaciais importantíssimos para o reordenamento
das racionalidades administrativas, considerando-se os desejos de milhões de pessoas desmotivadas para a participação nas decisões sobre
fatias de recursos mais / menos prioritários aplicados em serviços urbanos, e que modificam e reestruturam formas, funções e conteúdos
das políticas urbanas.
Acredita-se que ao reforçar-se o uso desses mecanismos institucionais poder-se-ia induzir a definição de arquiteturas políticas balizadas em um modelo de governança corresponsável (com ações e
reações legislativas e participativas sobre os investimentos públicos
e a sua gestão), que definisse um modelo de governança de bem estar
(ou de welfare, HAMMEL, 1999). Para tanto, se devem considerar
as leis, instituições e medidas regulatórias – efetivas e em conjunto
com as escalas de Governos e setores da sociedade civil – como prerrogativas fundantes de um planejamento e gestão dos territórios mais
adequados aos tempos atuais.
A cidade do Rio de Janeiro (e sua região metropolitana), a partir dos seus planos estratégicos baseados no modelo de governança
para os ‘negócios urbanos’ ou gestionário (HAMMEL, 1999; KURZ,
2006) – discussão realizada, exaustivamente, por diversos pesquisadores brasileiros – é(são) o(s) nosso(s) recorte(s) analítico(s) para a
identificação das falhas de representação político-institucional e suas
‘brechas’ na participação popular. Nesse(s) recorte(s) buscam-se avalizar se os Governos vêm impulsionando a ideia de substituição da política pela economia nas decisões de gestão, processo que, ao mesmo tempo,
pode ser lido como ‘retrocesso da política representativa’, onde as
ações executivas / legislativas, na escala municipal, refletiriam os desejos das agências internacionais, desorganizando a ideia de que é no
30

Eles podem ser divididos entre ‘consolidados’ e ‘recentes’, sendo que os primeiros: os Plebiscitos, os
Referendos, o Orçamento participativo, o Tribunal de Contas (e suas auditorias) e a Lei de Responsabilidade
Fiscal (este último mecanismo tão comentado na atual engenharia do Impeachment do Governo Federal,
em 2016); e os classificados como ‘recentes’: os Conselhos Municipais Gestores, o Referendo revogatório (recall)
e o Veto popular, sendo que esses dois últimos ainda tramitam no Congresso Nacional, esperando a sua
efetivação legal. (MENDONÇA, 2015)
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plano local que se encontram as maiores oportunidades de escolhas
de políticas públicas orientadas para a resolução das subjetividades
territoriais, como também uma ‘oportunidade para a mudança do
perfil institucional federativo brasileiro e suas arquiteturas’, pois é a
partir da identificação das suas falhas que a gestão pode ser mudada
estruturalmente. Todavia, se as verdades já estão dadas e os agentes
que as definiram são incontestáveis, então para que se fazer ciência?
Esta pesquisa não acredita em determinismos de qualquer ordem.
Para além das utopias críticas – bem vindas e necessárias para o repensar constante das normas estabelecidas e confirmadas em processos eletivos e decisórios – o modelo de participação e pressão popular
na gestão federativa no Brasil precisa ser mais bem conhecido, pois
algumas estratégias de regulação podem servir para a participação e
controle popular de políticas públicas implementadas, por representações, em territórios diversos.

Um caminho teórico-conceitual de releitura da cidade
para a gestão pública: resistindo à supremacia da
economia sobre a política
FIGURA 3: Esquema teórico-conceitual da pesquisa

Fonte: Elaborado pelo autor (dezembro de 2015).
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O direito à cidade, tão versado por inúmeros pesquisadores das
Ciências Sociais e Humanas, é também o direito ao contraditório na
pesquisa científica. Ter direito a esse espaço historicamente construído e politicamente estruturado pela Ciência Política e do Direito internacional deve significar também o direito a opor-se aos caminhos
para os investimentos dos recursos municipais planejados pelos poderes públicos locais, por exemplo, que precisa gerar um intenso debate
entre as forças instituídas e as populações afetadas por tais decisões
para a consolidação, de fato, de um processo de gestão democrática.
Todavia, a rigidez do aparato técnico-jurídico atual que estrutura as
gestões na federação brasileira e as condições de imobilidade e participação política da grande parte da população reduzem as forças do
contraditório no fazer as cidades.
Nesse sentido, o esquema teórico-conceitual indicado pela figura
3 busca apoiar a pesquisa em curso, como uma trilha de contribuição da Geografia política para quem por elas (a trilha e a Geografia
política) decidir passar para a proposição de novas arquiteturas de
gestão, assim como pelos mecanismos institucionais possíveis para o
controle social da gestão dos territórios. Reavivar, portanto, as possibilidades de resgate do conhecimento pela sociedade civil sobre os
instrumentos políticos federalistas existentes de pressão e de gestão
(além dos que ainda tramitam nas instâncias legislativas, rumo à sua
efetivação legal) é uma das urgências desta pesquisa, uma vez que o
entendimento de práticas democráticas legítimas (entendendo-as aqui
como a equanimidade entre representação instituída e participação
popular nas práticas de gestão, a partir da adequação dos desejos dos
atores sociais à legislação em curso para a aplicação de políticas públicas específicas) proporcionaria a (res)significação de estratégias de
controle da população acerca do seu território.
Para tal, a discussão sobre a descentralização do modelo federativo
brasileiro e suas burocracias é uma das mais importantes a ser empreendida, nesse momento de crise institucional, por gestores e estudiosos dos territórios juridicamente reconhecidos, com base na história
de formação do Brasil como ‘território nacional’, desde a segunda
década do século XIX. O geógrafo Manoel Correia de Andrade cujo
livro ‘A questão do território no Brasil’ (1995) deveria ser uma refe149
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rência de Geografia política, para os gestores e a sociedade civil, pois
indica as limitações e possibilidades das políticas territoriais em um
Brasil federativo tão complexo. Outros cientistas que versam sobre
política, representação territorial e seus interlocutores na máquina
pública devem ser mencionados na discussão sobre o Federalismo,
seus atores e burocratas. Entre eles, destacam-se, nesta pesquisa, Weber (1991), Claval (1979), Sanguin (1981) e Castro (2005[2009]),
pois resgatam a dimensão do poder instituído a partir da máquina
pública e suas escalas de abrangência espacial, ampliando o compêndio de reflexões teórico-conceituais sobre o Estado na atual contemporaneidade da Modernidade.
Desde a retomada na geografia brasileira, na década de 1990, das
discussões sobre a natureza dos modelos de planejamento e os seus resultados espaciais, geógrafos como Machado (1997) e Souza (2002),
e planejadores urbanos como Queiroz (2012) reconheceram as práticas de planejamento como estratégias técnicas de aplicação da gestão
nos territórios. A partir de então, e sem deixar margem para a retomada da visão de que o espaço geográfico é uma planície isotrópica
(CORRÊA, 1995) e receptáculo para políticas específicas de poderes
estatais centralistas, entender o planejamento como técnica (expressa das
mais variadas formas e com as mais diferentes intencionalidades) para
a obtenção da gestão como política (e sua práxis multiterritorializada
com resultados específicos após acordos, cooptações, tensões e concessões entre os que propõem as políticas públicas e os que vivem nos
lugares dos seus impactos – MACHADO, 1997) passou a ser o ponto
agregador das linhas de investigação, pois dessa relação entre planejar e gerir o planejado emergem as possíveis cooperações interescalares e intergovernamentais como práticas inequívocas da dinâmica
territorial atual no país.
Nesse ínterim, relativizar localmente o que é bem comum e qualidade de vida torna-se vital na pesquisa aqui apresentada. Das dimensões expostas por autores como Castoriadis (1983), Santos (1996),
Guimarães (1997) e Sassen (2010), os fundamentos entre os que instituem e os que são instituintes passam a fazer parte do ‘ser reconhecido no mundo da política estatal para os rebatimentos territoriais’,
num complexo jogo entre direitos e deveres, compreendidos em de150
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terminado momento histórico, na compreensão espacial da qualidade
de vida de milhões de pessoas, com efeitos contraditórios menores
dos que os regularmente obtidos nos modelos centralistas e autocráticos. Essa nova relação entre os poderes políticos seria uma das mais
importantes facetas das sustentabilidades políticas na organização
atual dos territórios. Horizontalidades na busca por equanimidades
(ou justiças territoriais) e cooperações interinstitucionais só ocorrem
por meio dos reconhecimentos dos limites de cada ente político envolvido, em uma corresponsabilização de atores sociais diversos para
o sucesso de projetos estatais de mais longa permanência frente aos
planejados para serem de curta duração (a duração de uma gestão) por
governos imediatistas.
Em termos da cooperação interterritorial e interinstitucional, formas de flexibilização da base das competências de gestão devem ser
reativadas pelos mecanismos político-jurídicos de controle da sociedade. Assim sendo, as reformas constitucionais apresentam-se como
mecanismo vital de revigoramento da base legal da vida nos territórios, pois regulamentações de várias leis ainda não foram realizadas
nesses quase 30 anos de Constituição federal. Para o diálogo com
os temas de revisão de competências e limitação à competição entre
esferas públicas no país, buscamos pesquisadores como Souza (2005),
Garson (2009, 2010), Ferrão (2011) e Gallo (2013) para referendar
a necessidade de estudos mais aprofundados sobre as colaborações
cooperativas entre os entes federados, entendendo-se que as instâncias escalares onde atuam a burocracia estatal - que dá legitimação
e substância técnica e gerencial para a implementação de políticas
públicas variadas, por exemplo - não podem competir entre si mesmas no que tange à oferta de serviços essenciais às escalas territoriais
em que representam a sociedade. Tal realidade emperra a máquina
pública e a torna um estorvo à civilidade em ambientes com muitas
demandas, tornando-se retórica comum o discurso de que tais serviços, para serem ‘de qualidade’, têm que ser privados. Essa discussão é
um dos fundamentos do bem viver com equanimidade em ambientes
com grandes desigualdades socioespaciais.
Finalmente, no intuito de se conhecer novas arquiteturas territoriais como suporte aos mecanismos institucionais que ampliam a
151

Augusto César Pinheiro da Silva (Org.)

possibilidade de uma nova governança no Rio de Janeiro (cidade /
região metropolitana / estado), não pode prescindir da dimensão das
‘megarregiões’ metropolitanas como espaços regionais para fóruns de
governanças cooperativas. Com a maior parte da população do país
vivendo em ambientes milionários altamente conurbados (FIGURA
4)31, em manchas metropolitanas cada vez mais extensas, e com tendência a se interiorizarem no Brasil, temas vitais para a prestação
de serviços públicos (mobilidade, segurança, abastecimento de água,
recolhimento de lixo...) acabam se tornando temas domésticos da
mais alta importância, pois tais problemas / serviços, quando não
resolvidos / mal ofertados acabam gerando a base das insatisfações
sobre a gestão pública dos entes que poderiam tornar-se mais eficientes e menos combatidos. Autores como Grau (1974), Ferraz (1976),
Font & Rufí (2006) e Costa (2011) nos auxiliam na compreensão
das legislações vigentes para que possamos propor arquiteturas territoriais mais coerentes com tempos atuais, num complexo jogo de
delimitações espaciais não reconhecidas como territórios políticos
institucionalizados (bacias hidrográficas, por exemplo) e outras formadas por redes político-territoriais que retomam a discussão da importância regional na gestão dos territórios (consórcios intermunicipais, zoneamentos socioeconômicos e ecológicos...) que precisam ser
consideradas nas políticas territoriais frente às mudanças estruturais
em curso.

31

Nos Atos institucionais do período autoritário, a competência na delimitação das chamadas regiões
metropolitanas ficava a cargo do poder central, sendo regulamentadas, por lei complementar, em 1973.
Em 1988, com a Constituição ‘municipalista’, a competência para a definição desse tipo de aglomerado
urbana associado por ‘interesses econômicos comuns’ passou a cargo dos Governos estaduais, se as populações dos municípios envolvidos com essa nova região aprovarem em plebiscito essa configuração.
Em todo caso, são conflitivos ainda, em termos das leis federais e constituições estaduais as competências municipais na formação de uma região metropolitana. Atualmente, são 39 regiões metropolitanas
(RM) e regiões integradas de desenvolvimento econômico (RIDE). Se consideradas as aglomerações não
oficiais (megarregiões e conurbações) o total eleva-se para 68 formações territoriais no Brasil. O mais importante de toda essa quantificação de unidades territoriais aglomeradas é que apenas 446 municípios
de um total de 5.570 (8%) estão envolvidos nelas, mas é onde se concentram 91 milhões de brasileiros
(45% da população total), reforçando a importância de discussões que apontem novas formas de gestão
dos territórios além das configurações oficiais.
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FIGURA 4: Taxa de crescimento da população (2000-2010),
considerando-se a base municipal, e as regiões metropolitanas (áreas
marcadas em linha branca) no território brasileiro (2012)

Fonte: IBGE, 2012, adaptado por Raquel Rolnik em https://raquelrolnik.wordpress.com
/tag/ibge/. Acesso em: 07 set. 2015.

Os desafios dos governos locais frente à potencialização
da gestão em rede em regiões de forte aglomeração
populacional: tensões e acordos necessários
Na crise do modelo de representação atual, as etapas de planejamento e de execução das políticas públicas vêm sendo questionadas
pelos atores da política territorial, cada vez mais organizados para o
jogo político, nas democracias recentemente consolidadas32. A bai32

Consideram-se aqui, como ‘democracias em consolidação’, os países latino-americanos (Brasil, Argentina, Chile, Uruguai, México, Peru, Bolívia...) que, ao vivenciarem períodos longos ou múltiplos de
golpes militares e interrupção, portanto, dos Estados de direito, chegam ao século XXI com instituições
muito mais fortes, o que facilita as transições entre governos de tendências ideológicas distintas, respeitando-se o jogo demacrático definido nas suas cartas constitucionais.
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xa consideração ainda, por parte da máquina pública, das demandas
populares vem gerando, em paralelo, forte indignação da sociedade
civil, que não se vê representada pelas ações de Governos diversos e
ideologicamente distintos. O resultado acaba sendo, em grande medida, o observado de forma emblemática na cidade do Rio de Janeiro
e no seu entorno ainda ‘pouco integrado’, assim como em metrópoles brasileiras de envergadura similar (formações territoriais extensas
com a conjugação entre municípios periféricos mais pobres e dependentes do núcleo metropolitano), onde pouco há de incorporação das
demandas sociais nas agendas dos Governos ou em um sistema integrado de Governos para esses espaços regionais. Dessa forma, tal fator
acaba incidindo sobre a insatisfação com a máquina pública de boa
parte das populações municipais que dependem do funcionamento
e integração de serviços básicos, em uma sociedade em que os serviços básicos são de competência dos poderes públicos. Tal insatisfação
provoca a experimentação, nos cotidianos superpovoados de áreas conurbadas e/ou metropolitanas, das resultantes da má gestão na oferta
das ‘coisas e serviços públicos e coletivos’.
Nesse sentido, devemos levar em consideração, como as transformações nas instituições dos governos locais no Brasil colaboram para
o atual panorama e como o processo de descentralização administrativa e de municipalização das políticas sociais, impulsionados pela
Constituição brasileira de 1988, não conseguiram dar conta dos desafios de gestão que vieram se desenhando desde então.
A superação do imaginário de que a satisfação de cerca de 6,3
milhões de habitantes da cidade do Rio de Janeiro, e dos cerca dos
outros 6,2 milhões de habitantes espalhados pelos demais 20 municípios da sua região metropolitana (IBGE, 2012) pode perpassar pela
adoção de arquiteturas políticas que (re)orientem a prática política
para um modelo de representação realmente participativo e em rede,
que revalorize a atuação das estratégias regionais desde os âmbitos locais, em razão da sua proximidade com os cidadãos e o seu cotidiano
interdependente. Se é no plano local que as maiores oportunidades
de escolhas em termos de políticas públicas que orientem para um
formato de gestão mais próximo das subjetividades dos cidadãos se
encontram, essa escala precisa apresentar as maiores vantagens para a
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participação dos atores frente ao compartilhamento das responsabilidades em torno dos projetos e demandas regionais.
Concomitantemente, notamos a relevância em se efetivar a criação
de ‘arenas de interação’ (associações intermunicipais como câmaras
de comerciantes, produtores rurais, líderes ambientais, fóruns entre
prefeitos e vereadores regionais, além dos representantes distritais,
flexibilidade dos comitês regionais sobre temas específicos como gestão das águas, segurança pública, coleta e deposição de resíduos sólidos...) entre os Governos municipais e as sociedades civis submetidas
às suas gestões, uma vez que tal manobra criaria condições mínimas
e necessárias para debates deliberativos entre os corpos gestores e as
populações municipais. A partir deles, dar-se-ia a instauração de processos ‘consensuais’ (onde as lideranças podem ser negociadas33) de
tomada de decisões voltadas para a legitimação de boas práticas de
gestão municipal, num enfoque que busque a superação do panorama
‘pseudoparticipativo’ nas políticas urbanas, conforme sustentado por
Souza (2002) em relação à política local negociada no Brasil.
É preciso levar em consideração certos desafios que se colocam
frente à conscientização / motivação popular para o cumprimento
das prerrogativas de cunho participativo, conforme preconizado por
Santos Júnior (2000). O autor entende que diferenças no contexto social das populações podem determinar culturas cívicas diversificadas
entre os municípios e estabelecer, assim, diferentes padrões de interação entre a sociedade e as instituições governamentais democráticas.
Nesse sentido, é preciso relativizar a descentralização e a municipalização das políticas públicas no Brasil, já que o aprofundamento
da democratização nas esferas locais de Governo e do seu modelo de
governança ainda é executado de forma nebulosa pela ‘baixa coesão
cívica dos diversos grupos atuantes’. Em outros termos, procuraremos identificar se esse processo – proveniente de uma arquitetura
política participativa – está gerando oportunidades e condições para
o exercício efetivo dos direitos e liberdades políticas e se estão sendo
criados outros canais e mecanismos além Governos locais, que propiciem mais participação dos cidadãos de forma transparente e com
nuances responsabilidade pública.
33

Para Punset (2000:167), até as bactérias funcionam em consenso, ou não funcionam (tradução livre).
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Ao mesmo tempo é de nosso interesse estender o questionamento
acerca dos desafios que se espacializam no tocante à incorporação de
dispositivos de soberania popular e ponderar os limites que se colocam para a instauração de um modelo de governança metropolitana
democrática a partir da cidade do Rio de Janeiro para o seu entorno.
Tal ponderação se baseia na própria estrutura do federalismo brasileiro, em que as relações intergovernamentais e suas competências
são concorrentes e altamente hierarquizadas (SOUZA, 2005; SILVA,
2014). O modelo federativo brasileiro, longe de ser cooperativo é
competitivo, além de fortemente hierarquizado em suas autoridades
territoriais (FIGURA 5).
FIGURA 5: Autoridade hierárquica X Autoridade interdependente

Fonte: Wright, 1988. Adaptado por Silva (2014).

Percebe-se na figura 5 um dos grandes problemas na descentralização das decisões políticas no modelo federativo brasileiro: a definição das competências de gestão em um nível de federalismo mais
simétrico. No caso brasileiro (o da Autoridade hierárquica), os poderes, tanto na escala das representações políticas (Prefeitos X Governadores X Presidente da República ou Vereadores X Deputados estaduais
X Deputados federais X Senadores) quanto nos territórios de representação (Municípios X Estados X União) são nada equânimes e interdependentes, esbarrando-se em uma cultura institucional de forte
assimetria entre as hierarquias e as autoridades. Vis-à-vis, em uma
nação assimétrica em seus poderes e dimensões territoriais, as tensões
nas relações intergovernamentais tendem a ser maiores, obrigando-se
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a resolvê-las na esfera do Judiciário federal como instância final dos
conflitos sobre temas multiescalares na federação (SOUZA, 2005).
Potencialmente, porém, tal descentralização possibilita aos gestores locais estabelecer toda uma rede de interesses comuns entre
localidades, através da qual os prefeitos e habitantes municipais podem se fortalecer (só na Região metropolitana do Rio de Janeiro há
21 prefeitos) em projetos regionais frente aos projetos das esferas
estadual e nacional. Arquiteturas de gestão como as dos consórcios
intermunicipais34 e os zoneamentos socioeconômicos e ecológicos35
ganham força, por exemplo, em espaços regionais onde a soma das
forças horizontais (governos municipais) é mais expressiva, na definição de projetos de vasta abrangência espacial e social, do que os desejados por instâncias político-institucionais de hierarquias superiores.
A conferir e tentar definir, no trato regional em ambientes metropolitanos, estratégias de gestão cooperativas, sob uma perspectiva de
ação de instrumentos de representação diversos.

A metrópole e a governança metropolitana: a
participação popular para novas arquiteturas
institucionais de controle da gestão pública
Torna-se necessário vincular o regime da ação pública no recorte da
metrópole carioca e seu entorno ao cenário das transformações econômicas no plano global, quando se aceleram as mudanças tecnológicas
e uma orientação de incorporação pelas grandes firmas de um padrão
produtivo flexível do trabalho. Este movimento que busca a inserção
competitiva das economias nacionais ao movimento da globalização
desde os anos de 1990, direciona os governos locais (leia-se municípios e estados, no caso brasileiro) para a implementação de reformas
diversas como a liberalização das economias realizada em redes de investimentos entre agentes públicos e privados e entre entes federativos diversos (como o estabelecimento de consórcios intermunicipais,
por exemplo). Dessa forma, a problemática reside nos novos dilemas
de representatividade provenientes desses processos, com destaque
para a complexificação das competências dos Governos na promoção
34
35

Ver Rodrigues (2012).
Ver Silva (2011, 2012 e 2013).
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das atividades produtivas e infraestruturais, assim como na promoção
horizontal de políticas setoriais integradoras de serviços comuns.
A reorientação do papel dos Governos em favor de decisões provenientes dessas relações interinstitucionais deve ser atrelada às demandas da (nova) ordem social em consolidação (a emergência política
das periferias tradicionais, os movimentos sociais das minorias...), em
que outros grupos emergem nas agendas políticas e passam a lutar
por cargos e espaços decisórios na máquina pública. Assim sendo,
para uma nova arquitetura de aplicação de ‘políticas públicas comuns
a vários territórios e territorialidades’, não se pode abdicar de outros
mecanismos institucionais de gestão primados por novas funções de
controle e limites. A deliberação conjunta pelos diversos atores envolvidos e afetados por decisões oriundas de Governos escalarmente
diversos e hierarquicamente submetidos às suas competências específicas no sistema federativo nacional necessita de outros instrumentos
regulatórios como escopos territoriais de decisão, cujos agentes devem e podem ter múltiplas competências na administração pública (a
partir de esferas decisórias específicas para essas aglomerações, como
um governo regional no espaço metropolitano, por exemplo). Essa
releitura da arquitetura territorial de gestão e dos instrumentos e procedimentos legitimadores das novas escalas de ação pública devem
reforçar as competências decisórias de atores civis para que o formato
desigual de acesso a soluções pelos grupos sociais que demandam resoluções para problemas específicos sejam incorporados nas agendas
dos poderes públicos reconhecidos. O compartilhamento decisório
das responsabilidades sobre o planejamento e a execução de projetos
locais com a sociedade civil deve ser desejado, apoiado e estimulado
por quem vive sob um processo de coparticipação na gestão das coisas
públicas.
Nesse caminho é necessário questionar alguns aspectos específicos
que compõem o rol do debate em questão:
(i) Qual é de fato o papel do poder local nessa conjuntura multiescalar de articulação das forças públicas e privadas?
(ii) Quais as virtudes e os ‘gargalos’ da recomposição das arquiteturas de representação / participação nas políticas públicas
metropolitanas?
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(iii) Quais são os impactos das redes de conexão global sobre a gestão das regiões metropolitanas e sobre um pretenso governo
regional?
(iv) Quais são as formas político-institucionais e espaciais de interação do poder público com os atores sociais multiterritorializados, em especial os do setor privado e os grupos mais às
margens dos benefícios territoriais e dos recursos?
(v) Como se pode realizar a combinação entre os tradicionais e recentes mecanismos institucionais de controle social e de gestão
para a efetivação de novos dispositivos participativos multiespaciais; e
(vi) Como estabelecer uma categoria concreta de governança democrática de coparticipação em espaços regionais metropolitanos?
(Adaptado de SANTOS JUNIOR, 2000).
Frente a esses questionamentos, pode-se notar como as políticas
de ajustes, o diagnóstico e as propostas apresentadas pelos Governos
acabam sendo marcados por uma visão limitada em relação aos seguintes aspectos:
(i) Os programas de reformas e de intervenção social-econômica
e ambiental estão desvinculados, muitas vezes, dos aspectos
históricos e das especificidades da dinâmica política no plano
regional ou local, por estarem fundados em uma leitura que
não reconhece os atores e conflitos sociais que estruturam o
espaço das cidades metropolitanas e seus entornos milionários;
(ii) A concepção da cooperação interescalar aparece ancorada na
perspectiva da competição entre atores e agentes, cujo modelo
de parceria entre eles é pouco estimulado. Se são setores / atores coligados espacialmente e territorialmente, corre-se sério
risco de que não sejam atingidas resoluções ótimas, pelos poderes instituídos e instituintes, para problemas comuns, reduzindo-se a cooperação intergrupos que deixam de se beneficiar,
de maneira otimizada, dos serviços essenciais, e;
(iii) A leitura pouco crítica das contradições relativas ao movimento
globalizante da economia, dos fluxos migratórios, da cultura
cosmopolita... afeta a governabilidade das cidades / regiões,
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pela regularidade das crises de legitimidade das instituições
democráticas dos Governos locais. Trazer à tona a constante dificuldade que os governados têm em discernir as competências
desempenhadas por seus governantes para os serviços que devem ser ampliados para territórios contíguos e conurbados no
espaço metropolitano é uma função crescente dos novos agentes
da política territorial.
Nesse sentido é possível observar como vão se espacializando os
desafios inerentes à institucionalização de arquiteturas políticas respaldadas pelas premissas de uma governança democrática. Tal processo é necessário, já que os Governos de grandes metrópoles e, mais
especificamente, os das cidades do entorno metropolitano do Rio
de Janeiro, são marcados pelo enraizamento de práticas clientelistas
(grupos que monopolizam, legal ou ilegalmente, os meios de mobilidade urbana, serviços médico-hospitalares e de prestação de serviços
terceirizados, dentre outros) e pela cultura patrimonialista brasileira
como a vasta literatura de Ciências sociais aponta, ou ainda pela falta
de competência de leitura política dos novos gestores / legisladores
eleitos (em um sistema eleitoral altamente questionável), cujos programas e projetos de gestão são mal dimensionados e ineficazes (as
repetidas práticas de corrupção e suborno por gastos excessivos ou
outras condutas condenáveis).
Nesse sentido, é preciso considerar os quatro modelos de governança (nota de rodapé 29) como orientações que envolvem valores
distintos, diretrizes, normas e práticas que se materializam em instituições políticas específicas. E, sobretudo, ponderar a possibilidade de encontrá-los imbricados por diferentes aspectos, sendo difícil,
dessa maneira, prever que modelo em particular irá prevalecer. Além
do mais, é preciso levar em conta que em uma mesma localidade
pode haver políticas setoriais específicas coexistindo, concomitantemente, em modelos diferenciados de relações de forças entre os atores
sociais existentes. Em outras palavras, são os conflitos de interesse
em relação aos valores fundamentais e aos objetivos que a administração pública deve adotar que geralmente determinam as escolhas de
qualidade de gestão realizadas pelos dirigentes municipais / locais, e
160

Geografia Política, Geopolítica e Gestão do Território: racionalidades e práticas em múltiplas...

assim estabelecem-se as competências e funções municipais, segundo
critérios como:
(i) proximidade na relação com a população;
(ii) a capacidade na gestão de recursos políticos, sociais, econômicos e técnicos devido à escala de abrangência; e do
(iii) atendimento das demandas sociais requeridas pela população,
assumindo um papel central como formato mediador entre
instituições políticas e sociedade civil, em rede e cada vez mais
complexa.
(Adaptado de SANTOS JÚNIOR, 2000).
Como resultado da luta pelo poder, o espaço metropolitano, regionalizado, acaba por adquirir uma dimensão sociocultural decisiva
nos processos de desenvolvimento da ação política e dos conflitos sociais, criando um ambiente que pode tanto favorecer como bloquear
os processos consensuais de tomadas de decisão. Entre os diversos
elementos desse ambiente se insere, portanto, o estabelecimento de
identidades cívicas coletivas e o grau de associativismo, o que inclui
na agenda política a questão da constituição de sujeitos e demandas
coletivas ligadas a serviços e problemas cotidianos.
Nesse sentido, um sistema de representação / participação democrático que se crie na atual situação de crise do sistema político em
curso não pode ser concebido apenas como uma instância de negociações, uma vez que a distribuição desigual do acesso a bens e serviços em cidades milionárias impulsiona a ideia de ilegitimidade da
gestão dos territórios, obrigando a novas arquiteturas em curso trazer
soluções às demandas traduzidas por sujeitos cujas necessidades espelham os desejos comuns e absolutamente inadiáveis de quem vive
nos territórios.

Reflexões finais
Na esteira de mudanças necessárias no sistema político de representação do Estado de direito contemporâneo convém ressaltar que
em muitos municípios, as virtudes da descentralização e o consequente ‘acordamento’ de parcerias vêm colocando em risco a autonomia
do poder público local, em face do caráter universalista e integrador
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das políticas públicas em prol do bem comum. Nesse sentido, as
necessárias reformas políticas nos modelos de representação que vêm
a reboque das mudanças sociais em curso, em todo planeta, devem
atingir os mecanismos redistributivos que possibilitam a integração
e o enfrentamento das desigualdades locais e regionais.
Diante da já conhecida crise política advinda das reformas macroeconômicas em curso e que repercutem de forma desafiadora nas
grandes metrópoles brasileiras e suas regiões (empobrecimento, desemprego, desmonte do aparato público de subsídios diversos...),
uma nova proposta de modalidade de gestão do poder público de
dependência dos governos municipais sobre investimentos e recursos, recaí sobre os setores privados, que passam a ser elevados à condição de maiores geradores de bem estar nas localidades. Tais parcerias, se não forem devidamente observadas e criticadas, sobretudo
por aqueles que mais sofrem com suas intervenções espaciais, poderão transformar os territórios conurbados em um espaço limitado à
apropriação dos fundos públicos por setores econômicos não locais,
esvaziando-se as arenas políticas de negociação e de conflito no plano
local e regional.
Tal análise aponta para os riscos de que a reestruturação regional
dos espaços metropolitanos podem reinserir as cidades conurbadas
num novo patamar de competição global. Nesse sentido, este trabalho reforça a necessidade de que o debate sobre o reordenamento das
representações políticas seja aprofundado e que, junto a ele, os instrumentos institucionais de controle social e de gestão sejam ativados
e reestruturados. Dessa forma, compreendemos que a parceria entre
sociedade civil organizada e corpo gestor – atuando de forma corresponsável – deva constituir a arquitetura política oficial de governos
metropolitanos.
Por fim, busca-se entender, nesse quadro contemplar, como os
governos municipais não detêm sozinhos os recursos – financeiros e
técnicos – necessários para a institucionalização efetiva e a garantia
de manutenção de espaços de mediação com a sociedade civil, rumo
ao atendimento das demandas sociais que se colocam. É possível claramente, para os críticos, a ocorrência de constantes crises de legitimidade das instituições democráticas dos governos locais, traduzidas
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em: (i) na apatia da população nos processos eleitorais; (ii) na impopularidade dos parlamentos; (iii) na falta de representatividade das
instituições sociais; (iv) na perda de dinamismo do movimento associativo e na (v) crise de governança que se instala como decorrência
dos fatores anteriores.
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A geopolítica dos blocos
internacionais de poder

Edu Silvestre de ALBUQUERQUE36

O conceito de blocos internacionais de poder (HAESBAERT,
1993) envolve uma gama variada de configurações jurídicas e institucionais que gravitam em torno de objetivos econômicos (União
Europeia, Mercosul, Nafta, etc.) ou político-militares (OTAN). A
razão desta palestra é justamente estabelecer a racionalidade estratégica que perpassa essas distintas regionalizações do poder econômico e militar mundial. Esse fio condutor reside na estruturação dos
grandes espaços mundiais a partir do vetor geopolítico. Para alcançar
este objetivo, inicialmente descrevemos as premissas do antagonismo
geopolítico básico entre maritimidade e continentalidade, para em
seguida, apontar sua presença na construção da história do “longo
século XX”. Finalmente, procuramos destacar as tendências futuras
de organização dos grandes espaços, observando o deslocamento da
vontade política entre as nações para a realização de sua vocação continental e/ou marítima.

A boa política
A centralização do poder político exige sabidamente o controle do
território. Desde Friedrich Ratzel sabemos também que esse controle territorial exige redes complexas de comunicações e transportes,
que devem, por sua vez, seguir as linhas de menor resistência do relevo
(TRAVASSOS, 1935).
36
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Apesar dos avanços da engenharia e da redução do custo do frete
no valor das mercadorias37, a política e a concorrência econômica continuam tão pressionadas quanto no passado pela busca das rotas mais
racionais ao comércio e ao deslocamento de pessoas e tropas.
As guerras e o comércio de longas distâncias se desenvolveram em
torno de duas formas básicas de transporte de provisões e mercadorias
em grande volume e a baixos custos: uma terrestre, e outra marítima.
Essas formas elementares de transporte de mercadorias correspondem
a duas formas distintas de organização territorial, por vezes, complementares e, por vezes, concorrenciais. Elas se traduzem ainda em
geoestratégias militares diferenciadas, como veremos mais adiante.
Se essa racionalidade geográfica do poder político não explica a
totalidade dos eventos históricos, é indispensável à análise do tempo de longa duração e da formação dos grandes espaços mundiais
(ARRIGHI apud ARIENTI; FILOMENO, 2007), objetos de nossa
arguição. Desde o ensino básico aprendemos que o navio e o trem
representam os meios de transporte mais econômicos e que suportam
os maiores fluxos, e que cada qual apresenta uma logística própria.
Apesar de elementar a qualquer estudante de economia ou mesmo a
um adolescente em idade escolar, a geografia acadêmica atual tem sistematicamente negligenciado o alcance destas ideias, de resto capazes
de recompor os elos entre o político e a técnica (SANTIAGO, 2013).

A boa estratégia
O poder naval moderno surge com o mercantilismo, onde cada
potência hegemônica teve seus próprios teóricos e estrategistas navais. O frade Serafim de Freitas, na obra De Justo Império Lusitanorum
Asiático, de 1625, defenderia a apropriação de encraves costeiros estratégicos para consolidar o comércio marítimo português na Ásia.
Pouco antes, em 1614, o jurista batavo Hugo Grotius havia defendido a liberdade dos mares (mare liberum), visando essencialmente a
expansão do comércio holandês pelo Atlântico Sul em detrimento do
monopólio lusitano (PENHA, 2011).
Já durante o século XIX e a primeira metade do século XIX, a
Inglaterra suplantou os impérios marítimos de Portugal, Espanha e
37

O custo do frete é tanto mais importante quanto cresce o volume das mercadorias a serem transportadas e as distâncias a serem vencidas, variáveis extremamente sensíveis à globalização econômica.
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Holanda, amparada na maior marinha de guerra já reunida e na unidade de comando determinada pelas linhas transoceânicas de cabos
submarinos, antecipando em mais de um século a globalização tal
como a concebemos hoje (Figura 1)38.
Em paralelo, o oficial da marinha americana Alfred Thayer Mahan
escreveu a obra The Influence of Seapower on History, em 1890, destacando a importância da projeção naval para os Estados Unidos, seguindo o exemplo histórico da Inglaterra. Sua proposta era de agrupamento e deslocamento rápido das frotas navais do Pacífico e do
Atlântico, algo alcançado pouco mais tarde com a construção do Canal do Panamá. Até então, a projeção do poder americano consistia na
manutenção das metrópoles europeias fora do continente (Doutrina
Monroe, 1823). Mas a Guerra Hispano-Americana (1898) sinalizava
que os interesses estadunidenses haviam se projetado para mais além,
alcançando o Caribe e o Pacífico.
FIGURA 1

Paradoxalmente, a teoria do poder terrestre também surgiria das
reflexões quanto à manutenção do poder naval britânico. O geógrafo
38
A ideologia do mare liberum também foi aplicada pelos britânicos, essencialmente contra países periféricos não pertencentes a nenhum império colonial europeu. Sentimos o peso da política britânica deste
lado do Atlântico, quando em abril de 1862, uma canhoneira britânica sitiou a cidade portuária de Rio
Grande, e oito meses depois, uma esquadra de guerra britânica aportou na capital Rio de Janeiro onde
apreendeu cinco navios, exigindo do governo imperial brasileiro o pagamento de uma indenização de
3,2 mil libras esterlinas por conta do saque de um navio britânico na costa brasileira.
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e diplomata britânico Halford Mackinder (1861-1947) foi o primeiro a refletir sobre o impacto das ferrovias na configuração das geoestratégias mundiais de poder. O trem - e o mesmo vale para as grandes rodovias - amplificaram a força do continentalismo, trazendo o
potencial de alterar a balança de poder até então monopolizado pelas
economias mercantis de base marítima39.
Repelindo a tradicional Projeção de Mercator que apontava a Europa como centro geográfico do planeta, Mackinder atribuía esta condição à “área pivô” representada pelo núcleo da vasta massa terrestre
eurasiática. No mapa-múndi mackinderiano, essa “área pivô” é rodeada por dois grandes arcos: o Crescente Interno, espaço natural de expansão do poder terrestre em busca de capacidade anfíbia, abrangendo os impérios alemão, austro-húngaro e turco-otomano, e a colônia
inglesa indiana e a fragmentada China (e que deveria ser a primeira
linha de defesa do poder marítimo britânico); e o Crescente Externo,
espaço natural de projeção do poder marítimo, abrigando as grandes
potências navais Inglaterra, Estados Unidos e Japão, além dos domínios britânicos do Canadá, África do Sul e Austrália (FIGURA 2).
Para ele, os conflitos mundiais se desenvolvem a partir da oposição entre o Heartland e o Crescente Interno, como denota sua célebre
frase: “Quem domina a Europa Oriental controla o Heartland; quem
domina o Heartland controla a World Island; quem domina a World
Island controla o mundo.” (apud MELLO, 1999, p. 56). Com efeito,
a primeira metade do século XX foi marcada pela disputa do poder
mundial entre o oceanismo britânico (mais liberal) e o continentalismo russo-alemão (antiliberal), que se traduziu em duas guerras
mundiais40.
A partir da devastação europeia, os Estados Unidos assumiram o
lugar dos britânicos na organização da economia liberal globalizada,
39

O historiador marxista Eric Hobsbawm (1977) também destacaria mais tarde esse caráter fundamental da expansão ferroviária para a ampliação do espaço econômico mundial no séc. XIX, no que designou
de “A Era do Capital”.
40
As reuniões do pós-guerra que decidiram pela criação de uma série de Estados-tampões na Europa
Central e Leste Europeu contaram com a contribuição do próprio Halford Mackinder, que propôs um
sistema interestatal de amortecimento entre os impérios terrestres alemão e russo. Aos sete países que
compunham esse cinturão de isolamento - chamado de “cordão sanitário” -, quais sejam, Polônia, Tchecoeslováquia, Hungria, Iugoslávia, Bulgária, Romênia e Grécia, somaram-se pouco depois, os Estados
Bálticos e a Finlândia. O “cordão sanitário” mackinderiano não deteve o expansionismo alemão (e nem
o russo) quando da eclosão da segunda guerra mundial, quando esses “peões geopolíticos” foram novamente colocados nas órbitas gravitacionais de Berlim ou Moscou.
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inclusive estabelecendo a segurança internacional (GILPIN, 2004).
A OTAN manifestaria seu caráter marítimo atlantista no próprio
nome, demonstrando a preocupação das potências navais ocidentais
em relação ao expansionismo do poder terrestre soviético-russo41.
Por sua vez, o império soviético promovia a descentralização de sua
indústria pesada e, sobretudo, a articulação do vasto território por
uma complexa rede ferroviária. Essas medidas permitiram à Moscou
a formação de um grande espaço econômico e a organização de sua
defesa a partir do heartland eurasiático. Mas o distanciamento do litoral sempre pressionou a estrutura de custos desse parque industrial
interior, enfim, mais tarde colapsado pela articulação improvável entre Washington e Pequim que originou a globalização da indústria
nos moldes hoje conhecidos (FIORI, 2000).
FIGURA 2: O mundo segundo H. Mackinder

Fonte: MACKINDER, H. (1904)
41

A fundamentação da estratégia atlantista viria com a doutrina anticomunista elaborada pelo diplomata e cientista político estadunidense George Frost Kennan. Suas ideias aparecem no livro Containment Theory, de 1947; mesmo ano em que o presidente Harry Truman pronuncia famoso discurso
de comprometimento total da América na contenção ao avanço comunista na Europa e no mundo,
oficializando a chamada “Doutrina Truman”. Kennan apostava na supremacia do poder naval para deter
o avanço soviético nas regiões costeiras estratégicas da “ilha mundial” eurasiática, as chamadas fringe
areas (MEIRA MATTOS, 2002, p. 25). Em paralelo foi desenvolvido um plano de ajuda financeira - o
Plano Marshall - para impedir a ascensão do movimento comunista no seio das nações europeias aliadas
devastadas pela guerra.
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Mas o brilhantismo dessa aliança estratégica tem cobrado seu
preço ao ocidente. Desde o final do século passado, cada vez mais a
grande indústria e os fluxos comerciais migram para a Bacia do Pacífico, especialmente para o Extremo Oriente. A conversão de parte
desse crescimento econômico em poder militar torna-se um cenário provável42. O ciclo interminável das crises norte-coreanas tem os
dedos de Pequim, interessada em testar os limites estadunidenses.
A China também insiste na reunificação de Taiwan, atualmente um
protetorado militar estadunidense, e reivindica a posse de diversos
arquipélagos no Mar da China. Ao mesmo tempo, expande um cinturão de portos e bases navais pelo Índico, desde a Indochina ate às
portas do Golfo Pérsico. Diante disto, a geoestratégia atlantista no
pós-guerra fria tem evoluído para considerar uma disputa bifronte
pela hegemonia mundial, incluindo a adversária tradicional Rússia e
a emergente China. Aproveitando-se da paralisia da política externa
russa no pós-guerra fria, os Estados Unidos fizeram avançar a OTAN
até as fronteiras da Rússia europeia, por sobre as ruínas do antigo
Pacto de Varsóvia (FIGURA 3).

42 Em 2010 e 2011 o montante de gastos militares estadunidenses ainda equivalia a 42,7% do total
mundial, algo seis vezes mais elevado que os gastos chineses no setor. Com base nesses números, Bessa
(2007) destaca que a China apresenta estratégia econômica e militar direcionada para sua transformação
em potência continental e, portanto, ainda está longe de desafiar a hegemonia naval estadunidense.
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FIGURA 3

O novo conceito estratégico da OTAN foi definido na Cúpula de
Lisboa, em 2010, e desde então aplicado na liderança de amplas coalizões na Líbia e na segurança da costa somali. A extensão da organização militar pela Ásia Central-Cáucaso (Programa “Parcerias para
a Paz”)43, particularmente com a Geórgia, irritou profundamente
Moscou, que já manifestara aberta discordância quanto ao projeto
americano de estender o novo sistema de escudo antimísseis até o
Leste Europeu. Desde então, os russos tem procurado reorganizar as
bases de seu poder terrestre eurasiático.

43 Conversações ocorrem também com Austrália e Japão, com o propósito de reforçar as posições
estadunidenses no Pacífico, evidente que ai o novo objetivo estratégico da organização é o cercamento
da China.
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FIGURA 4

O eurasianismo e o renascimento russo
O eurasianismo é uma teoria antiga reatualizada pelo geopolítico
russo Alexander Dugin, para quem a globalização atual traz o “expansionismo dos EUA e seus aliados da OTAN”, isto é, trata-se de uma “representação de um mundo unipolar que tem nos estadunidenses seu
modelo econômico e filosófico e que quer impor ao mundo seus valores liberais, individualistas e democráticos.” (MATOS, 2012, p. 74).
De Halford Mackinder, Dugin resgata o antagonismo entre maritimidade e continentalidade e a necessidade de se controlar o coração
da Eurásia nas busca pelo poder mundial.
O eurasianismo se fundamenta nas regularidades geográficas da
política expansionista do Estado russo. Quanto mais a Rússia se sentir contrariada pelos Estados Unidos e seu modelo de globalização,
mais tenderá a buscar segurança na reorganização do espaço eurasiático, assim como o fez no passado diante das invasões asiáticas. A
ajuda militar aos enclaves autonomistas pró-russos na Geórgia serviu
para garantir a segurança dos ramais petrolíferos e gasíferos do Cáucaso, mas também para estancar o expansionismo da OTAN em suas
fronteiras. Os russos acreditam que foram os americanos e aliados
quem jogaram os ucranianos contra os russos locais, precipitando a
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anexação da Crimeia e a guerra civil na Ucrânia. Muitos em Moscou
também acreditam que o apoio ocidental aos rebeldes sírios significa
verdadeiramente uma tentativa estadunidense de bloquear a antiga
pretensão russa de acessar os mares quentes através da Ásia Central
(os russos mantêm uma pequena base naval para fins logísticos na
Síria). E nisto tudo, não parece estarem errados.

O novo século
Mackinder continua atual quando se percebe que os maiores fluxos eurasiáticos ocorrem entre Rússia e Alemanha, com a primeira
drenando seus recursos naturais e da vizinhança centro-asiática para
garantir a expansão industrial da segunda. Mas Mackinder não logrou prever ainda na primeira metade do século passado, a irresistível
ascensão chinesa.
China e Rússia alcançaram um inédito distensionamento das
questões fronteiriças, e sinalizaram a intenção de ampliar a confiança
mútua através da troca de informações de alto nível em questões de
segurança (contra terrorismo) e da realização de manobras militares conjuntas, objetivos da Organização para Cooperação de Xangai
(OCX), criada em 2001 (Figura 5).
A questão central é se emergirá daí uma organização militar eurasiática nos moldes da OTAN, bem como saber se os dois gigantes
eurasiáticos conseguirão avançar coordenadamente sobre os recursos
energéticos da Ásia Central (Mar Cáspio).
Por agora, a realização do temor mackinderiano da união eurasiática não é provável por diversas razões. A primeira delas é de ordem
interna - o modelo de desenvolvimento chinês é autárquico demais
para fazer evoluir a cooperação regional para além da troca de petróleo e gás por produtos industriais - e a segunda de ordem externa - o
bloqueio naval estadunidense é cada vez mais onipresente na Ásia,
onde as divergências entre os membros do triângulo estratégico Moscou-Pequim-Nova Déli são exploradas por Washington, que inclusive reconheceu oficialmente o programa nuclear indiano por vê-lo
como aliado na estratégia de “cercamento da China”.44
44

Por sua vez, a Rússia é a maior fornecedora militar dos indianos e propõe parcerias estratégicas em
projetos militares sofisticados.
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FIGURA 5

Por outro lado, a hegemonia benevolente na região pode ser alcançada por russos e chineses, dificilmente pelos americanos. Para além
da dimensão da geoestratégia militar, a relevância econômica da ampla fringe area asiática reside no acesso das regiões interiores do coração eurasiático aos mares quentes do Índico, portanto, permite o desenho de um completo projeto de integração física e comercial regional.

Considerações finais
A vantagem competitiva das economias liberais sempre foi alardeada ideologicamente como superioridade civilizacional do ocidente: os navios não traziam apenas insumos e mercadorias, mas também imigrantes e ideias, propagando o cosmopolitismo a partir das
cidades-portuárias europeias e estadunidenses. Desde o renascimento
até meados do século passado, o moderno estava em Paris, Londres e
Nova Iorque, mas não em Pequim ou Moscou.
A novidade é que este quadro tem se alterado drasticamente na
atualidade, menos porque os navios que cruzam os oceanos são agora tripulados por chineses e outras nacionalidades não-ocidentais, e
mais em razão da revolução da informação proporcionada pela aviação e internet. A ideia de modernização nunca dependeu tão pouco
dos fluxos comerciais preexistentes.
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Mas parece evidente que a balança de poder mundial continua
pendendo em favor das potências marítimas. O avanço da globalização e suas redes mercantis-industriais está em mãos de empresas
ocidentais e de organismos internacionais controlados pelo ocidente
(HUNTINGTON, 1997). A única geoestratégia de contenção efetivamente global é também ocidental (U.S. Navy e OTAN), garantindo os mares abertos e o confinamento das marinhas das potências
desafiantes a seus próprios mares.
A emergência do poder americano, conjugando poder naval e
anfíbio, redes navais e ferroviárias, permitiu expandir uma rede de
nações aliadas e impor uma agenda liberal globalista às nações tendencialmente protecionistas das regiões continentais interiores. Ao
mesmo tempo, a democracia evoluiu na América e nos aliados euro
-ocidentais justamente pela abundância de recursos decorrente dessa
hegemonia mundial.45
As nações das áreas continentais interiores são historicamente
pressionadas pela estrutura de custos mais elevada típica de economias distantes do litoral, restringindo-se ao único fator de produção
em que superam as nações marítimas: a terra e seus recursos naturais.
A indústria das áreas interiores que pode ser competitiva na atual
globalização liberal é justamente a que está ancorada no potencial
agropecuário e nos recursos minerais e energéticos, e que igualmente
dependem do acesso aos portos de mares quentes para se realizarem.
E é essa extensificação do “bloqueio mackinderiano” que pode não
se realizar como idealizado nos gabinetes ocidentais, em razão da crise econômica que afeta a potência líder do ocidente, que terá maiores dificuldades em acomodar as demandas mesmo de seus aliados
tradicionais, como demonstram a crise estrutural europeia e a crescente insubordinação das nações sul-americanas em relação à agenda
de Washington (FIORI, 2000). O elo fraco do projeto expansionista
liberal é justamente a extensificação exagerada da estrutura militar
pela Ásia-Pacífico, tornando o “custo do poder” inaceitável aos contribuintes americanos mal-acostumados com os altos padrões de consumo da “era de ouro” do capitalismo. Por isso mesmo, as potências
45

Diante deste quadro, por contraste, se explica a sensação sempre presente de que a instabilidade política é fenômeno tipicamente das nações periféricas e mais interiores. Ainda que para Vázquez (20132014) essa instabilidade seja produzida pelos Estados Unidos justamente para evitar a união eurasiática
e todos aqueles projetos de hegemonia benevolente contrários aos interesses americanos.
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terrestres Rússia e China têm sido cada vez mais demandadas pelos
países asiáticos na configuração da integração física regional, numa
espécie de fuga da crise olhando para o futuro.
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Notas geopolíticas sobre o Suriname:
litígios territoriais vs integração regional

46

Gutemberg de Vilhena SILVA47

Introdução
A República do Suriname é um país de pequena dimensão territorial (aproximadamente 163 mil km²) ao norte da América do Sul,
com sua população essencialmente concentrada em sua capital, Paramaribo48 (MAPA 1). Hoje, após quatro décadas de independência
política (1975-2015), o país ainda possui inúmeros desafios geopolíticos a serem analisados com atenção. Dois destes desafios serão aqui
tratados. Em primeiro lugar, os litígios territoriais com a República
Cooperativa da Guyana49 e, em segundo, as dificuldades que o Suriname encontra para estabelecer bases sólidas de interações físicas
transfronteiriças que lhes permitam potencializar sua participação no
contexto regional sul-americano.
A geopolítica que marca hoje o Suriname é pautada em duas posturas claras e em parte contraditórias: a primeira refere-se a suas intenções de liberalização econômica e inserção regional via construção
ou melhoramento de redes técnicas50; a outra é relacionada às oscila46
Agradeço ao professor Dr. Augusto César Pinheiro da Silva pela leitura atenta e suas valiosas colaborações da versão preliminar deste artigo.
47
Professor de Geografia Política no Departamento de Filosofia e Ciências Humanas da Universidade
Federal do Amapá, Brasil (DFCH-UNIFAP, Brasil).
48
Divisão administrativa que se assemelha aos estados no Brasil.
49
Também é possível se referir como Guiana ou Guyana.
50
A diversidade das redes geográficas pode ser apreendida através de uma classificação simples, como a
que se segue, com base em Machado (1998): redes naturais (como a rede fluvial que se estabelece no rio
Amazonas e seus diferentes afluentes), redes técnicas (transporte e comunicação, que se destacam para se
pensar a integração física regional da América do Sul), redes transacionais (poder econômico e político) e
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ções diplomáticas com a Guyana em razão das históricas reivindicações pela posse de terras ricas em recursos naturais estratégicos como
o ouro e o petróleo. As duas posturas nos convidam a problematizar
uma série de questões. Dentre elas, daremos atenção à seguinte: O
Suriname se encontra numa encruzilhada geopolítica ao convergir simultaneamente duas posturas contraditórias na diplomacia regional?
MAPA 1: Localização geográfica e população do Suriname

O artigo se divide em duas partes para, em seguida, lançar algumas considerações analíticas sobre a problemática. Em primeiro lugar, são feitas análises sobre os ainda latentes litígios fronteiriços do
Suriname com a Guyana. Na sequência, o texto trata da atual confiredes informacionais (cognitivas).
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guração viária do Suriname, com avaliações sobre a sua geoeconomia
e seu potencial de integração física-regional para, ao final, traçar um
quadro avaliativo da problemática exposta anteriormente.

Tensões e arranjos geopolíticos
entre Suriname e Guyana51
Numerosos estudiosos notaram que os litígios territoriais entre
Estados nacionais representam uma das principais causas de conflitos
e guerras militarizadas no mundo (p. ex. Vasquez (1993) e Huth
(1996ab) citados em Hensel (1997)). Apesar dos graves problemas
que podem ser causados por litígios territoriais, a maioria dos Estados envolvidos não está constantemente em guerra uns com os outros. Muitos países são capazes de resolver suas diferenças territoriais
de forma pacífica, sem qualquer recurso a um conflito militarizado.
Muitos outros Estados são capazes de gerir as suas diferenças com
sucesso, o que limita a extensão em que suas reivindicações se tornariam militarizadas (HENSEL; TURES, 1997).
MAPA 2: Reivindicações marítimo-territoriais do Suriname (até 2016)

51

Para uma leitura detalhada sobre tais litígios ver Silva; Piantoni (no prelo).
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As disputas ainda não resolvidas do Suriname com seus países
vizinhos a leste e oeste (MAPA 2) decorrem, historicamente, das dificuldades técnicas e logísticas para se percorrer a densa mata amazônica, sobretudo entre os séculos XVII e XIX, e cujos problemas
perduraram em boa parte do século XX. Após mais de quatro séculos
(XVII ao atual), os limites territoriais ainda não foram plenamente
consolidados (CAIRO CAIROU; LOIS, 2014; SILVA; PIANTONI,
no prelo). Embora o litígio do Suriname com a França por uma porção de terras ao sul da Guiana Francesa ainda careça de finalização
burocrática (IEDON, 2006), é possível afirmar que este problema já
está praticamente resolvido, situação esta muito diferente da efervescência que orbita as disputas fronteiriças do Suriname com a Guyana,
expostas a seguir.

A questão do triângulo do New River
A expressão Triângulo do New River (TNR) denomina uma área
reclamada pelo Suriname na sua tríplice fronteira com Brasil ao sul
e Guyana ao oeste com extensão de aproximadamente 6.000 km²
(MAPA 2). Os índios e os marroons52 (quilombolas), cerca de 5.000
aproximadamente, são os únicos que vivem no território litigioso. A
maioria exerce atividades de garimpagem de ouro e diamantes, deslocando-se de forma intermitente ao longo da área.
O TNR, como questão geopolítica, refere-se a uma histórica reivindicação sobre qual rio, New River ou Kutari, seria o afluente principal do rio Corantyne53, rio-limite na fronteira guyano-surinamesa
(MAPA 2). O perímetro territorial litigioso é pouco povoado (DONOVAN, 2003) e dispõe de minerais como bauxita, metais preciosos
– como ouro – e reservas de petróleo (RAMRAJ, 2002). A área, até os
dias atuais, tem sido palco de uma difícil desavença entre tais países,
não pelo combate direto, mas pela ameaça à integridade territorial
da Guyana (DONOVAN, 2005; JOSEPH, 2014; GUYANA, 2014;
CHIKIRIE, 2014) e também pela saturação diplomática binacional.
52

Palavra derivada de cimarrón: “animais selvagens, fugitivo, fugitivo”. Os marroons eram refugiados
africanos que escaparam da escravidão nas Américas e assentamentos formados de maneira independente, como os quilombos. O termo também pode ser aplicado aos seus descendentes.
53
Chamado também de “Corantijn”, em holandês, ou “Corentyne”, “Corentin”, “Corentyn”, “Korentyn” e “Corantine”.
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Após a independência da Guyana, em 1966, foi utilizado o princípio da linha de equidistância a partir do curso do rio Corentyne.
No entanto, as tentativas holandesas pelo controle territorial se intensificaram ainda nos anos 1960, quando dirigentes deste país enviaram secretamente suas forças armadas para ocupação do TNR.
Mesmo com os esforços de manter a integridade de seu território,
a Guyana teve dificuldades em exercer sua soberania, pois os holandeses estavam promovendo ações sistemáticas para obter o território
(RAMRAJ, 2002). Só em 1969, já independente politicamente do
Reino Unido, é que as tropas guianesas tiveram sucesso no controle
do TNR (GAO, 2009).
Desde a primeira postura invasiva na década de 1960, o governo dá até então Guiana Holandesa havia se mantido estável com as
tensões em um baixo nível no geral, resumindo-se a apreensões de
barcos e de pescadores que, por ventura, invadissem o território em
litígio. Quando o Suriname conquistou sua independência, em 1975,
uma das diretrizes em suas relações internacionais foi reafirmar seu
interesse pelo TNR (RAMRAJ, 2002). Com tal decisão, as disputas
territoriais entre ambos se aguçaram.
Mesmo com o cenário acima exposto, sempre houve baixa probabilidade de um confronto armado, sobretudo após as iniciativas de
cooperação regional que surgiram a partir da década de 1980. Em
1986, por exemplo, foi criado o Conselho de Cooperação GuyanaSuriname para estimular o desenvolvimento recíproco, situação que
aproximou os dois Estados, minimizando o clima de rivalidade. A
tentativa de controle do TNR, contudo, voltou a abalar a diplomacia
guyano-surinamesa quando o Suriname passou a publicar mapas oficiais mostrando a região reivindicada como território nacional (ver,
por exemplo, SURINAME, 2010; 2013).
Além da questão do TNR, uma reivindicação marítima entre
ambos os países também se encontra sem resolução e igualmente
envolve o rio Corentyne, mas agora em relação à linha marítima
que se estende à jusante deste rio. Relatos do final de 1920 apontam que o petróleo, recurso estratégico central para a disputa territorial em questão, tinha sido descoberto a leste do Corentyne,
obrigando britânicos e holandeses a abordarem de maneira ampla e
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densa a localização precisa do limite na porção superior daquele rio
(HOYLE, 2001).
A região geográfica no mar territorial disputada entre a Guyana
e Suriname está dentro da Bacia da Guiana (MAPA 2), sendo ainda uma área subexplorada na plataforma continental da América do
Sul que se estende da Venezuela até o Suriname (NEVES, 2010).
Em toda esta área grande consórcios petrolíferos comerciais como
Exxon, Agip, e Burlington já realizaram perfurações com sucesso
(DONOVAN, 2003) e hoje essas mesmas empresas possuem blocos
para prospecção e exploração de petróleo.

A reivindicação marítima Guyano-Surinamesa
Em termos geopolíticos, a reivindicação marítima guyano-surinamesa se refere ao posicionamento da linha divisória entre ambos
na Plataforma Continental (PC). O Suriname afirma ter uma PC até
o meridiano 10° leste, enquanto que a Guyana marca a PC em 33°
leste (MAPA 2), o que implica em termos territoriais em uma área
reivindicada de 31.600 km². Historicamente, tanto os britânicos
quanto os holandeses reconheceram princípios de equidistância para
definição de limites internacionais, mas, considerando a variedade
de manifestações sobre a localização de tal linha equidistante, não
foi possível definir consensualmente um acordo internacional sobre a
fronteira marítima até hoje.
Em 24 de fevereiro de 2004, tendo em vista a falta de progresso
nas negociações diplomáticas até então, a Organização das Nações
Unidas (ONU), após ser demandada pela Guyana, iniciou um processo de arbitragem nos termos do Anexo VII da Lei de Convenção
do Mar (ONU, 2014). O Tribunal criado para resolver o litígio emitiu o seu resultado em 17 de Setembro de 2007, no qual estabelece a
delimitação em três partes, a saber: (i) delimitação do mar territorial
até o limite de três milhas náuticas (mn); (ii) delimitação do mar territorial entre 3 e 12 mn; e (iii) delimitação da PC e da ZEE (HAIA,
2007). Considerando as riquezas econômicas ainda pouco exploradas
e com potencial elevado, sobretudo de petróleo, associado à instabilidade dos governos em ambos os países, parece ainda cedo para pensar
que a disputa cessou e que tudo está devidamente resolvido.
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Os rumos da política externa do Suriname, dentre as quais suas
estratégias de segurança regional face aos litígios territoriais, bem
como as ações delineadas para a inserção físico-territorial, econômica
e social na América do Sul, são destrinchadas não só no que já foi
exposto, mas também na “armadura física” do território por meio
dos planos de construção de novas vias, pontes e pavimentação de estradas já deterioradas. Cabe, dentro da problemática já exposta, uma
subquestão: o Suriname caminha para o fortalecimento da inserção
regional, mesmo neste quadro de litígios territoriais? Esta questão é
tratada em seguida.

Suriname: rumo ao fortalecimento
da integração física regional?
Os processos recentes de internacionalização das economias, em
especial a busca feroz por novas formas de otimização da circulação e
venda de mercadorias, tem avançado no mundo a partir de temporalidades e espacialidades que variam conforme as condições e formas
com que as técnicas favorecem tais comportamentos. Este avanço não
é linear. Há uma variedade considerável de velocidades que dependem igualmente das técnicas e também das normas estabelecidas em
cada porção territorial do mundo.
Gabriel Dupuy (1991) aponta que o estudo da configuração das
redes geográficas, notadamente às redes técnicas, é capaz de revelar o
peso ou a capacidade relacional de cada um dos nódulos que a compõe
(sua ‘nodosidade’). A partir da nodosidade, diversos atores elaboram
seus projetos transacionais (trocas comerciais, movimento de pessoas e
de ideias p.ex.), os quais, quando tomados em conjunto, organizam o
espaço de tal forma que cada nó e cada ator passa a conceber e ter suas
respectivas posições na relação que estabelecem com outros atores e
lugares (DUPUY, 1991; MACHADO, 1998). Tal comportamento é
pertinente para pensar o papel e as funções que começaram a se delinear na região das Guianas54.
Apesar de sua história de forte dependência de ajuda holandesa
desde quando alcançou sua independência, o Suriname ao longo dos
54

Complexo físico-natural e histórico-geopolítico no norte da América do Sul do qual fazem parte
Brasil, França (Guiana Francesa), Suriname, Guyana, Venezuela e uma estreita porção da Colômbia
(SILVA, 2016)
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últimos anos tem procurado alternativas internacionais para o seu desenvolvimento, com parceiros bilaterais e multilaterais. Em janeiro
de 2011, por exemplo, o país aderiu à União das Nações Sul-Americanas (UNASUL55). Através deste bloco regional o governo surinamês sublinhou em termos de política internacional a intenção em
melhorar sua posição no ambiente regional.
Na Sexta Cúpula das Américas, em Cartagena (Colômbia) em 2012,
o presidente do Suriname, Désiré Bouterse, enfatizou que a unidade
regional poderia trazer a década das Américas (ABDENUR, 2013),
visão romântica e sensacionalista, mas que sinaliza, além de uma vontade, a necessidade do país em fortalecer suas bases econômicas regionais de maneira diversificada e, com isso, ampliar sua competitividade internacional com menos dependência do setor mineral, embora a
diversidade não ultrapasse de maneira significativa o setor primário.
Apesar da sua localização geográfica na América do Sul e participação em várias iniciativas de cooperação regional como a própria
UNASUL, as relações comerciais do Suriname em seu ambiente regional têm sido bastante limitadas como mostra o Mapa 3 em relação
aos principais parceiros em 2012 e o Mapa 4 em relação ao volume
financeiro com os principais blocos regionais parceiros do Suriname
entre 1980 e 2000.
MAPA 3: Principais parceiros comerciais do Suriname (2012), em %

55

A presidência temporária da UNASUL passou a ser de Desiré Delano Bouterse, presidente do Suriname, em agosto de 2013.
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MAPA 4: Principais Trocas do Suriname com Blocos Regionais
(1980-2000), em milhões de dólares

Os litígios fronteiriços com a Guyana, por um lado, e as muitas exigências francesas para circulação e comercialização na Guiana
Francesa, por outro, seguem na contramão do fortalecimento da cooperação regional do Suriname, embora, como sinalizou Bouterse na
Cúpula das Américas já mencionada, o caminho da inserção regional
seja uma orientação política e econômica a ser seguida pelo país. Estes
fatores de ordem externa não são os únicos complicadores no aspecto
da cooperação regional. Há ainda os fatores internos que também dificultam as relações internacionais com os vizinhos. Um destes, que é
preponderante e por isso será analisado a seguir, é a inadequada e diminuta infraestrutura de transportes do país (rodovias e pontes). No
âmbito da IIRSA, que tenta identificar projetos de investimento e de
modernização estratégicos para reforçar a integração da América do
Sul, o potencial do Suriname neste quesito é visto no contexto mais
amplo da diversidade econômica e geográfica das Guianas e, mais
amplamente, da região amazônica (UNASUR, 2014; IIRSA, 2010).

A “armadura do território”: infraestrutura
viária e pontes binacionais no suriname
Nas últimas décadas, duas categorias principais de infraestrutura
podem ser distinguidas para a integração física do Suriname: (1) as li191
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gações rodoviárias internacionais envolvendo a reabilitação e construção de estradas, travessias de rios e pontes, privilegiadas e analisadas
neste artigo; e (2) esquemas de hidrelétricas e linhas de transmissão
internacionais (VAN DIJCK, 2010; OECD, 2011; QUACY, 2014).
A maior parte das estradas do Suriname, cerca de 4.570 km, permanece não pavimentada e o volume de tráfego de veículos é baixo e
perigoso entre seus distritos. Existem duas principais vias arteriais,
ambas ligam leste-oeste na parte norte do país (MAPA 5), onde a
maioria da população (cerca de 560 mil) está concentrada (MAPA
1), perto da costa do Caribe. Para o interior, a circulação é abastecida
pelo tráfego fluvial em meses chuvosos (janeiro a junho) e por pequenas aeronaves (muitas vezes pousando em pistas de terra) durante
meses com pouca pluviosidade (julho a dezembro).
MAPA 5: Obras de infraestrutura viária da IIRSA no Suriname (2014)

As duas vias arteriais datam da década de 1960 e suas condições
– já precárias – pioraram significativamente durante a Guerrilha do
Suriname56 (1986-1992), mas agora passam por iniciativas de revi56

A Guerrilla do Suriname foi um conflito interno no Suriname entre 1986 e 1992. A guerra foi travada
entre apoiadores de Ronnie Brunswijk, cujos membros eram oriundos essencialmente do grupo étnico
Maroon, contra o exército do Suriname, liderados pelo então chefe do Exército e chefe de Estado, Dési
Bouterse. A guerra começou como uma disputa pessoal entre Bouterse e Brunswijk, ex-guarda-costas de
Bouterse, e mais tarde assumiu dimensões políticas. Brunswijk e seus simpatizantes exigiram reformas
democráticas, direitos civis e desenvolvimento econômico para a minoria marrom do país (URT, 2010).
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talização com financiamento nacional e internacional, além de serem
vias prioritárias no platô das Guianas para integração física da América do Sul (ABDENUR, 2013, MAPA 5). Estas duas vias arteriais,
na conexão leste-oeste, associadas à construção das pontes binacionais, analisadas a seguir, são os componentes mais urgentes da iniciativa IIRSA para o Suriname.
Geopoliticamente, a estratégia de pavimentação ou revitalização
dessas duas vias arteriais é concebida também para conexão física do
Suriname com os países vizinhos nos sentidos leste (Guiana Francesa/
França) e oeste (Guyana), seguindo planejamentos conjuntos, embora
cada país se encarregue de suas obras, para interligar fisicamente o
platô das Guianas por meio da transguianense, nome ainda pouco
usual, mas que remete à interconexão viária nas Guianas.
A rodoviária leste-oeste do sul (projeto Rodovia Apura-Niew
Nickerie, conectando Paramaribo com Apoera via Bitagron) é outra
obra estratégica do ponto de vista da conexão internacional por redes
técnicas. Esta via penetra áreas de floresta, tendo grande potencial
para o ecoturismo, turismo de trilha, etc. Esta via liga a Guyana, a
partir de Linden, ao sul de Georgetown, em direção à Orealla e Apura, no Suriname, e continua ao longo de uma faixa estreita existente
através da floresta em direção ao aeroporto internacional deste país
em Zanderij, distrito próximo a Paramaribo. (VAN DIJCK, 2010).
As projeções de construção de duas pontes binacionais uma no
rio Corantyne, a oeste, e outrao no rio Maroni, a leste (Mapa 5) coroariam a otimização das melhorias técnicas para o fortalecimento
do potencial de integração física regional do Suriname, embora o
componente político, ou melhor, diplomático, seria o determinante
em uma mudança de postura nas relações transfronteiriças do país.

Conclusão
Existem pelo menos duas posições que comprovam que o Suriname está numa encruzilhada geopolítica. A primeira refere-se à precária estrutura de transportes em todo o país. Neste caso, reabilitar
o transporte se tornou uma estratégia a ser adotada pelo Suriname,
não só para melhoria da condição de vida da população local em termos de mobilidade, mas também como uma forma de otimizar a
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acessibilidade de áreas remotas e assim desencadear algum potencial
inexplorado do país que não seja voltado somente para a mineração. Pode-se argumentar que estradas estruturadas-pavimentadas e
pontes entre Suriname, Brasil, Guyana e Guiana Francesa implicarão
na otimização do tempo de cruzamento de fronteira, o que, por extensão, tem o potencial de aumentar a oferta de frete para circulação
de mercadorias.
Adeptos desta posição assinalam que não é provável que as estradas e outros componentes dos planos de infraestrutura aqui avaliados
afetarão porções consideráveis, mais preservadas e escassamente povoadas do Suriname, de modo a não agir no sentido de uma conversão
substancial no uso da terra com perda da biodiversidade e biomassa
em larga escala.
A segunda posição, diametralmente oposta, ressalta que os prováveis benefícios de interligar estradas e pontes para a economia do
Suriname e, por extensão, ao povo do Suriname, falham ao não levar
em consideração todas as implicações sociais e ecológicos dos investimentos estabelecidos para vias e pontes binacionais, que pode talvez
resultar em uma destruição ambiental irreversível em médio prazo.
Em comparação a muitas partes da Amazônia internacional, até agora o ambiente físico dos países das Guianas tem sido pouco afetado
pelas atividades econômicas como a exploração madeireira, a agricultura, a pecuária e a mineração. No entanto, as atividades econômicas
ilegais estão se espalhando rapidamente com graves consequências
para o meio ambiente pelo menos em médio prazo.
Face às duas questões, tanto a segurança regional quanto o fortalecimento da inserção regional do Suriname são afetadas pelas posições
complexas do país com seus vizinhos a leste e oeste. Os litígios territoriais, embora, como se viu, não tenham imprimido até o presente
momento contextos de guerra entre as nações, eleva o estado de alerta
dos países e ao mesmo tempo reforça uma lógica militarizante. Mas
é bem verdade, por outro lado, que a diplomacia regional de outros
países sul-americanos, como o próprio Brasil que está à frente das
ações na integração física regional, além é claro da necessidade de
diversificação de atividades do Suriname para ampliação do raio de
comércio internacional no seu próprio continente, imprimem na po194
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lítica externa deste país movimentos pró-cooperação com os vizinhos
próximos fisicamente, como é o caso da Guyana, mesmo com litígios
históricos ainda sem um cenário resolutivo.
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Economia criativa e gestão do
território para a promoção do
desenvolvimento econômico

João Luiz de FIGUEIREDO57

Introdução
As atividades criativas desempenham papel cada vez mais relevante na atual fase do capitalismo, definida por alguns pesquisadores como “capitalismo cognitivo” (CORSANI, 2003), “capitalismo
cultural-cognitivo” (SCOTT, 2008) ou “capitalismo criativo” (FLORIDA, 2005). Assim, entendemos que a valorização das atividades
produtivas integrantes da economia criativa se relaciona com as
transformações ocorridas no capitalismo a partir dos anos 1970/80
que fizeram emergir novas formas de organizações sociais e econômicas baseadas nas novas tecnologias de informação e comunicação
(CASTELLS, 1999) e também engendraram uma crescente interdependência entre cultura e economia (THROSBY, 2001; FLORIDA,
2002; LANDRY, 2008; SCOTT, 2008), de maneira que as cidades
foram atingidas por importantes transformações, as quais se tornaram conhecidas na literatura especializada pelos termos de reestruturação urbana e reestruturação produtiva (BENKO e LIPIETZ, 1994;
STORPER, 1997; BENKO, 2002).
A economia criativa é apontada em diversos trabalhos acadêmicos, tais como (HOWKINS, 2001; FLORIDA, 2002; SCOTT, 2008;
REIS, 2007; BENHAMOU, 2007; CAVES, 2002; HARTLEY,
2005), e também em relatórios e planos de governos ou de organizações que apoiam as decisões estratégicas dos governos, como são os
57
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casos de (FIRJAN, 2008; UNCTAD, 2010; MINC, 2011), como um
dos mais dinâmicos conjuntos de atividades produtivas do mundo,
cujo desempenho é cada vez mais crucial para a economia mundial
em função das profundas transformações ocorridas no capitalismo a
partir da década de 1970. De acordo com o Ministério da Cultura
brasileiro a economia criativa é composta por setores criativos que
são todos aqueles “cujas atividades produtivas têm como processo
principal um ato criativo gerador de valor simbólico, elemento central da formação do preço, e que resulta em produção de riqueza cultural e econômica” (MINC, 2011, p. 22). Assim, a economia criativa
pode ser entendida como as dinâmicas sociais, culturais, econômicas
e territoriais existentes a partir da criação, produção, distribuição e
consumo dos bens e serviços produzidos pelos setores criativos, os
quais estão agrupados em cinco campos criativos: patrimônio (material, imaterial, arquivos e museus); expressões culturais (artesanato, culturas populares, culturas indígenas, culturas afro-brasileiras
e artes visuais); artes de espetáculo (dança, música, circo e teatro);
audiovisual e livro (cinema e vídeo e publicações e mídias impressas);
e criações funcionais (moda, design, arquitetura e arte digital).
Por outro lado, entendemos que as cidades não são apenas produto
do capitalismo, mas também condicionantes de suas relações, de forma que as bases dessa nova economia encontram-se nas especificidades territoriais das cidades, em especial das metrópoles (STORPER,
1994; SASSEN, 1998; VELTZ, 1999; SCOTT, 2008). Não por acaso, a partir da década de 1970, pesquisadores interessados em investigar a crise do fordismo e seus desdobramentos econômicos, sociais e
espaciais se aproximaram da Geografia, uma vez que os estudos sobre
a crescente relação entre as atividades produtivas e o território se tornaram recorrentes. Nesse sentido, a disciplina Geografia Econômica
se valorizou e atualmente conta com um grande número de pesquisadores, linhas de pesquisa e publicações, no Brasil e no Mundo.
De modo geral, o conceito de território é trabalhado em uma perspectiva econômica58, segundo a qual ele - através de suas redes técni58
Apesar de ser um conceito central à geografia, o território tem tradição em várias outras áreas de
estudo como a ciência política, sociologia, biologia, economia, antropologia e psicologia. Portanto, da
mesma forma que são várias as áreas do conhecimento que se interessam pelo estudo do território, são
várias as concepções existentes desse conceito. Haesbaert (2004) agrupa essas concepções em quatro
vertentes básicas: 1) política ou jurídico-política, na qual o território é visto como um espaço delimi-
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cas (competências objetivas), redes sociais (competências subjetivas) e
redes institucionais - é responsável pela localização da atividade econômica, mais especificamente pelo nível de competitividade das firmas. Dessa forma, uma atividade pode ser considerada territorializada
quando sua efetivação depende da localização, de recursos inexistentes
em muitos outros espaços e/ou que não podem ser facilmente criados
ou imitados pelos locais que não os possuem (STORPER, 1994).
Se, por um lado, a geografia econômica se consolidou como importante campo de pesquisa, por outro, pouca atenção foi destinada
à relação entre as atividades produtivas de bens e serviços criativos
e o território. Todavia a verificação da tendência das atividades criativas em se materializar na paisagem das metrópoles na forma de
aglomerações de firmas especializadas e de mão-de-obra qualificada
se constituiu, por sua vez, em uma importante evidência acerca da
relevância territorial para o dinamismo dessas atividades.
Dessa maneira, cremos na relevância da investigação sobre a contribuição da ciência geográfica para a compreensão do desenvolvimento das atividades criativas. Assim, se acreditarmos que as atividades criativas podem ser desenvolvidas em qualquer lugar do
planeta, obtendo os mesmos resultados, então a geografia não importa. Se interpretarmos o espaço geográfico como um meio isotrópico,
onde se alocam os recursos, então a geografia nada tem a acrescentar
ao debate. Isto seria, como critica Doreen Massey, acreditar no “espaço como pura extensão, uma questão de coordenadas xy” (MASSEY,
2008, p. 139). Por outro lado, se pensarmos que o espaço é construído ao longo dos tempos e, por isso, torna-se condição para o futuro (SANTOS, 2004), se pensarmos esse processo como resultante de
interações (MASSEY, 2008) entre os indivíduos de distintas escalas,
com o propósito de resolverem seus problemas, se reconhecermos que
essas interações variam de lugar para lugar (NORTH, 1990), uma
vez que as culturas não são as mesmas, perceberemos que o espaço
tado e controlado onde se exerce um determinado poder, na maioria dos casos, relacionado ao Estado;
2) cultural ou simbólico-cultural, que interpreta o território como produto da apropriação/valorização
simbólica de um grupo em relação ao espaço vivido; 3) econômica, que enfatiza a dimensão espacial das
relações econômicas, sendo o território visto como fonte de recursos e/ou incorporado no embate entre
classes sociais e na relação capital-trabalho; e 4) natural, na qual o território é uma noção baseada nas
relações entre sociedade e natureza. Nesse sentido, o autor enfatiza a importância de se estabelecer a
linha teórica que será empregada ao conceito, sem que isso imponha a conceituação à problemática, mas
que revele a diferenciação do conceito frente às questões priorizadas.
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geográfico está muito longe de ser homogêneo ou um meio isotrópico. Na verdade, mais do que reconhecer essa diferenciação espacial,
Massey (1984) aponta que ele deve ser compreendido como parte
importante da explicação:
Distribuições espaciais e diferenciação geográfica podem ser resultado de processos
sociais, mas também afetam como esses
processos funcionam. ‘A espacialidade’ não
é apenas produto; é também parte da explicação. Não é importante apenas para os
geógrafos reconhecer as causas sociais das
configurações espaciais que eles estudam; é
também importante para aqueles em outras
ciências sociais levar em conta o fato de que
os processos que eles estudam são construídos, reproduzidos e modificados em um
modo que necessariamente envolve distância, movimento e diferenciação espacial
(MASSEY, 1984, p. 4)59.
Dessa forma, se a geografia é importante para a compreensão do
desenvolvimento da vida humana e de suas atividades econômicas,
como podemos revelar seus efeitos sobre as atividades criativas?
Desde a década de 1990, principalmente nos EUA e na Europa, cresce o número de pesquisadores com a intenção de responder
à questão acima, cujo objeto de estudo poderia ser delimitado como
uma geografia econômica das atividades criativas. De modo geral, as
pesquisas visam a discutir a interdependência entre a produção destes
tipos de bens e serviços com o espaço, sobretudo o das metrópoles,
onde a existência de economias de aglomeração favorece a concentração de firmas e pessoas envolvidas com tais atividades produtivas.
Verifica-se, nesses estudos, a existência de territórios produtivos da
economia criativa no interior das principais metrópoles do mundo,
as quais se apresentam como fonte de recursos para as diversas atividades culturais e criativas.
59
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Os territórios produtivos da economia criativa, em linhas gerais,
possuem em seus limites grande variedade de trabalhadores criativos
e especializados, que atendem as demandas das distintas firmas envolvidas direta ou indiretamente no processo produtivo desses bens e serviços. Além disso, os territórios produtivos são caracterizados por uma
estrutura institucional que produz incentivos para a interação econômica entre os diversos atores produtivos, na medida em que as regras
formais e as convenções construídas pela sociedade ao longo do tempo
providenciam uma base estável e confiável necessária à interação.
As cidades que, através do processo de formação sócio-espacial,
construíram um território produtivo da economia criativa em seu
interior, tendem a concentrar as diversas atividades criativas, as quais
se materializam na paisagem na forma de aglomerações de firmas
e mão-de-obra especializada. Assim, essas cidades frequentemente assumem a posição de centro de produção cultural e criativa em
diversos setores que se inter-relacionam, como o cinema, a moda,
o editorial, o design e assim por diante. As firmas localizadas nas
aglomerações produtivas de bens e serviços criativos encontram no
território produtivo da economia criativa as suas principais fontes
de competitividade, as quais foram, e continuam sendo, construídas
territorialmente.
Diante disso, o principal objetivo do artigo é discutir a relação
entre as atividades produtivas da economia criativa e o território,
de modo a evidenciar o processo pelo qual o território produtivo da
economia criativa se constitui nas fontes de crescimento das aglomerações produtivas das atividades criativas que se localizam em seu
interior. Como extensão desse objetivo principal, evidenciaremos a
necessidade de se repensar a gestão do território para o desenvolvimento econômico no contexto de valorização das atividades criativas.
Para tanto, organizamos esse artigo em três seções, além da introdução e das considerações finais, de modo que apresentaremos na
sequência a tendência das atividades criativas em se materializar na
paisagem das metrópoles na forma de aglomerações de firmas especializadas e de mão-de-obra qualificada, que se constitui, por sua vez,
em uma importante evidência acerca da relevância territorial para o
dinamismo dessas atividades. A segunda seção discute como o terri203
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tório produtivo da economia criativa se configura nas fontes de crescimento para as aglomerações produtivas das atividades criativas, o
que nos levará a terceira seção do texto sobre a problematização da
gestão do território para o desenvolvimento econômico no contexto
de valorização das atividades criativas.

Economia criativa e aglomerações produtivas
Um importante efeito do aprofundamento do processo de globalização associado aos avanços dos meios de transporte e das tecnologias
de comunicação e informação foi a redução dos constrangimentos espaciais para diversas etapas do processo industrial, ampliando sobremaneira a dispersão da atividade industrial pelo Mundo. Na esteira
desse processo, várias cidades, em especial nos EUA e na Europa,
sofreram com o processo de desindustrialização que impactou negativamente a geração de emprego para a população local.
Por outro lado, verifica-se que algumas atividades permaneceram
com restrições à mobilidade espacial em busca de menores custos de
produção. Segundo Veltz (1999), o uso intensivo de meios de comunicação em tempo real possui o efeito paradóxico de valorizar tudo
aquilo que não é transmissível pela telecomunicação e, dessa forma,
o autor propõe uma distinção entre “o espaço das operações” padronizadas e rotineiras e o “espaço das relações”, sendo o primeiro atrelado às questões da logística e o segundo, às interações sociais, para,
em seguida, afirmar a crescente importância destas no conjunto da
economia moderna, através de códigos e procedimentos construídos
socialmente.
Assim, as atividades produtivas dependentes dessas interações são
aquelas que criarão raízes nos locais onde as encontrarem, direcionando-nos para a percepção de que as relações entre os agentes produtivos possuem um lugar central na análise da territorialização, ou,
de modo mais geral, nas dinâmicas cruzadas entre o território e os
modelos produtivos (VELTZ, 1999).
A opção em trabalhar com o conceito de território produtivo está
em consonância com a perspectiva acima, uma vez que reconhecemos
o papel crucial desempenhado pelos recursos territoriais específicos,
nele existentes, para o nível de competitividade das firmas. A capa204
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cidade, portanto, das firmas serem mais competitivas depende fundamentalmente da localização geográfica no interior desses territórios produtivos, onde os recursos mais importantes se constituem em
bens públicos, como a força de trabalho (saber-fazer), as capacidades
de aprendizagem e de inovação, assim como as relações, estruturadas
pelo ambiente institucional, entre os atores produtivos locais.
Segundo Scott (2005) a grande expansão da produção das atividades culturais e cognitivas, que ocorreu nas últimas décadas, se concentrou nas cidades que ocupam os maiores níveis na hierarquia urbana, em função da presença de “economias aglomerantes e recursos
extremamente inovadores” (SASSEN, 1998, p. 89). Dentro da área
metropolitana, essas firmas se localizam muito proximamente, cujo
padrão de localização se caracteriza por uma densa aglomeração central de produtores especializados rodeados por firmas mais dispersas,
às vezes fora da área central (SCOTT, 2005).
Essa tendência de aglomeração se deve ao fato de que cada unidade de produção se prende a uma rede de interações, da qual sua
sobrevivência é dependente. Em suma, as firmas possuem incentivos
em se aglomerar dentro da metrópole, pois a proximidade potencializa a possibilidade de se obter economias de aglomeração e um ciclo
virtuoso de crescimento. Pela aglomeração, as firmas economizam
nas ligações espaciais, alcançam as vantagens do mercado de trabalho
concentrado, se inserem nos fluxos de informação e de inovação que
são existentes em qualquer lugar onde diferentes produtores complementares se congregam (SCOTT, 2005). Assim, ao mesmo tempo
em que as atividades criativas são capazes de contribuir para a evolução das cidades, estas, por sua vez, desempenham papel crucial na
reprodução social dos sistemas econômicos e são elementos essenciais
na formação de vantagens competitivas, as quais são construídas territorialmente.
No Brasil, é evidente a primazia das metrópoles de São Paulo e do
Rio de Janeiro na produção de bens e serviços criativos, assim como
ocorre com Los Angeles e Nova York nos Estados Unidos, de acordo
com a descrição de Scott (2000). De fato, mesmo com o avanço dos
meios de transporte e de telecomunicações, as metrópoles continuam
a desempenhar papel central na produção destes bens e serviços e
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tendem a concentrá-los ainda mais, sobretudo se o conteúdo do produto for intensivo em criatividade, inovação, conhecimento e valores
estéticos e simbólicos. Ou seja, mesmo que ocorra alguma dispersão
das atividades produtivas de bens e serviços criativos, isso ficará restrito às etapas mais padronizadas e que exijam menos habilidades dos
trabalhadores. Em contrapartida, as atividades de alto nível resistirão
à dispersão, pois dependem das externalidades positivas geradas pela
aglomeração espacial.
Os trabalhos de Storper e Christopherson (1987) e de Scott (2005)
sobre a indústria cinematográfica de Hollywood e a minha tese de
doutorado sobre a indústria cinematográfica do Rio de Janeiro (FIGUEIREDO SILVA, 2009) apontam que a crescente desverticalização e flexibilização da produção contribuíram para reforçar a concentração espacial dessa atividade econômica, pois as interações entre as
firmas precisam ser constantemente programadas. Da mesma forma,
Menger (1993) elucida que a concentração de artistas em Paris, que
se conectam e interagem em rede, permite, além da economia de
apoio mútuo, o estabelecimento das condições de equilíbrio entre a
necessidade de preservar sua originalidade, as necessidades de informação sobre o trabalho dos outros e a aspiração de uma validação do
trabalho individual no contexto da concorrência de mercado.
Em outros trabalhos também mostrei, com a participação de outros pesquisadores, como as atividades criativas se aglomeram na metrópole do Rio de Janeiro e como isso possibilita a abertura de novas
possibilidades de desenvolvimento econômico a partir da mobilização produtiva das competências criativas existentes na metrópole
(MEDEIROS JR; GRAND JR; FIGUEIREDO, 2011a e 2011b),
afinal o espaço da produção de bens e serviços criativos não é o da
grande empresa verticalizada, mas o do território, desenhado por suas
redes sociais, técnicas e institucionais.
Para Cocco (mimeo), o processo de reestruturação produtiva, tanto nas atividades culturais e criativas como em outros setores de atividade econômica, implica na constituição de um território produtivo dentro dos limites metropolitanos, que ao mesmo tempo em que é
consequência do dinamismo econômico, é também fonte de recursos
para as diversas firmas que nele se localizam.
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Assim, é do desenvolvimento dos territórios produtivos da economia criativa, localizados dentro dos limites metropolitanos, que se
produz o padrão espacial verificado de aglomerações de firmas e trabalhadores das atividades criativas no interior das cidades que ocupam o topo da hierarquia urbana.
As características essenciais de qualquer aglomeração industrial
são traduzidas, primeiramente, por uma densa concentração de unidades produtivas em um local, e, em seguida, pela existência de forte
interdependência funcional e externalidades que ligam essas unidades em um conjunto (SCOTT, 2005). A origem das externalidades
reside na rede interfirmas, no mercado local de trabalho e nos efeitos
de aprendizado que são comumente encontrados nas aglomerações,
sendo potencializadas pela infraestrutura física e institucional existente. Dessa forma, a aglomeração tende a gerar fontes de benefícios
na forma de efeitos de retorno positivo que suportam as vantagens
competitivas de cada unidade produtiva, as quais podem ser compreendidas na perspectiva territorial, ou seja, vantagens territorialmente
construídas.
Nesse âmbito, segundo Scott (2005), emergem duas questões: a
primeira seria quando e como uma simples aglomeração de unidades
produtivas em algum lugar começa a manifestar sinais de uma dinâmica de desenvolvimento endógeno? E a segunda, como esse local
assume a hegemonia produtiva, às vezes por longo período de tempo? A análise sistêmica proposta por Arthur (1990) é interessante,
apesar de inquietante. A inquietação desta perspectiva origina-se
na nossa dificuldade em rompermos com a estrutura de pensamento
positivista, segundo a qual as relações mecanicistas de causalidade
são capazes de tudo explicar e, até mesmo, prever. Segundo o autor,
muitas trajetórias de hegemonia produtiva, tanto para a empresa,
como para um território, podem ter sido iniciadas pelo acaso e, no
entanto, ao se prenderem a resultados estruturados sistematicamente e interdependentes, reduzem o caráter randômico e passam a se
retroalimentar positivamente. Essa perspectiva caminha na direção
contrária da tradição teórica dos retornos decrescentes na economia e
tem duas importantes consequências, sendo a possibilidade de múltiplos pontos de equilíbrio a primeira delas, e a não linearidade do
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processo, a segunda. Em suma, não há garantias de que a situação do
sistema seja a melhor possível (em termos de eficiência), bem como,
se o sistema fosse repetido inúmeras vezes, poder-se-iam obter inúmeros resultados.
Logo, o importante não é o início da aglomeração ou forma como
se originou, mas o processo pelo qual o sistema produtivo passa a se
retroalimentar positivamente, determinando, assim, um padrão de
concentração espacial de uma dada atividade produtiva, conforme
nos explica Arthur (1990):
Suponha que as firmas entrem em uma indústria
uma de cada vez e escolham suas localizações de
modo a maximizar o lucro. A preferência geográfica de cada firma (os benefícios intrínsecos
que ela ganha por estar em uma determinada
região) varia; a oportunidade determina a preferência da próxima firma a entrar na indústria.
Também suponha, no entanto, que os lucros das
firmas aumentam no caso delas estarem próximas das outras (seus fornecedores ou clientes).
A primeira firma a entrar na indústria escolhe
uma localização baseada apenas na preferência
geográfica. A segunda firma decide baseada
em uma preferência modificada pelos benefícios ganhos por se localizar perto da primeira.
A terceira firma é influenciada pelas posições
das duas primeiras, e assim por diante. Se uma
localização atrai pela sorte mais firmas do que
outras localizações nas fases iniciais dessa evolução, a probabilidade de que ela atrairá mais firmas aumenta. A concentração industrial tornase auto-reforçável. (ARTHUR, 1990, p. 95)60

Não importa se as primeiras decisões locacionais tomadas foram
acertadas em termos de fatores existentes ou se foram eventos randômicos. O fato é que, a cada nova unidade no sistema, a escolha fica
progressivamente menos randômica e a probabilidade de que a nova
unidade escolha uma localidade já escolhida é função das economias
60
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de aglomeração existentes em tal localidade. Por sua vez, essas economias de aglomeração se relacionam ao número de unidades já existentes e das interações entre elas. Além disso, na medida em que a
aglomeração se desenvolve e o saber-fazer se dissemina entre os habitantes locais, aumentam-se as chances de que queiram desempenhar
atividades ligadas ao sistema produtivo territorializado, ampliando
ainda mais o número de unidades produtivas.
Resumidamente, há uma tendência de que, no longo prazo, o padrão locacional se prenda a uma estrutura dominada por uma aglomeração em função da sua retroalimentação, porém, no início, todas
as localidades têm a mesma chance de vir a ser a aglomeração dominante (SCOTT, 2005). Assim, por essa perspectiva, pode-se estabelecer uma lógica temporal e espacial das aglomerações.
Mesmo que essa abordagem reduza o processo concreto da aglomeração a uma caixa preta
probabilística, ela tem o mérito de proporcionar uma noção de uma lógica evolutiva no
tempo e no espaço. Nesta base, aliás, é possível
teoricamente identificar três grandes fases no
desenvolvimento de qualquer aglomeração industrial. A primeira fase consiste em uma primeira distribuição geográfica das unidades de
produção ao longo da paisagem, possivelmente
de forma aleatória, possivelmente como resultado de condições geográficas pré-existentes. A
segunda e mais importante fase se inicia quando
uma localização em particular começa a tomar
a frente das outras e a formar a incipiente aglomeração. Estes eventos podem mais uma vez ser
resultados de processos puramente aleatórios,
ou podem resultar de alguma conjuntura peculiar na lógica de desenvolvimento da aglomeração (...) A terceira fase pode ser identificada
(...) como a que a aglomeração, construída sobre
suas vantagens competitivas, amplia e consolida seu alcance no mercado, enquanto as outras
localizações entram em um período de estagna209
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ção ou decadência comparativamente (SCOTT,
2005, p. 16)61.

Segundo essa perspectiva evolutiva das aglomerações, a segunda
fase se constitui na mais importante por ser o período quando ocorre uma ruptura ou uma bifurcação na trajetória da indústria, que a
partir daí passa a se aglomerar em uma dada localidade. As fases não
possuem duração pré-determinada e seus resultados não são estáticos,
podendo ocorrer novas rupturas ou bifurcações.
Indubitavelmente, essa abordagem evolucionista satisfaz na compreensão de que os retornos crescentes são determinantes para a consolidação hegemônica de uma aglomeração sobre as outras, no entanto
podemos avançar um pouco mais na busca pelos mecanismos que determinam a evolução da aglomeração. Ou seja, depois de sua origem,
seja pelo motivo que tiver sido, como podemos compreender a sua
trajetória evolutiva? Se os retornos crescentes são os determinantes
para a trajetória da aglomeração, quais fatores determinam existência
de diferentes taxas de retornos crescentes entre as aglomerações? Por
que uma aglomeração obtém taxa de retornos crescentes superiores
às demais? Tais questões nos direcionam para o principal objetivo
deste artigo, que é discutir a relação entre as atividades produtivas
da economia criativa e o território, de modo a evidenciar o processo
pelo qual o território produtivo da economia criativa se constitui nas
fontes de crescimento das aglomerações produtivas que se localizam
em seu interior. Desse debate, problematizaremos a necessidade de se
repensar a gestão do território para o desenvolvimento econômico no
contexto de valorização das atividades criativas.
Em outras palavras, o caminho para compreender a trajetória de
uma determinada aglomeração produtiva de uma atividade criativa
específica implica em considerarmos que as aglomerações produtivas se inserem em uma estrutura maior, onde se localizam outras
aglomerações produtivas, estando todas interconectadas. Apenas as
grandes metrópoles conseguem engendrar a formação dessas estruturas, as quais podem ser apreendidas como territórios produtivos da
economia criativa, os quais se configuram em fontes de recursos para
as aglomerações, ao mesmo tempo em que são alimentados por elas.
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As aglomerações produtivas e o
território produtivo da economia criativa
Para discutirmos a dinâmica de territorialização das atividades
produtivas da economia criativa, ou seja, a relação simbiótica entre
as atividades e o território, foi elaborado um esquema fortemente baseado em outros propostos por Scott e Leriche (2005) e Scott (2005),
que, por sua vez, derivam da teoria contemporânea acerca do desenvolvimento regional e, por esse motivo, permite-nos discutir a territorialização da atividade produtiva a partir das economias de aglomeração e dos efeitos de proximidade. Nesse sentido, procuramos
sintetizar as relações internas e externas a um determinado território
produtivo da economia criativa promovidas por uma de suas aglomerações produtivas das atividades criativas. Naturalmente, adequamos a proposta dos referidos autores à nossa realidade e, além disso,
optamos em nossa versão por trabalhar com o conceito de território
produtivo, em vez de meio geográfico, como o fazem Scott e Leriche
(2005) e Scott (2005). Além disso, outro esclarecimento importante,
antes de passarmos efetivamente para a análise do esquema, é de que
as estruturas que estão parcialmente inseridas no território produtivo
da economia criativa representam um padrão espacial de firmas que
podem se localizar em outras cidades, além dos mercados que, por
motivos óbvios, não se restringem ao local de produção.
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FIGURA 1: Esquema das relações internas e externas ao território
produtivo da economia criativa promovidas por uma determinada
aglomeração produtiva

Fonte: Elaborado pelo autor com base em Scott e Leriche (2005) e Scott (2005).

No coração do sistema produtivo se encontram as empresas hegemônicas, normalmente grandes corporações, que se associam a distintas produtoras para a concretização de um projeto, cuja elaboração
demanda uma série de serviços especializados, desde a concepção inicial até a viabilização do consumo. O processo produtivo se realiza,
portanto, a partir das redes de interações entre todas essas partes envolvidas, ratificando mais uma vez a desverticalização da produção.
Ainda assim, vale enfatizar que muitas dessas corporações mantém
suas capacidades de verticalizar a produção.
As produtoras independentes ora se associam a empresa hegemônica, ora realizam projetos em parcerias com outras também independentes. No entanto, adotam estratégia extremamente desverticalizada de produção e, portanto, recorrem intensamente ao círculo
subsequente do esquema, que corresponde às diversas firmas de serviços especializados e fornecedores de insumos para a concretização
do projeto.
Quanto maior a densidade das firmas localizadas no terceiro círculo do esquema, as quais atendem desde as demandas por serviços e
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insumos mais simples às mais complexas, maior será a capacidade de
realização de um projeto (filme, álbum, show, peça de teatro, projetos
de design etc.) a partir dos recursos próprios de um determinado território produtivo da economia criativa de uma metrópole. Por outro
lado, quanto menor for tal densidade, maior será a necessidade das
produtoras em buscar os recursos necessários a produção em outras
cidades, ou mais especificamente, em outros territórios produtivos da
economia criativa.
Esses três primeiros círculos em associação com as grandes distribuidoras, sediadas ou não na metrópole, representam uma série de
redes produtivas sobrepostas em diversos níveis de desverticalização.
No caso do Brasil, a proximidade entre as metrópoles do Rio de Janeiro e São Paulo permite a associação entre as firmas localizadas nos
dois principais territórios produtivos da economia criativa do Brasil,
assim como acesso aos recursos existentes em cada um deles.
Outros dois círculos que definem o complexo produtivo são a
bacia de trabalho (criativa e técnica) e o ambiente institucional, os
quais, segundo Scott e Leriche (2005), configuram-se nas principais
fontes dos rendimentos crescentes e das vantagens competitivas de
um complexo produtivo local.
O primeiro destes corresponde a um grande número de indivíduos diferenciados de acordo com suas habilidades, sensibilidades e técnicas, os quais podem se subdividir em um grupo de trabalhadores
criativos demandado pela atividade produtiva, e por outro daqueles
mais técnicos que oferecem suporte necessário à produção. Essa bacia
é constantemente renovada pelos diversos cursos de ensino e profissionalização existentes dentro dos limites metropolitanos. Outra
forma de alimentação da bacia de trabalho é a atração exercida sobre
profissionais externos, os quais são captados pelo campo magnético da aglomeração produtiva e do território produtivo, promovendo
uma imigração qualificada, seja de artistas, trabalhadores criativos
ou técnicos.
O ambiente institucional é o responsável pela difusão da confiança
necessária às interações entre os agentes produtivos, sendo constituído por uma série de organizações representativas de trabalhadores e
de firmas, assim como de agência nacionais e órgãos públicos muni213
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cipais e estaduais responsáveis pela legislação, fomento e planos para
o desenvolvimento das atividades criativas. A trajetória de desenvolvimento do sistema produtivo como um todo depende fundamentalmente da estabilidade de regras, normas e confiança geradas nesse
ambiente institucional. Uma vez que já reconhecemos a organização
desverticalizada das atividades criativas, implicando em grande número de interações entre os diversos agentes de produção, o ambiente institucional é, das estruturas presentes no esquema do território
produtivo, a mais importante, pois determina o comportamento e o
desenvolvimento de todas as outras.
As firmas, por exemplo, encontram no ambiente institucional
os incentivos ou os desincentivos para se desverticalizarem. Em outras palavras, essa estrutura emite os sinais de como as interações
ocorrem dentro de um determinado complexo produtivo e, naturalmente, quanto mais estabilidade e confiança houver nas interações,
maiores serão os incentivos à desverticalização da produção. Consequentemente, um ambiente institucional que propicia a confiança
necessária para a interação entre os agentes produtivos engendra um
processo de territorialização dos conhecimentos e das habilidades, ou
do saber-fazer em um termo mais amplo. Isso ocorre porque, nesses
territórios, os elos do processo produtivo não estão dentro das firmas,
mas sim na sua própria base territorial, a qual se sustenta pelo ambiente institucional.
O conceito de território produtivo, que emerge a partir das relações descritas acima, rompe com visões tradicionais que interpretam o território como uma base física de alocação de recursos, para
reconhecê-lo como o verdadeiro espaço da produção, “uma trama de
relações sociais que estabelece regras, aumenta a confiança existentes
entre os agentes e valoriza o ambiente em que estes atuam” (IGLIORI, 2001, p. 70).
O território produtivo da economia criativa, com suas peculiaridades geográficas e históricas, emerge em parte pelos processos
descritos e representados pelos círculos do esquema, os quais estão
imbricados dentro dele (SCOTT e LERICHE, 2005). No entanto,
ao mesmo tempo em que se alimenta de tudo isso, ele se oferece
como fonte de recursos para as diversas atividades criativas. Assim,
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enquanto por um lado a aglomeração produtiva de uma determinada
atividade criativa fortalece o desenvolvimento do território produtivo da economia criativa, ela se prende a este pelas sinergias decorrentes da proximidade de outras atividades criativas.
Desta maneira, a competitividade das firmas passa a estar enraizada no território, ou seja, a capacidade delas serem competitivas tem
origem em suas bases locais. “Por sua vez, é essa característica que
afirma o ‘local’ como o espaço de redes sociais, técnicas e institucionais qualificado pela existência de bens de capital de acesso público:
um território produtivo” (COCCO, mimeo, p. 4).
Coelho (2001) reforça que a evolução de um território e a formação no seu interior desses bens públicos de produção é um processo
social que se acumula no tempo, uma vez que as especificidades territoriais são construídas historicamente. Assim, os diversos territórios
produtivos que emergem nas distintas metrópoles pelo mundo não
são produtos do tempo presente, mas traduzem o acúmulo de tempos. Os arranjos sociais, técnicos e institucionais do território são
construídos e evoluem ao longo do tempo, sendo o arranjo presente
elemento vital para a trajetória de desenvolvimento futura.
Fora dos limites de um dado território produtivo da economia
criativa, existem outros centros de produção, os quais podem operar
de várias formas quanto às possibilidades de interação com as aglomerações produtivas localizadas no território produtivo da economia
criativa.
Primeiramente, há um importante fluxo de interações de fora para
dentro em busca de parcerias com as firmas hegemônicas, com as
independentes, com as firmas de serviços especializados e demais fornecedores e com as distribuidoras. Além disso, há a possibilidade de
contratação dos diversos profissionais criativos e técnicos.
O outro sentido possível do fluxo de interações externas é de dentro para fora, sendo que neste caso ocorre pela busca de cenários e
paisagens; por alguns serviços e insumos específicos e pela redução de
custos de produção. O primeiro caso deriva da necessidade de atender
alguma demanda criativa que não se viabiliza na paisagem da própria metrópole, são casos de filmes produzidos no interior do país ou
em alguma outra cidade que ambientará a história; a segunda pos215
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sibilidade advém da necessidade de recursos específicos de alguma
atividade produtiva inexistente na metrópole; e finalmente a última
ocorrência é fruto da procura dos produtores por incentivos fiscais
oferecidos por governos municipais e estaduais. Em nenhum caso há
fuga da força criativa, que permanece concentrada dentro do território produtivo da economia criativa em questão.
O último ponto a destacar do esquema é a distribuição e a comercialização dos bens e serviços criativos (especialmente os culturais,
nesse caso) que fica a cargo das distribuidoras. Nesse ponto reside
a maior fraqueza das atividades culturais brasileiras, uma vez que a
maior fatia de controle dessa etapa da indústria está nos braços das
multinacionais.
A descrição do esquema apresentado acima nos permitiu compreender como uma determinada aglomeração produtiva das atividades
criativas se alimenta dos recursos oferecidos pelo território produtivo
da economia criativa onde se circunscreve. Toda a explicação alude às externalidades positivas inerentes à aglomeração, as quais são
alimentadas e potencializadas pelo território produtivo, que assim
reforça e territorializa as vantagens competitivas. Estas, por sua vez,
podem ser reconhecidas pelos retornos crescentes de escala e escopo e
pelas economias de aglomeração.

A gestão do território para a promoção
do desenvolvimento econômico
no contexto da economia criativa
A partir da análise da seção anterior que tratou da relação entre as
atividades da economia criativa e o território produtivo da economia
criativa, problematizaremos, nesta última seção do artigo, a gestão
territorial para a promoção do desenvolvimento econômico no contexto atual de valorização das atividades produtivas da economia criativa.
O eixo central da argumentação reconhece a gestão do território
como um conjunto de práticas que trata “da criação e controle das
formas espaciais, suas funções e distribuição espacial, assim como
de determinados processos como concentração e dispersão espacial,
que conformam a organização do espaço em sua origem e dinâmica” (CORRÊA, 1992, p. 35). A gestão do território também deve
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ser compreendida como um processo dinâmico e, segundo o mesmo
autor, varia ao longo da história, como qualquer outro fato social, de
maneira que seus agentes sociais e práticas espaciais podem se diferenciar de uma fase para outra.
A percepção de uma relação simbiótica entre as atividades criativas
e o território produtivo da economia criativa, leva-nos a questionar o
papel da gestão do território para o fortalecimento dessas atividades,
posto que entendemos o território como condição fundamental para
o desenvolvimento das atividades, uma vez que se configura em fonte
de recursos e de vantagens competitivas territorialmente construídas.
Assim, as atividades criativas formam aglomerações produtivas
no interior das grandes cidades e se alimentam de recursos territoriais específicos existentes em um território produtivo da economia
criativa. Nesse sentido, a proposição de políticas para o seu fortalecimento deverá extrapolar a simples análise setorial, para se correlacionar, também, com essa base territorial em que está inserida. Em
outras palavras, torna-se necessário pensar propostas para o desenvolvimento dessas atividades, mas, sobretudo discutir o fortalecimento
da sua base territorial, o território produtivo da economia criativa.
Segundo Veltz (1999), todas as empresas se encontram em uma
encruzilhada temporal, na qual o curto prazo e o longo prazo exigem
delas tomadas de decisões, que por vezes podem assumir um caráter
contraditório e de difícil conciliação.
Estamos aqui no centro das principais contradições colocadas pela reorganização da economia
mundial. Por um lado, o mundo da concorrência e da empresa são gradualmente devorados
pelo curto prazo, devido tanto ao peso das finanças quanto da dinâmica da concorrência
global: corrida esgotante de inovação e do estreitamento constante do futuro previsível. Por
outro lado, os recursos fundamentais já não são
recursos consumíveis devido ao desenvolvimento dos ciclos e das conjunturas, mas são apenas
recursos imateriais que apenas se constroem e se
reproduzem no tempo e, por vezes, a longo pra-
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zo. A heterogeneidade dos registros temporais
se converte no problema central da gestão das
empresas, além de um problema crucial na vida
dos trabalhadores, que devem construir uma coerência biográfica mediante referências incertas
e variáveis (VELTZ, 1999, p. 213-214)62.

Embora o pensamento acima não tenha sido gerado a partir de
um determinado tipo de empresa ou setor produtivo, ele é de grande
valia para a análise que estamos realizando acerca da gestão do território para a promoção do desenvolvimento econômico no contexto de
valorização das atividades criativas.
Inegavelmente, as empresas e os trabalhadores ligados aos setores
criativos são atravessados por diversas urgências do curto prazo, sendo o financiamento dos seus projetos, a dificuldade de amortização
dos investimentos e a concorrência com bens e serviços criativos estrangeiros as faces mais perceptíveis. Além disso, as atividades criativas agem em um contexto de plena incerteza, uma vez que não há
possibilidade de se prever com exatidão o resultado dos seus projetos,
especialmente no caso das atividades produtoras de bens e serviços
culturais.
Diante disso, existe grande importância nos planos setoriais de
fortalecimento das atividades produtivas, quaisquer que sejam, pois
auxiliam as firmas no enfrentamento dessas questões de curto prazo.
Entretanto, os recursos fundamentais para a existência das empresas e
para a obtenção de maiores níveis de competitividade e inovação não
se reproduzem no curto prazo, uma vez que se configuram em recursos
imateriais, os quais se constroem no longo prazo. Esses são os recursos
territoriais específicos que as firmas das mais diversas atividades criativas encontram nos territórios produtivos da economia criativa que
existem apenas no interior das maiores metrópoles mundiais.
Nesse sentido, as políticas setoriais, como são tradicionalmente
pensadas, se revelam insuficientes para a geração de um processo dinâmico em setores da economia cujos recursos mais valiosos estejam
disponíveis apenas através de uma base territorial. A geografia econômica, portanto, se configura em uma disciplina capaz de oferecer essa
62
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visão concernente a crescente relação entre as atividades produtivas
e o território, de modo a se discutir, planejar e gestar a mobilização
produtiva do território.
As aglomerações produtivas das atividades criativas que se formam e evoluem no interior desses territórios produtivos da economia
criativa existentes nas maiores metrópoles do mundo comprovam a
relevância que a localização ainda desempenha para a competitividade das firmas, em termos microeconômicos, e para o desenvolvimento da economia metropolitana, tomada em seu conjunto, sendo fundamental a geração de políticas capazes de dinamizar as aglomerações
já existentes (PORTER, 2005).
Se recorrermos ao modelo teórico que construímos na seção anterior, compreenderemos que os dois círculos mais externos (a bacia de
trabalho e o ambiente institucional) representam os recursos imateriais mencionados por Veltz (1999), assim como neles se encontram,
segundo Porter (2005), os obstáculos ao crescimento e à modernização
das aglomerações, os quais precisam ser eliminados pelos governos.
Diante disso, podemos estabelecer que tanto Veltz (1999), ao
ressaltar a importância dos recursos imateriais na sustentabilidade
das firmas, quanto Porter (2005), ao ponderar sobre os obstáculos
ao fortalecimento das aglomerações, corroboram o pensamento de
Scott e Leriche (2005) que apontaram a bacia de trabalho (criativa e
técnica) e o ambiente institucional de um território produtivo como
sendo as principais fontes dos rendimentos crescentes e das vantagens competitivas de um complexo produtivo local. Desdobra-se,
portanto, dessa convergência teórica, a real possibilidade de proposição, por parte do poder público, de políticas capazes de fortalecer
uma determinada aglomeração produtiva, as quais devem objetivar à
qualificação da bacia de trabalho e à construção de um ambiente institucional incentivador e promotor das interações entre os diversos
agentes produtivos.
Dessa forma, a gestão territorial para o desenvolvimento das atividades criativas depende muito mais dos recursos imateriais do território do que dos recursos materiais, porém são estes que costumam
ser priorizados pelo Estado em suas ações para o desenvolvimento
econômico.
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Portanto, enquanto Hartley (2005) aponta a educação como o principal instrumento para o fortalecimento das atividades criativas, Scott
(2008) vai além e estabelece que a implementação de princípios elementares de igualdade, justiça e participação democrática são condições necessárias para se pensar no fortalecimento da economia criativa.
Conforme as cidades se direcionam cada vez
mais e mais para os modos culturais-cognitivos
da atividade econômica, a procura por formas
significativas de solidariedade, socialização, e
ajuda mútua no cotidiano pessoal e profissional torna-se cada vez mais urgente, não apenas
porque esses atributos são importantes por si
mesmos mas também porque eles ajudam a aumentar as esferas da criatividade, da aprendizagem, da inovação, da experimentação social e
da expressão cultural, e são portanto essenciais
para o futuro florescimento econômico e cultural das cidades contemporâneas (SCOTT, 2008,
p. 83)63.

Além disso, devemos considerar a segunda estrutura existente no
modelo do território produtivo da economia criativa, apresentado anteriormente, capaz de produzir rendimentos crescentes e vantagens
competitivas: o ambiente institucional.
As instituições são responsáveis, segundo North (1990), pela definição das regras do jogo na sociedade, determinando o padrão das
interações econômicas, sociais e políticas. Nesse sentido, elas são crucias para o desempenho econômico das cidades, estados ou países, e
consequentemente, para as aglomerações produtivas, que se caracterizam por uma densa interação entre os seus atores. Ou seja, espera-se
que o ambiente institucional do território produtivo da economia
criativa provenha de uma estrutura de interação entre as firmas e
os trabalhadores das variadas aglomerações produtivas das atividades
criativas, e que seja capaz de incentivar a formação de redes e promover a geração de externalidades.
Consequentemente, espera-se que o aumento da confiança e dos
incentivos às interações e ao empreendedorismo propiciado pelo am63
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biente institucional reforce o processo de territorialização dos conhecimentos e das habilidades, transformando-os em bens públicos. Esse
é o grande traço constituinte de um território produtivo, pois os elos
do processo produtivo não residem mais no interior das firmas, mas
sim na sua própria base territorial, sustentada pelo ambiente institucional.
Nessa perspectiva, Storper (1997) revela a necessidade de políticas
heterodoxas, definidas por ele como aquelas destinadas ao sistema
produtivo, não à firma, as quais proveem bens públicos específicos,
como o conhecimento necessário para a evolução de uma determinada aglomeração produtiva. Trata-se de uma nova geração de políticas
destinadas à promoção do desenvolvimento econômico, uma vez que
a tradicional provisão de infraestrutura física e técnica se revelam
insuficientes dentro do novo paradigma relacional da economia moderna, que elevou o sistema de normas, regras e convenções a condição de bens públicos de suma importância. Veltz (1999), por sua
vez, apresenta com precisão os novos papéis que se espera do poder
público na economia contemporânea:
Em minha opinião, é aqui que reside a questão
do papel e dos objetivos do Estado e das instituições públicas em geral (...) Em um mundo
em que os fatores essenciais da competitividade já não vêm determinados pela natureza, mas
são construídas pela sociedade – a educação, as
competências, os recursos de relação e organização - o papel econômico das instituições públicas é, ipso facto, reforçado. O Estado, em sentido
amplo, desempenha um duplo papel que o mercado não pode cumprir: preserva e desenvolve
os efeitos de coerência necessários para a produtividade global; ‘atrasa os relógios’, pela expressão de P. Delmas, preservando um espaço para
os processos que requerem considerável período
de tempo (...) esta concepção (...) não se limita a
um Estado que se constitui em uma espécie de
base estritamente ‘técnica’ da economia: provedor de formação, de infraestruturas materiais e
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sociais, etc. Já é tempo de se compreender que
a coesão social (...) é a ‘mesma condição de eficiência’ (...) O caminho que temos empreendido
neste trabalho sublinha, também, que as novas
condições de competição e de produção não fazem mais do que reforçar a importância da solidariedade e da qualidade dos laços sociais no
seio da economia. Há um vasto campo no qual
trabalhar, que é especificamente o do Estado
(VELTZ, 1999, p. 238-239)64.

Para concluir, Cocco (sem data) aponta que essa mudança de
orientação das políticas em prol do desenvolvimento econômico ratifica o território, não apenas como o espaço da produção, mas, sobretudo como o local do desenvolvimento econômico e social, onde se
produzem e reproduzem os bens públicos de produção. As políticas
orientadas para o fortalecimento e diversificação da bacia de trabalho
criativo e para uma mudança no ambiente institucional apresentamse como as mais eficientes na construção desses bens públicos. A poderosa associação entre o elevado nível de qualificação e diversificação
da bacia de trabalho criativo e um novo padrão de interação entre
os agentes configurará o território produtivo da economia criativa
como importante fonte de inovação, através das relações de competição, cooperação e troca de informações entre as firmas. Os agentes
locais, tais como empresários, sindicatos, órgãos de ensino, governos
e outras associações e organizações não governamentais devem participar conjuntamente desse processo, inscrevendo o desenvolvimento
no território, na cultura e na história (COURLET E PECQUEUR,
1994), afinal, “os fluxos de inovação são potencializados quando se
formam sistemas de relacionamento fundamentados localmente”
(IGLIORI, 2001, p. 69).

Considerações finais
As atividades criativas, embora presentes em cidades de todos
os tamanhos, apresentam uma concentração produtiva nas maiores
metrópoles do Mundo, onde formam densas aglomerações de fir64
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mas e trabalhadores especializados, que se unem pelas fortes interdependências funcionais e externalidades. Na realidade, essas aglomerações fincam suas raízes nos territórios produtivos da economia
criativa existentes nessas metrópoles, de onde obtém os recursos
territoriais específicos cruciais às suas respectivas trajetórias de desenvolvimento.
Os territórios produtivos da economia criativa são as fontes de
competitividade para as firmas através da qualificação e diversificação
da sua bacia de trabalho, a qual atende todas as demandas criativas e
técnicas do processo produtivo, e do seu ambiente institucional, que
provê uma estrutura confiável e incentivadora das interações entre
os diversos agentes produtivos. Nesse sentido, engendra-se um processo de retroalimentação, uma vez que a oferta desses recursos atrai
as firmas e os trabalhadores que, assim, reforçam o desenvolvimento
da aglomeração e do território produtivo, potencializando a geração
das economias de aglomeração e dos efeitos da proximidade. Dessa
forma, o desenvolvimento das firmas, das aglomerações produtivas
das atividades criativas, do território produtivo da economia criativa
e da economia metropolitana está diretamente associado entre si, relacionando-se de maneira simbiótica.
A desverticalização produtiva das atividades criativas e a incerteza
inerente à atividade (tanto para as firmas, como para os trabalhadores)
reforçam o processo de aglomeração nos territórios produtivos, onde
estão os elos do processo produtivo e, mais importante que tudo,
onde o conhecimento e os incentivos às interações se constituem em
bens públicos. Portanto, as fontes de crescimento do próprio território produtivo são a bacia de trabalho e o seu ambiente institucional
(SCOTT e LERICHE, 2005), nos quais se originam a sustentabilidade e a criação das vantagens competitivas territorializadas. Em outras
palavras, as redes de firmas e trabalhadores, o mercado de trabalho
local e seus efeitos de aprendizagem são as origens das economias de
aglomeração. O ambiente institucional é a estrutura que incentiva,
ou não, as interações entre os agentes produtivos.
O reconhecimento de que as fontes de crescimento dos territórios
produtivos se encontram nas suas bacias de trabalho e nos seus ambientes institucionais indica um novo caminho para as políticas pú223
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blicas destinadas a promover o desenvolvimento econômico, as quais
devem visar à mobilização produtiva do território. Isto é, políticas
que reforcem o desenvolvimento dos recursos territoriais específicos,
os quais se configuram nas vantagens competitivas, territorialmente
construídas, que as empresas desejam e precisam acessar.
Nesse sentido, a gestão do território para a promoção do desenvolvimento econômico no contexto da economia criativa diferenciase das tradicionais práticas de gestão territorial para a promoção do
desenvolvimento econômico ao longo do Século XX, as quais, em
um contexto de valorização das atividades industriais, priorizaram
sobremaneira as competências objetivas do território através da dotação de recursos territoriais genéricos relacionados à infraestrutura
técnica, como ferrovias, portos, estradas, viadutos etc.
Portanto, de acordo com o esquema de interações internas e externas do território produtivo da economia criativa a partir de uma atividade criativa, apresentado anteriormente, os dois principais alvos
de uma nova geração heterodoxa de políticas em prol do desenvolvimento econômico são a bacia de trabalho criativo e o ambiente institucional. Isso implica em reconhecer que os principais elementos da
produtividade, da inovação e, por consequência, da competição são a
capacidade cognitiva, criativa e as interações entre os agentes envolvidos em todo o processo produtivo. A empresa deixa de ser o grande
objeto de ação do Estado, que passa a atuar sobre o sistema produtivo
localizado em uma base territorial específica, visando a fortalecer os
recursos específicos necessários ao desenvolvimento de todo o complexo produtivo local. A partir disso, a trajetória da aglomeração e
do território produtivo tende a se retroalimentar positivamente através das economias de aglomeração e da valorização dos efeitos de
proximidade, pois o adensamento das relações sociais, intelectuais
e culturais é mais importante que os custos inerentes à localização
metropolitana,
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Geografía política y los espacios
fronterizos de Venezuela-Brasil65

65

Mario Valero MARTÍNEZ66

Visiones contrastantes del
cambiante mundo y la geografía
En los múltiples e intensos debates que se realizaban hace varias
décadas sobre los cambios que se estaban gestando en la territorialidad mundial como resultado de la rápida expansión de las tecnologías de la información y la comunicación, surgieron variadas tesis
que anunciaron la inutilidad de la geografía. El acortamiento de las
distancias, la configuración de espacios virtuales y las comunicaciones e informaciones en tiempo real sirvieron de argumentos para elaborar algunas conjeturas sobre la a-espacialidad en los procesos, las
relaciones y las prácticas sociales. Así, por ejemplo, Nicholas Negroponte afirmaba hace veinte años en Ser Digital (1995) “Nosotros nos
socializaremos en barrios digitales en los que el espacio físico ya no
será pertinente. Lo digital supondrá cada vez menos dependencia de
un lugar”. También se expandieron las difusas teorías de la des-territorialización, expuestas como pronósticos inevitables y con ellas
se impusieron unos imaginarios que, con el tiempo, se convirtieron
65
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en lugar común algunas frases como: el mundo sin fronteras y la extinción de los estados-nación. Ilhiel de Sola hace más de dos décadas
en su libro Tecnologías sin fronteras (1993) afirmaba que “… Las
fronteras no dividen nada. La topología del comercio, del gobierno
y la vida social pueden cambiar para reflejar esa (la) dislocación del
espacio”. Adentrados en el siglo XXI, aún encontramos en las redes
sociales parecidas opiniones.
Paralelamente, en opuestas y críticas posturas se denunciaba, (todavía se cuestiona), con insistencia que los cambios globales y la implantación de la sociedad de la información constituirían una peligrosa y perversa tendencia que impondría la homogeneidad “cultural”
y el pensamiento único y profundizaría tanto en las desigualdades
sociales como en las fragmentaciones espaciales. Hoy con frecuencia
se leen en diversos textos advertencias sobre el supuesto riesgo que
tiene lo digital en aspectos básicos como la libertad personal y la privacidad y se denuncia como la nueva dominación social.
En medio de estas extremas posiciones, aunque con muchas incertidumbres, surgieron y se consolidaron diversas tendencias que
apostaron a la búsqueda de otras perspectivas para tratar entender los
alcances de las transformaciones y mutaciones que se experimentaban en los espacios y territorios.
Así progresivamente se fue constatando que la a-espacialidad y
las des-territorialización se convertían en ficción y campo especulativo, en tanto que la uniformidad cultural no se imponía de manera
contundente o predominante. William Mitchell (2001) en e-topias
refiriéndose a estos tópicos lo propone de la siguiente manera: “Este
impacto de la infraestructura mundial de telecomunicaciones digitales es poderoso y arrollador. Pero afirmar, como exageradamente lo
hacen algunos mitómanos ciber-torturadores, que traerá aparejada la
desaparición del concepto de distancia, el fin del espacio y la virtualización prácticamente de todo, no hace más que oscurecer la cuestión.
En este aire tórrido todos los sólidos se funden…”
De igual manera se puede afirmar que tampoco han tenido absoluta razón quienes recurrentemente consideran que todo problema
surgido en cualquier parte mundo es consecuencia de lo que se ha
calificado como la expansión de la perversa globalización y sus tecno230
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logías de la información. Pensamos que en esas hiperbólicas posturas
se observa el mundo en blanco negro, sin matices. Y en muchos casos, sin intención alguna, se encubren ineficientes administraciones
gubernamentales o autocráticos gobiernos.
Cómo negar hoy los profundos cambios que constantemente se
producen con la innovación y la difusión de las tecnologías informatizadas. Ha ganado la investigación científica, la productividad y la
vida cotidiana en todos los campos. En las dinámicas socio-espaciales emergen permanentes desafíos que generan la simultaneidad de
eventos locales y globales, así como sus entretejimientos en intermedias y pequeñas escalas geográficas. Su alcance es profundo, complejo
aunque no tiene iguales repercusiones en todos los lugares.
Son evidentes los cambios generados en las estructuras organizativas de la sociedad y sus tradicionales modelos territoriales. Cada
instante surgen otras formas de ocupación, apropiación y usos de los
espacios, asimismo se redefinen las interconexiones y los entramados relacionales entre ciudades, ruralidades y lugares. Las prácticas
socio-espaciales se desenvuelven –progresivamente- entre las redes
sociales de flujos virtuales y las redes de la vida cotidiana. Al mismo
tiempo los espacios de la pobreza y las exclusiones se visibilizan en
los espacios virtuales.
Todo esto ha permitido confirmar que contrario a lo dictaminado
en aquellos debates, se ha revalorizado la geografía como saber fundamental para explorar e interpretar esas múltiples variaciones socio-espaciales y territoriales. Los retos no han sido menores y en esos
contextos se ha revalidado, de manera especial, la Geografía política
con sus nuevos desafíos.

La revalorizada geografía política y las fronteras
Coincidimos con Nogué (2007) en que “se trata de llegar a concebir un mapa político que no se concentra exclusivamente en los
Estados-nación como si fueran las únicas unidades políticas posibles”
y compartimos que se “…conciba como un gran abanico de espacios
políticos que van desde las naciones sin estado hasta los espacios más
difusos…”. Pero hay que prestar atención también a los cambios en
las tradicionales relaciones del poder territorial; a Los escenarios y los
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centros de poder mundial que constantemente mutan; al surgimiento de los meta-territorios en los Estados-nacionales con sus normas
de funcionamientos y delimitaciones limítrofe/fronterizas y progresivamente al fortalecimiento de las organizaciones supra-nacionales
que buscan proteger los derechos humanos independientemente de
nacionalidades e identidades territoriales. Se debe indagar sobre el
surgimiento e intensa expansión de otras formas organizativas de los
movimientos sociales y políticos que tienen como base operacional
a las redes sociales informatizadas. Se debe ahondar en los estudios
sobre el rol que ejercen las ciudades como constructoras de territorios. Pero también en las disputas de los espacios intra-nacionales
derivados de los procesos de polarización política, tal como ocurre en
el caso Venezuela.
Por otra parte, en rápida mirada al mapa político contemporáneo,
hay que enfocarse en los múltiples escenarios en que están en juego
los intereses por el control de territorios, espacios y fronteras; nos
referimos a los fundamentalismos religiosos, al resurgimiento de nacionalismos populistas, a las guerras tribales, al reagrupamiento de
movimientos independentistas, a las diversas situaciones problemáticas de las fronteras y en capítulo espacial a los problemas limítrofes
que cada cierto tiempo copan los escenarios nacionales tan frecuentes
en América Latina. Estos son tópicos de vital interés en los estudios de la geografía política en un mundo que, como se señala con
frecuencia, “priman la inestabilidad, la fragmentación, las complejidades socio-espaciales”. En suma desde la geografía política es imprescindible, asimismo, nuevas lecturas sobre los fenómenos nacionalistas, los procesos de integración, desintegración, las identidades
locales, los territorios geo-culturales y las fronteras.

Las fronteras: tema geográfico recurrente
En estas perspectivas hemos abordado permanentemente los estudios sobre los espacios de fronteras, viejo y nuevo tema de múltiples
miradas y variados intereses. Como bien sabemos, las fronteras que
observamos como definitivamente establecidas no son inmutables,
tampoco sus funciones. Unas fronteras que abren, otras se cierran,
unas están en conflicto y muchas se transforman.
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Por una parte se destaca la eliminación de las fronteras para los
intercambios comerciales, las transacciones financieras, la movilidad
del capital y la información, pero también, como se advierte desde la
ONU (1999) en las ideas, las normas, la cultura y los valores Ya no
es novedoso señalar que las transacciones financieros, la información,
cultura, ideas, gustos atraviesan las fronteras –físicas y políticas- a
través de las redes de flujos, trastocando los modelos territoriales que
progresivamente han horadado las tradicionales soberanías nacionales, perturbadas adicionalmente por la expansión de instancias y
organizaciones supranacionales y las organizaciones no gubernamentales que abarcan desde el comercio pasando por la justicia e incluyendo los derechos humanos y los procesos de integración.
Desde ángulos opuestos se advierten escenarios territoriales antagónicos y conflictivos que contrastan con los flujos y la libre circulación en el espacio global. Nos referimos en este caso a la falta
de reciprocidad en los intercambios y en las crecientes restricciones
impuestas a las movilidades de las personas, básicamente a los desplazamientos laborales para los cuales, en muchas partes, las fronteras
políticas nacionales mantienen en su plena y tradicional vigencia y
funcionalidad. Múltiples barreras y obstáculos se han implementado
con diversos fines, sin embargo, las que producen el mayor impacto son las vallas electrificadas y muros edificados como limítrofes/
fronterizos, justificados con variadas argumentaciones comerciales/
económicas, políticas, religiosas.
Hemos señalado en otros textos (VALERO, 2002, 2008) que estas
son barreras que fracturan las relaciones socio-espaciales y geo-culturales, mutilan los flujos y las redes locales de intercambios. Son las
fronteras que reflejan la exclusión abiertamente oficializada.
En contraste, otras tipologías fronterizas se configuran a partir de
la abierta circulación de personas, bienes, información e intercambios a escala local. Estas tipologías responden al enfoque geográfico
utilizado para reconstruir y reinterpretar las particulares situaciones
que definen las relaciones de las comunidades o sociedades fronterizas
de Venezuela y sus pares en países vecinos.
Previamente se debe puntualizar que en nuestros espacios nacionales, los temas fronterizos generan una alta sensibilidad social y po233
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lítica, originada en la explotación y uso de conservadoras simbologías
de lo nacional y lo territorial. Estas posturas tienen como sustentado la elaboración histórica de patrones discursivos extra-fronterizos
que, derivados de los tradicionales enfoques geopolíticos, exaltan de
manera predominante su valoración como zonas geoestratégicas de
seguridad, defensa y prevención de hipotéticas amenazas a la integridad territorial. Por tanto, el imaginario (nacional) construido se
asocia a la imagen que proyecta el discurso sobre las fronteras como
zonas de conflicto. Este es un enfoque aplicado de manera acentuada
en las últimas décadas en Venezuela y se podría sintetizar en las contradictorias políticas públicas concentradas, prioritariamente, en la
militarización y en algunos casos en el cierre parcial de las fronteras,
tal como ocurre en las vecindades con Colombia, lo que está generando importantes conflictos sociales en estos espacios limítrofes.
Sin obviar las variadas situaciones conflictivas que evidentemente
se presentan en las fronteras, hemos orientado nuestras investigaciones a ponderar el uso compartido de estos espacios por las comunidades o sociedades locales en ámbitos nacionales y binacionales inmediatos. El objetivo se ha centrado en validar y revalorizar, al menos
para el caso venezolano, el significado de las convivencias y cotidianidades que se expresan en las relaciones socio-espaciales y culturales
vecinales; lo que nos ha conducido a re-significar a las fronteras como
espacios de integración local.

Componentes clave para evalar
los espacios de frontera en venezuela
En estos contextos hemos establecido algunos escenarios geográficos del desenvolvimiento de las comunidades interfronterizas que
han sido claves para evaluar – analizar los espacios de fronteras de
Venezuela, definidos bajo los siguientes criterios apreciativos a partir
de las exploraciones fronterizas in situ:
1. Se valoran los contextos geográficos, históricos y políticos del
poblamiento que en muchos partes se han realizado en procesos simultáneos, teniendo gran influencia en la posterior configuración territorial nacional.
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2. Se Exploran los ámbitos geo-culturales configurados a partir
de la cotidianidad ciudadana y los diversos atributos que acercan a la interculturalidad y construyen una identificaciones
fronterizas que se incorporan a las identidades nacionales.
3. Se Evalúan los derechos ciudadanos en las movilidades interfronterizas, expresión de la convivencia que se genera en complejos sistemas relacionales que involucran las formas organizativas en espacios binacionales.
4. Se pondera el significado local en el establecimiento de relaciones no conflictivas entre los habitantes y comunidades fronterizas. Este escenario adquiere alta valoración en tanto que
ha sobrevivido a las conflictivos bilaterales, por ejemplo, entre
Venezuela y Colombia, escala nacional, ya sea como producto
de problemáticas generadas por las demarcaciones limítrofes
o por dilemas más recientes asociados al enfrentamiento por
juegos de intereses geoestratégicos y geopolíticos en las esferas
gubernamentales.
5. Se destaca la importancia del entorno construido, básicamente
no remitimos a las infraestructuras viales, así como otras plataformas comunicacionales indispensables en las conexiones y
movilidades recurrentes en ámbitos inter-fronterizos que facilitan las interconectividades.
6. Se da prioridad al estudio de los sistemas, subsistemas y circuitos urbanos y rurales que articulan las relaciones entre ciudades
y centros urbanos ofreciendo los servicios de salud, educación y
transportes en ámbitos inter-nacionales.
7. Se propone abordar los temas ambientales en sus continuidades
territoriales puesto que forman parte de unidades paisajísticas
transnacionales y cuya preservación requiere de la atención
binacional o multilateral, pues la conservación y protección
ambiental desborda las concepciones unilaterales de territorios
nacionales. Esta tendencia ha sido objeto de interés en los organismos internacionales a través de propuestas de cooperación
transfronteriza.
8. Se evalúan los espacios de las oportunidades económicas básicamente los relacionados con el comercio y la localización
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de pequeñas y medianas empresas incentivadores de desplazamientos entre fronteras a uno u otro lado de los territorios
fronterizos, dependiendo de las ventajas de localización.
9. Se analizan las condiciones y la calidad de vida de las habitantes y comunidades de fronteras. Los espacios de la pobreza y las
oportunidades.
10. Se consideran los escenarios emergentes compuestos por múltiples conflictividades, unos asociados a las dinámicas locales,
así como aquellas se definen a partir de otros ámbitos de las
oscuras actividades como el terrorismo y la violencia causada
por grupos subversivos de distintas orientaciones ideológicas y
el contrabando en todas sus expresiones.
11. Se evalúan las políticas públicas, así como la incidencia de los
factores relacionados con las estructuras económicas y políticas
y sus efectos fronterizos.
Estos aspectos, consideramos, han sido clave para comprender las
relaciones socio-espaciales y conforman la plataforma sustancial en
la articulación de las fronteras como espacios de integración, en un
territorio que, como el venezolano se caracteriza por su diversidad
geo-cultural y paisajística y adquieren singular importancia en las
fronteras de Venezuela y Brasil.

Los paisajes fronterizos venezolanos
La extensión territorial de Venezuela es de 916.445 km2 que se
complementa con aproximadamente 762.000 Km2 de espacios marítimos, aunque en el mapa político aún quedan ámbitos territoriales
y marítimos por su definitiva delimitación. Las fronteras marítimas
se demarcan a partir de la línea de costa desde Castilletes al noreste
venezolano en los límites con Colombia hasta (Punta de Peña) del
Golfo de Paria, formando parte del Mar Caribe con algunos espacios
insulares. Mar adentro el trazado geodésico delimita con las posesiones ultramarinas de Francia, Los Países Bajos, Estados Unidos (Puerto Rico), así como con la República Dominicana. Otro segmento
abarca desde (Punta Peña) del Golfo de Paria hasta Punta Playa en
una extensión de 760 km de riberas continentales aproximadamente,
sobre el Océano Atlántico. Quedan por resolver alrededor del 35%
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de límites marinos que incluyen a las reclamaciones territoriales con
la República Cooperativa de Guyana (FIGURA 1)
Las fronteras terrestres venezolanas colindan con Brasil, Colombia
y la República Cooperativa de Guayana. Un total de seis entidades
estadales fronterizas cubren una superficie de 604.058 km2 (65,9%
del territorio nacional) y está ocupada por 7.057.457 habitantes que
incluye la distribución de 49 grupos étnicos aborígenes, lo que representa el 25,98% del total de la población nacional; sin embargo,
es pertinente resaltar que más del 70% de esta población que habita
en estas entidades fronterizas se concentran en sus espacios urbanos.
Para la compresión inicial de estos ámbitos venezolanos, es necesario
describir algunas de sus características más significativas en sus ámbitos vecinales (FIGURA 2).
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La extensión limítrofe con Colombia es de 2.219 km. Se extiende
desde Castilletes a la Piedra de Cocuy, hito trifinio con Brasil. En
estas fronteras se localizan los sistemas, subsistemas y circuitos urbanos y rurales con alta movilidad inter-fronteriza, pero al mismo
tiempo se presentan uno de los problemas limítrofes más complejos derivado de los reclamos de Colombia por la por la delimitación
marítima en el Golfo de Venezuela. No obstante, desde la primera
década del siglo XXI se agudizaron los conflictos binacionales, pero
en esta ocasión no se originaron en las problemáticas limítrofe/fronterizas señaladas, esta vez emergió un nuevo ingrediente generado
en las disputas geopolíticas por influencias ideológicas en el entorno
latinoamericano que ha enfrentado a dos opuestos proyectos político-gubernamentales que buscaron tener influencia en el espectro
geopolítico latinoamericano.
Por otra parte hay vigente en Venezuela un histórico reclamo territorial que se remonta al siglo XIX, primero Gran Bretaña y heredado luego por la República Cooperativa de Guyana como estado
independiente a partir de 1966. El territorio disputado tiene una
extensión de 159.500 km2 y presenta otra compleja problemática
que involucra las delimitaciones mar adentro, en las costas del Atlántico, generadas a partir de los 460 km longitudinales desde Punta
de Playa hasta la desembocadura del río Esequibo, tal como se puede
238

Geografia Política, Geopolítica e Gestão do Território: racionalidades e práticas em múltiplas...

apreciar en el mapa anexo de Venezuela donde se indica la Zona en
Reclamación.
Reseñado este panorama fronterizo en términos generales, detengámonos en la caracterización de la vecindad entre Venezuela y Brasil.

Los espacios fronterizos de venezuela y Brasil
Las divisorias territoriales entre Venezuela y Brasil tienen una extensión de 2.199 km de longitud y nos preguntamos y de entrada nos
preguntamos ¿Cuál es la importancia de estos espacios fronterizos
para Venezuela? Acerquémonos a la respuesta para esta interrogante.
Desde el punto de vista político-administrativo esta parte del espacio nacional está organizado por los estados fronterizos de Amazonas y Bolívar que suman una extensión territorial de 418.145 km2,
equivalente al 46,6% del territorio nacional; tiene una población de
1.559.595 habitantes de los cuales 133.000 son indígenas que forman parte de diferentes grupos aborígenes esparcidos en la región
(FIGURA 3). Sin embargo, la ocupación en este paisaje fronterizo
es predominantemente urbana y altamente concentrada en tres ciudades, dos de las cuales son capitales estadales. Para comprender la
magnitud e importancia de este extenso territorio fronterizo es indispensable reseñar cada uno de sus diferenciados ámbitos estadales
(IMAGEN 1).
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Las dinámicas del fronterizo estado Amazonas
El estado Amazonas en su línea fronteriza se extiende desde el
punto trifinio en que convergen los límites de Venezuela, Colombia y
Brasil, es decir, río Negro frente al Monumento Natural La Piedra de
Cocuy y bordea unos 825 km por las sierras (La Neblina, Tapirapeco,
Curupira, Uricusito y Parima) (Mapa 3). Es relevante su importancia geo-ambiental por conservar alrededor de 4.760.000 hectáreas
organizadas en parques naturales67; a los que se agregan un conjunto
67

Parima-Tapirapecó delimitado en 3.400.000 hectáreas y hábitat de la etnia Yanomami, el Serranía de
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de monumentos naturales y otras áreas protegidas. En suma, de han
delimitado aproximadamente unas 5.881.515 hectáreas con varios
significados ambientales y geo-culturales que trascienden los marcos
regionales. En este contexto geo-ambiental se valora el reservorio de
agua que representa el 65% de los recursos hídricos de Venezuela,
suministrado entre otros por los ríos Guainía-Negro, Atabapo, Casiquiare, Ventuari y Orinoco, así como también se destaca la concentración del 93% de superficie boscosa (165.737 hectáreas) que
contiene la mayor diversidad de vegetación del país (FIGURA 3).
Se agrega a este panorama la localización de diversos minerales
metálicos y no metálicos entre los que destacan las reservas en yacimientos auríferos en aluvión y vetas y las zonas diamantíferas esparcidas en todo el territorio estadal. Por otra parte, la importancia
geopolítica de esta entidad venezolana se complementa con la inclusión de una parte del territorio de la entidad, concretamente, 0,83%
en los límites con Brasil y Colombia en la Cuenca Amazónica adscrita al Tratado de Cooperación suscrito en el año 1978.
En su específica geografía humana el estado Amazonas cuenta con
113.733 habitantes, e estos el 38% pertenecen a los grupos aborígenes y se debe subrayar que el 57,3% de total de la población
se concentra en los espacios urbanos y mayoritariamente en Puerto
Ayacucho, capital estadal. Dese el punto de vista migratorio, la entidad es receptora de población nacional proveniente del sur del estado
Bolívar, los llanos centrales y del occidente de Venezuela, al tiempo
que recibe contingentes humanos de los cercanos poblados de la vecina Colombia.
En la dinámica fronteriza del estado Amazonas, aunque limita en
vasta extensión con Brasil, los ejes binacionales presentan dos paisajes bien definidos en sus relaciones con Colombia. Por una parte,
se presenta un eje de intercambios que gira en torno a la ciudad de
Puerto Ayacucho, conformando una red binacional con el poblado
de Casuarito en Colombia que a su vez enlaza con Puerto Páez en
el estado Apure (Venezuela) y Puerto Carreño en Colombia. Este es
un sector donde se generan permanentes las relaciones comerciales
aunque de manera progresiva se viene utilizando como complemento
1.360.000 hectáreas que junto a los parques Duida-Marahuaca y Yacapana).
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para la promoción del turismo de aventura en torno al Amazonas
venezolano.
El otro paisaje identificado en esta entidad venezolana se localiza al sur y está configurado por varios centros poblados tales como
San Fernando de Atabapo (3.213 hab.), primer centro poblado de
amazonas venezolano, Maroa (890 hab.) y San Carlos de Río Negro
(1.213 hab.) fundados entre 1753 y 1760). Estos poblados ribereños
que se encuentran localizados en las confluencias de los ríos Orinoco,
Atabapo y Guaviare extienden sus redes de intercambio básicamente
comercial con poblados homólogos en Colombia a través de transporte fluvial, que es el único medio de comunicación posible que conecta
estas redes binacionales (IMAGEN 2).

Las dinámicas del fronterizo estado Bolívar
El estado Bolívar (FIGURA 3) tiene una superficie de 240.528 km2
y su importancia geoeconómica nacional está asociada a la localización
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de los espacios industriales conformados por la Siderúrgica de Orinoco
(SIDOR) y sus empresas filiales y afiliadas, así como otras 15 empresas
bajo responsabilidad de la Corporación Venezolana de Guayana que
tiene entre sus objetivos aprovechar de manera racional y sostenible los
recursos hídricos, forestales y mineros (hierro, bauxita, oro, diamantes
y otros) de la región. Hay que destacar la importancia el complejo hidroeléctrico en la cuenca baja del río Caroní que suministra el 72% de
la energía eléctrica que se consume en Venezuela y junto a otras fuentes
de la zona suman el 75% del recurso hídrico nacional, además en esta
parte de territorio se localiza el 90% de las reservas forestales del país.
De igual manera presenta un importante espacio minero dedicado básicamente a la extracción del oro y otros minerales como el coltan.

La población del estado Bolívar es 1.413.115 habitantes concentrados en un 85,1% en dos ciudades principales: Ciudad Guayana,
asiento de las industrias básicas de la región y Ciudad Bolívar, capital
estadal; como en todo este territorio fronterizo destaca la presencia de
56.686 indígenas que integran 23 etnias pero con alto predominio
de población Pemón que habita al sur del territorio.
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Aunque las vecindades fronterizas del estado Bolívar se reparten
entre el territorio reclamado por Venezuela a la República Cooperativa de Guyana y Brasil, la dinámica fronteriza se concentra en el
municipio Gran Sabana, limítrofe con el municipio Pacaraima del estado Roraima (Brasil). Santa Elena de Uairén, capital municipal, tiene 26.622 habitantes correspondiente al 1,97% del total del estado.
Esta pequeña ciudad fronteriza emerge en la segunda década del siglo
pasado producto de la avanzada aventurera de exploradores que penetraron la Gran Sabana con diversos intereses, algunos formaron parte
de las misiones evangelizadoras, otros arribaron atraídos por la explotación de minerales auríferos y diamantíferos que dejaron sus secuelas
en disputas y conflictos por el control del territorio. El poblamiento
presenta dos características predominantes, la ocupación de indígenas
de origen Pemón y la concentración de habitantes urbanos en Santa
Elena de Uairen y sus entornos inmediatos (IMAGEN 3).
Las relaciones fronterizas giran en torno a Brasil, específicamente
en creciente dinámica inter-fronteriza con Villa Pacaraima, conocida
popularmente como la Línea. Los flujos pendulares de los habitantes
entre estas localidades dependen en gran medida del cambio monetario real/bolívar y sus efectos en las transacciones comerciales y
las ventajas que representen al adquirir bienes y servicios en alguna
de las partes, aunque la movilidad se extiende al espacio regional y
binacional a través del eje fronterizo Santa Elena de Uarién-Pacaraima, paso fronterizo de las rutas de servicios de autobuses establecidas
entre Ciudad Bolívar y Manaos. (IMAGEN 4).
Desde la perspectiva geoeconómica actual, el eje inter-fronterizo
Santa Elena de Uairén-Pacaraima se integra a las rutas turísticas de
la Gran Sabana, específicamente del parque nacional Canaima que
recibe en torno al 75% de los turistas que visitan la zona, pero se
extiende también a los ámbitos extra-regionales con destinos privilegiados al oriente del país, especialmente a la Isla de Margarita en el
Mar Caribe. En suma, este eje transfronterizo enclavado en el paisaje
de la Gran Sabana progresivamente consolida sus locales procesos de
integración en medio de sus complejidades socio-culturales extendido hasta Boa Vista, y configurando un subsistema binacional de
creciente flujo comercial y poblacional.
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Breve referencia a la conflictividad fronteriza
Pero las reseñas sobre estos espacios de fronteras quedarían incompletas si se obvian algunos aspectos significativos, asociados a las
conflictividades fronterizas, indispensables asimismo, en el análisis
de las geografías políticas nacionales y binacionales. Estas conflictividades se abordan brevemente en dos planos, uno que observamos
desde las propias dinámicas fronterizas y el otro plano se refiere a las
problemáticas geoeconómicas y sociales que se presentan en el conjunto de los ámbitos estadales de Amazonas y Bolívar.
En el primer caso reviste gran importancia el grave impacto ambiental, ocasionados por las crecientes invasiones humanas orientadas
a la extracción ilegal que no sólo afecta a las áreas protegidas bajo
régimen espacial y se extiende a otros espacios endémicos; al tiempo
que se han generado enfrentamientos con las comunidades de aborígenes que se ven amenazados en sus ancestrales territorios o son
utilizados en esa compleja trama de oscuros intereses.
Otro temas alarmantes giran en torno a las diversas modalidades
del contrabando y en diferentes rubros. Particular atención requiere
el incremento del tráfico de gasolina, una compleja problemática que
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es común en todas las fronteras venezolanas, originada en el bajo
costo de este combustible con relación a los precios de venta en los
países vecinos. Este contrabando compite con las rutas del narcotráfico en espacios inter-fronterizos.
A esta situación, en el caso de la vecindad con Colombia, se suma
las permanentes incursiones de los grupos guerrilleros y paramilitares que tienen azotado al estado Amazonas y participan en los negocios ilícitos de contrabando de combustible y el narcotráfico y sus
redes se extienden al control territorial de enclaves para la extorsión
y el secuestro.
En el otro plano hay que destacar en el plano interno regional
y nacional, la crisis del complejo industrial siderúrgico que, nacionalizados en el año 2008, se encuentran semiparalizados y con baja
productividad, afectando no solo a las economías locales, sino que
también tiene una vasta incidencia a escala nacional.
Por otra parte, en el ámbito socio-espacial hay que destacar el
acelerado deterioro de la calidad de vida en estas entidades fronterizas, asociadas a las escasas oportunidades de progreso. Las cifras
oficiales del año 2013 indican que la pobreza el 47,1% de los hogares
en Amazonas son pobres y el 18,1 viven en pobreza extrema; en el
caso del estado Bolívar, los hogares pobres sobrepasan el 30%. Si ese
cuadro de pobreza se agrega que la inflación nacional para el año en
referencia fue de 70%, entonces, es fácil imaginar las condiciones de
vida en que se encuentran los habitantes de estos espacios fronterizos.
Es posible que unas políticas concertadas binacionalmente, particularmente entre Venezuela y Brasil, orienten el aprovechamiento
productivo de estos espacios de fronteras, para lo cual es razonablemente importante abordar las conflictividades descritas, al tiempo
que permitan las alianzas necesarias para contribuir a solucionar las
crecientes crisis sociales. Como punto de partida destacable, se cuenta con las buenas relaciones que históricamente han mantenido ambos países.
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Venezuela y Brasil: geografía de la integración
En términos globales estas relaciones geográficas e históricas se
han desenvuelto sin grandes escenarios conflictivos, aún en periodos
en que no coincidieron los sistemas políticos (democracia en Brasil,
dictadura en Venezuela o democracia en Venezuela y dictadura en
Brasil), salvo la tensión diplomática de 1964 ocasionada por la ruptura de relaciones diplomáticas auspiciada por Venezuela como respuesta al rechazo del golpe militar y la instauración de la dictadura
militar en Brasil.
En la memoria geo-histórica fronteriza de Venezuela hay que destacar como un acto positivo el resultado en la definición de los límites territoriales con Brasil. En primer lugar porque ese fue un proceso
de negociación que, sin haber estado exento de desacuerdos y dificultades, no dejó traumas nacionales, tal como ocurrió en Venezuela
con otros países vecinos. En segundo lugar, porque fue el único caso
que en Venezuela se utilizó la figura del Tratado bilateral (Tratado de
Límites y Navegación Fluvial, 1859) para resolver sus definiciones
limítrofes. Otras delimitaciones se resolvieron a través de proceso
arbitral, incluso es el mecanismo utilizado en la actual controversia
territorial con Guyana.
¿Por qué doy importancia a este evento? Porque, a mi modo de
ver, permitió sentar las bases geo-históricas que, en parte, posibilitaron la configuración de imágenes vecinales positivas que han facilitado no sólo la percepción de ámbitos relacionales no conflictivos,
al tiempo que ha permitido avanzar progresivamente a lo largo de
su historia vecinal en acuerdos puntuales de cooperación fronteriza.
Hemos insistido en varios trabajos publicados que una necesidad
casi urgente que, como países vecinos, Venezuela y Brasil, abran sus
fronteras para la búsqueda de nuevos espacios para la innovación, con
la mirada puesta en la creación y consolidación de capacidades propias. Para tratar de lograr estos propósitos es necesario que reduzcan
a su mínima expresión, los enfoques y las estrategias exclusivamente
unilaterales, y apuesten por eliminar las trabas administrativas en
la búsqueda de la organización binacional de los espacios de fronteras; esto requiere avanzar en la concepción de fronteras abiertas e
integradas al desarrollo regional. En el caso específico de Venezuela,
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es indispensable la profundización de la descentralización administrativa para incorporar a las fronteras en las políticas regionales de
ordenamiento territorial.
Las fronteras, hemos insistido permanentemente, son de manera creciente espacios con un alto grado de diversidad cultural y potenciales ambientales útiles para el desarrollo local y nacional. Estos
atributos forman parte de las plataformas que componen las geografías políticas de los países, reinterpretadas en asociaciones con las
crecientes interdependencias entre territorios y espacios geográficos,
establecidas a través de las redes y mecanismos relacionales en los que
emergen múltiples desafíos apuntando al fin primordial del bienestar individual y social en condiciones de equidad, sustentabilidad e
igualdad de oportunidades.
En estos contextos abordamos los estudios sobre las contigüidades
territoriales del entorno venezolano, revalorizando las funciones que
podrían prestar las fronteras como espacios de integración local y su
utilidad para avanzar en las propuestas de cooperaciones binacionales. Esto conlleva a replantear la exploración de sus potencialidades
socio-productivas, a tratar los temas geo-ambientales, a valorizar las
configuraciones interculturales, a ponderar la importancia urbana de
sus espacios, así como los ámbitos emergentes en los procesos de ocupación. Se trata de entender nuestras fronteras en sus especificidades
contemporáneas y, más que espacios de juegos geopolíticos, asumirlas como parte fundamental de las organizaciones socio-espaciales en
territorios limítrofes.
Esta mirada sobre el territorio fronterizo reseñado, nos muestra su
pluralidad geo-cultural, ambiental así como una vasta complejidad
espacial con potencialidades geo-económicas y tal vez, en el ámbito
de MERCOSUR, se consideren como prioridades locales que deban
ser abordadas sistemática y permanentemente en términos de cooperación e integración.
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La crise de crimée (mars 2014):
comment en est-on arrive la?

Yann RICHARD68

Après les événements qui ont abouti à la destitution (22 février
2014) et à la fuite du président ukrainien (Viktor Ianoukovitch), on
a vu émerger un mouvement d’autodéfense en Crimée, où une partie
de la population s’est opposée au renversement du régime. Le 17
mars, à l’issue d’un référendum illégal au regard de la constitution
ukrainienne, l’indépendance de la Crimée a été proclamée et celle-ci
a demandé son rattachement à la fédération de Russie, dont elle fait
partie aujourd’hui.
Comment une telle crise a-t-elle été possible? La décision de Vladimir Poutine, qui a accepté le rattachement de la Crimée, a étonné de nombreux observateurs. En faisant ce choix, il a réalisé une
annexion illégale et a pris tout le monde de vitesse. Il a également
pris des risques car l’annexion de fait était relativement risquée sur
le plan militaire. Elle était aussi politiquement très délicate : elle
crée des tensions avec de nombreux pays, elle isole la Russie et fait
peser menace sur les intérêts d’une partie de ses élites économiques.
Pourquoi dans ces conditions Vladimir Poutine a-t-il franchi le pas?
Il n’a pas pris de tels risques sans raison. Cette crise politique
n’est pas sortie d’un chapeau. Dans ce pays fragile qu’est l’Ukraine,
elle a des causes internes qui sont bien identifiées par de nombreux
observateurs (Breault et al., 2003; Sherr, 2005; Iakimenko, Pachkov,
2014; Tchernega, 2014). Mais la crise est aussi le dernier dévelop68
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pement d’une montée des tensions et des incompréhensions entre la
Russie, l’Union européenne (UE) et les États-Unis depuis une dizaine d’années. L’antagonisme entre ces puissances est sans doute un
des ressorts principaux de la crise criméenne.
La mise en place d’une situation géopolitique: la montée
des incompréhensions dans un voisinage dechire
Il faut éclairer la crise actuelle en la replaçant dans l’évolution des
relations entre la Russie, l’UE et les États-Unis depuis le début des
années 2000. Ces trois acteurs ont contribué à créer une situation de
rivalité dont l’Ukraine fait les frais aujourd’hui.
Depuis les révolutions de couleur, Moscou a réactivé la doctrine
du monde multipolaire, développée en 1996 par Evgueni Primakov.
Les relations avec les pays de la CEI sont présentées comme la priorité de la politique étrangère de la Russie. Inversement, les ÉtatsUnis et l’UE n’ont jamais tenu compte des attentes de la Russie qui
espérait à un moment se voir reconnaître le droit de posséder une
zone d’influence, correspondant ‘‘grosso modo’’ à l’espace couvert par
l’ancienne Union soviétique.
La Russie s’est souvent alarmée de l’élargissement de l’OTAN
vers l’est. Puis sa perception a évolué après les révolutions de couleur.
A partir de 2009, on perçoit même une hostilité franche vis-à-vis de
l’UE. La Russie observe en outre que l’élargissement de l’UE se fait
au diapason de celui de l’OTAN qu’elle considère comme une organisation très hostile. Entre les lignes, Moscou perçoit l’UE comme
la pacifique et présentable de la politique américaine de roll back qui
vise à reléguer la Russie en dehors des affaires européennes et l’isoler.
Les dirigeants ukrainiens ont pendant un temps réussi, avec plus
ou moins de réussite, à s’accommoder d’un double tropisme russe
et européen, tenant même à distance les projets russes d’intégration
régionale. Mais elle a dû faire face à la montée de l’antagonisme entre
la Russie et l’UE, chacune souhaitant de l’attirer dans son propre
projet d’intégration régionale, ce qui l’a mise dans une situation intenable. L’Ukraine s’est ainsi trouvée malgré elle prise dans ce qu’on
pourrait appeler un choc des régionalismes, écartelée entre des projets régionaux rivaux. Elle a donc été forcée de faire un choix: c’est la
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Russie ou l’UE, alors que les Ukrainiens sont eux-mêmes très divisés
sur les priorités de la politique étrangère de leur pays.
Pour restaurer son influence dans son enveloppe régionale, la
Russie fait depuis le milieu des années 2000 la promotion d’organisations régionales qui doivent remplacer la CEI, car celle-ci s’est
révélée décevante et n’a jamais atteint ses objectifs. Pour Vladimir
Poutine, l’adhésion de l’Ukraine est la condition de la réussite d’un
projet d’intégration régionale qui doit permettre à la Russie de retrouver un poids international dans un monde multipolaire. Or, face
aux projets russes, l’Union européenne propose à l’Ukraine un accord d’association renforcé qui est techniquement, économiquement
et politiquement incompatible avec les propositions russes.
Ces événements sont venus compliquer une situation où l’UE et
la Russie sont incapables d’agir ensemble comme des fournisseurs de
sécurité régionale. La Russie a intérêt à entretenir un certain degré
d’instabilité dans les pays proches de son territoire. La Russie et l’UE
ont des doctrines différentes en matière de relations internationales.
De façon schématique, on peut dire que l’une met en œuvre une
approche réaliste tandis que l’autre suit une démarche libérale. Par
ailleurs, on peut se demander si l’UE ne profite pas d’un effet d’aubaine et si elle n’utilise pas la Russie comme une sorte de repoussoir
pour répondre à ses propres carences identitaires.
Quelques hypòtheses pour interpréter
la decision politique de Vladimir Poutine
Comment peut-on interpréter le risque pris par Vladimir Poutine
avec l’annexion/rattachement de la Crimée qui annihile sans doute
ses espoirs d’intégration eurasiatique à court et moyen terme et dégrade durablement ses relations avec l’UE?
L’effet d’opportunité?
On peut interpréter l’annexion/rattachement comme un effet
d’opportunité. En « répondant » favorablement à l’appel des autorités régionales de Crimée, Vladimir Poutine espère créer un précédent appelé à faire tache d’huile dans les régions d’Ukraine où réside
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une majorité de russophones. C’est une option habile qui permet de
laisser monter l’instabilité dans l’est du pays et de s’afficher comme
celui qui peut ramener l’ordre. Mais c’est une option risquée car divers sondages ont souvent montré que les populations ne sont pas
favorables à une union des deux pays.
Vladimir Poutine peut espérer des gains politiques de long
terme. Les accords de Genève (avril 2014) ouvrent la voie à une fédéralisation de l’Ukraine, qui faciliterait une demande éventuelle
de rattachement à la Russie de certaines régions. En acquérant ces
territoires, situés à l’ouest de la Russie, il peut renforcer considérablement la présence russe dans les affaires européennes et rompre le
risque de l’isolement craint par beaucoup de citoyens russes.
On peut également estimer que l’affaire de Crimée profite à V.
Poutine sur le plan politique intérieur en détournant l’attention de
son opinion publique vers l’extérieur, à un moment où l’économie
russe se porte mal.
Enfin, il est tout à fait possible que le président russe ait agit sans
stratégie d’ensemble et ait avancé au coup par coup, en fonction de
événements. On peut penser que les autorités autoproclamées de Tiraspol ont pris Vladimir Poutine de vitesse et l’ont poussé à intervenir et à accepter le rattachement, car elles ne souhaitaient pas que la
Crimée se trouve dans une situation de non droit. Par ailleurs, il faut
rappeler que l’accord de sortie de crise obtenu à Kiev le 21 février
2014, soutenu par Moscou, a vite volé en éclat : la situation est devenue incontrôlable dans la capitale ce qui exposait la Russie à un risque
de perte définitive d’influence sur les événements. L’action russe aurait donc été une réaction plus qu’une démarche réellement planifiée.
Se contenter de la Crimée pour sanctuariser ce qui pouvait l’être.
Le point de vue stratégique et sécuritaire
On peut faire l’hypothèse que Vladimir Poutine a annexé la Crimée car il craignait que le rapport de force avec les pays dits «occidentaux» ne fût pas en sa faveur sur le moyen et le long terme.
Il s’est hâté ainsi de sécuriser et de sanctuariser ce qui pouvait encore l’être. Il est vrai que la Crimée présente un intérêt stratégique
car c’est une position militaire qui permet à la Russie de jouer un
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rôle majeur en mer Noire. Dans ce contexte, V. Poutine anticipe la
perte de l’Ukraine anticipant son éventuel basculement vers l’UE
et les États-Unis. Une entrée de l’Ukraine dans l’OTAN serait en
effet inévitablement suivie par la fin de la présence militaire russe
en Crimée. Après avoir vainement tenté de faire accepter l’idée qu’il
fallait prendre en compte les intérêts de la Russie dans cette partie
du monde, V. Poutine a donc lancé ainsi une action agressive pour
tracer une ligne rouge que les occidentaux ne doivent pas franchir.
L’annexion de la Crimée peut être interprétée également en termes
sécuritaires, pour plusieurs raisons. Le voisinage avec un pays politiquement instable inquiète. V. Poutine peut craindre en effet une
contagion des désordres internes ukrainiens sur le territoire russe et
sur le territoire de son allié biélorusse. Par ailleurs, la sécurité des
exportations de gaz russe vers l’UE passe par une nécessaire sécurisation de ce corridor majeur de transit.
Aveu d’impuissance devant la désintégration
de l’ancien espace soviétique
On peut enfin faire l’hypothèse que Vladimir Poutine avoue son
impuissance devant un processus de désintégration progressive de
l’ancien espace soviétique et devant la recomposition de l’espace européen qu’il ne parvient pas à contrôler. Conscient de l’échec de la
CEI (Light, 2006), il essaie de limiter les effets d’une désintégration
de sa sphère d’influence régionale. Il sait que l’Ukraine actuelle ne
sera jamais membre de l’union douanière et de l’espace économique
commun qu’il appelle de ses veux depuis plusieurs années. Il ne lui
reste plus qu’à accepter le rattachement de la Crimée en acceptant
l’éloignement de l’Ukraine.
Dans ce contexte, l’usage de la force et de l’intimidation appelle
deux remarques. Il peut avoir un effet inverse en détériorant l’image
de la Russie dans les pays proches, parmi les dirigeants et dans la
population. La Russie a beaucoup perdu en influence. Les pays qui
lui restent fidèles sont de moins en moins nombreux, et font parfois
contre mauvaise fortune bon cœur.
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Conclusion
Pendant une vingtaine d’années, l’Ukraine avait tant bien que
mal réussi à maintenir une forme d’équilibre précaire entre ses
grands voisins (Armandon, 2011). Mais il a été finalement impossible de se maintenir dans cet entre-deux. Elle fait aujourd’hui les
frais de leur intransigeance, de leur incompréhension mutuelle et
de leurs maladresses. À la lumière des événements, on peut affirmer
que cette intransigeance est à l’origine de la crise actuelle. Ce qui est
au début un soulèvement populaire contre un régime corrompu ne
doit pas cacher la rivalité internationale qui croît depuis plusieurs
années. L’Ukraine ne peut être que déstabilisée par une géopolitique
européenne qui la dépasse car toute rivalité Russie-Europe a nécessairement des résonnances sur sa situation politique intérieure. Créer
une situation politique qui oblige l’Ukraine à faire un choix exclusif
et qui la contraint de briser le double tropisme est-ouest pousse nécessairement une partie de la population contre l’autre. Ignorer les
préférences des populations ukrainiennes (de l’est ou de l’ouest) sur
la politique étrangère peut se traduire par une menace contre l’intégrité du pays, lequel se trouve aujourd’hui tiraillé entre des régionalismes non seulement incompatibles mais adossés à des idéologies
territoriales rivales.
Quelle que soit l’issue de la crise en Ukraine, Vladimir Poutine
aura en tout cas réussi à faire passer un message en direction de l’Europe et des États-Unis. Il aura tracé des lignes rouges qu’il ne souhaite plus voir franchies. Longtemps affaiblie par une crise politique,
économique et sociale consécutive à la crise du système soviétique, la
Russie n’a pas eu les moyens d’affirmer ses ambitions. Ce n’est plus
le cas. Elle a retrouvé des marges de manœuvre et l’augmentation
sensible des revenus tirés de ses matières premières dans les années
2000 lui a donné les moyens de ses ambitions. On peut continuer
à vouer la Russie aux gémonies et condamner son régime politique
autoritaire. On peut aussi continuer à nier plusieurs évidences : la
Russie est située juste à côté de l’Union européenne; elle joue un
rôle dans les affaires européennes ; elle est incontournable dès lors
qu’on s’occupe de questions aussi importantes que le commerce, les
migrations internationales, la lutte contre la criminalité, l’énergie…
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dans un espace régional qui couvre tout le voisinage oriental de l’UE.
On peut enfin tenir ses intérêts pour quantité négligeable. Mais on
se rend compte aujourd’hui que ces postures ne sont pas payantes car
la Russie est en position de s’y opposer.
Inversement, la Russie se met dans une position délicate en intervenant sur un territoire qui n’est pas le sien. Elle peut toujours tenter de se justifier en arguant du fait que l’ «Occident» méprise sans
cesse le droit international et que l’unipolarité américaine est une
mauvaise chose. Il n’en demeure pas moins que l’usage de la force de
façon aussi inopinée noircit son image, déjà sévèrement écornée. Elle
apparaît comme un pays dangereux, notamment dans des pays de
son voisinage qu’elle souhaite pourtant réintégrer dans un système
régional cohérent et compréhensible. Ce faisant, elle se tire une balle
dans le pied ; elle donne d’excellents prétextes aux États-Unis pour
renforcer leur présence militaire en Europe ; elle pousse l’Ukraine, la
Moldavie et la Géorgie à renforcer leurs liens avec l’UE et l’OTAN.
La stabilité européenne n’en sortira pas renforcée.
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