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INTRODUÇÃO 

 
Com o agravamento da crise de acumulação fordista nos anos 70, economia e 

sociedade testemunham significativas transformações, cujas lógicas e origens repercutem 
pesadamente sobre a articulação e sentido das escalas espaciais, especialmente as escalas de 
poder.  De um lado, tem início uma agressiva corrida a estratégias empresariais com o intuito 
de reduzir ou passar adiante os efeitos da desvalorização que a crise de acumulação 
desencadeia: elevar taxas de produtividade, reduzir custos em geral, e do trabalho em 
particular, assegurar e expandir mercados, inclusive por meio da absorção de ativos públicos 
(privatização e concessões) e ampliar ganhos financeiros ao capital.  De outro lado, começa a 
ser gestada toda uma “adaptação” no aparato institucional que havia caracterizado os anos de 
ouro do capitalismo desde o pós-guerra: revisão dos “custos” de reprodução do trabalho, com 
a substituição do enfoque da universalidade pelo da visão compensatória dos benefícios 
sociais, redução da regulação sobre a reprodução do capital (estado-capital) e sobre a relação 
capital-trabalho, entre outros aspectos. 

Os efeitos sobre o papel do estado, sobre a distribuição deste papel entre as escalas de 
poder estatal, e por conseguinte, sobre a distribuição dos fundos públicos entre os agentes 
sociais no mundo capitalista em geral, foram notáveis.  Tanto no que tange ao suposto “novo” 
papel que o estado deveria desempenhar, como no que concerne a uma hierarquização das 
escalas de poder hipoteticamente mais consistente com o novo estágio “globalizado” do 
capitalismo contemporâneo.  Esta última, assentada sobre evidências de êxito observadas em 
localidades dinâmicas baseadas no pequeno e inovativo empreendimento em meio a um 
quadro de crise e emblematizadas pela experiência da chamada Terceira Itália na década de 
1980, se expressa na redução de importância (política e econômica) da escala nacional.  
Diante do descomunal poder que corporações transnacionais passam a concentrar, capaz de 
desafiar a escala pública nacional, estaria ganhando relevância, em contrapartida, a escala 
local.  Difunde-se à amplitude a correspondência entre o êxito dos distritos industriais em 
termos de dinâmica inovativa e taxas de lucro e produtividade, naquela conjuntura, e uma 
idéia de virtuosidade que só o ambiente social local propiciaria, o que explicaria as fortunas 
de alguns (e as desventuras de outros) lugares, sua atratividade, suas vantagens competitivas, 
em meio à crescente flexibilidade de movimento dos investimentos no território. 

Não tarda a se difundir a idéia de que a escala geográfica mais relevante no 
capitalismo globalizado seria a local, levando governos locais a buscar inserir suas cidades 
entre os espaços potenciais centrais para a acumulação, e a entender que sua atribuição 
intrínseca na nova ordem global é justo a produção de ambientes favoráveis à competitividade 

                                                 
1Artigo publicado em Diniz e Lemos ( 2005, pp. 253-286).UFMG, Economia e Território 
2 Professores, respectivamente,  do Depto. de Ciências Geográficas da UFPE e do Instituto de Economia da 
Unicamp 



 2

das empresas, orientando sua ação para a construção do chamado empreendedorismo urbano.  
Um ajuste urbano estaria se promovendo em sintonia com o ajuste econômico mais geral com 
vistas à retomada da acumulação. 

Neste artigo, procuramos problematizar este inusitado protagonismo atribuído à escala 
local que estaria sendo potencializado pela globalização, e por conseqüência os efeitos desta 
visão sobre as interações entre as escalas de poder (global, nacional e sub-nacional) e as 
possiblidades de ação trans-escalar inspirada em princípios de eqüidade social.  Tal 
problematização se concentra na hipótese de que esta nova concepção do poder público local 
consiste num ajuste reativo e subordinado aos interesses econômicos hegemônicos, de forte 
conteúdo rentista, cujas bases estão assentadas numa renovada aliança que envolve velhos 
interesses locais e interesses globais renovados, que de novo têm particularmente a ampliação 
de sua escala e de sua liberdade de atuação: interesses rentistas urbano-imobiliários, interesses 
rentistas financeiros, esses sim, os poderosos protagonistas da nova ordem global, e as 
representações “esclarecidas” do poder público local.  Sugerimos que esta concepção de 
empreendedora do poder público local está assentada sobre fundamentos – nada novos – da 
tradição liberal de "livre mercado" que predominou sobre a ação do Estado capitalista anterior 
à crise de 1929.  Estaria em curso, no que toca à gestão urbana e regional, a retomada de 
parâmetros de competição e eficiência caracterizando, ainda que caricaturalmente, um retorno 
do pêndulo da ação pública para posições pré-fordistas.  Por outro lado, o local passou a 
desempenhar um papel cujos efeitos na sociedade exigem a atenção de seus dirigentes, de 
formuladores de política, e especialmente dos estudiosos do desenvolvimento urbano e 
regional.  

Objetivamos, assim, contribuir para explorar os limites, mas também as possibilidades 
de uma ação local com vistas a uma agenda pautada por parâmetros de justiça social e 
eqüidade, num momento em que as políticas públicas – sejam as de nível nacional ou sub-
nacional – são orientadas basicamente pela competitividade e eficiência.  Para tanto, o artigo 
compreende uma primeira seção em que será brevemente revista a crise de acumulação e a 
emergência da nova ordem mundial em que se insere a idéia de protagonismo da escala local, 
com vistas a situar com mais precisão o contexto em que são reformulados os fundamentos 
predominantes da gestão urbana atual.  Nesta revisão adotamos como enfoque metodológico a 
noção de ondas longas, a partir de três linhas de interpretação distintas.   

Na seqüência, a interação global-local é o foco da análise, ao que se segue uma leitura 
da velha discussão sobre a relação entre eqüidade e eficiência, sob o contexto de novos 
componentes determinantes da dinâmica do capitalismo contemporâneo.  Em seguida, 
salientamos os desafios à gestão local progressista, em que são destacados parâmetros de 
construção e justiça social, participação e esfera pública que podem, no nosso entender, 
contribuir para a formulação de uma agenda alternativa aos postulados do chamado 
pensamento único, no que concerne a políticas públicas de recorte espacial (regionais e 
urbanas).  Entendemos que o pêndulo está em tempo de mover-se novamente, em paralelo 
com a renovação da esperança da sociedade brasileira na construção de uma nação menos 
desigual, e com os sinais de fim do liberalismo e das ameaças à hegemonia americana como 
os que nos propõe Wallerstein (2002).  
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Do sistema economia mundial em crise a financeirização capitalista se renova 

 
A leitura da crise de acumulação sob o enfoque dos efeitos espaciais que dela derivam 

ganha atenção entre estudiosos em decorrência das instabilidades que crescem em paralelo ao 
colapso do modo de desenvolvimento fordista.  Tal enfoque termina por se estabelecer 
enquanto campo disciplinar, promovendo inclusive a convergência de interesses pela 
dimensão espacial entre disciplinas variadas, da geografia humana à economia regional e 
internacional, passando pelas mais recentes discussões no campo da economia da inovação.   

Efeito deste debate, retoma-se o ensinamento de que crise e ciclos de acumulação são 
componentes intrínsecos ao capitalismo, em vista dos variados conflitos que gera entre 
interesses antagonizados por sua força contínua e destrutivamente criadora.  Sabe-se também 
que a cada nova crise, acirram-se lutas competitivas induzindo ajustes sócio-econômicos, no 
tempo e no espaço.  Esta crise, por sua vez, instaura condições para a disputa pela hegemonia 
do poder econômico e pelo poder político dos Estados, particularmente os Estados  nacionais, 
por parte de grupos empresariais.   

Setorialmente definida – desde o interior dos blocos hegemônicos –, a superação da 
crise implica assim a instauração de novos arranjos institucionais que propiciarão as 
condições necessárias para o exercício da hegemonia pelos grupos econômicos vencedores.  
Ao mesmo tempo, para o conjunto do sistema econômico, os novos arranjos atribuem relativa 
consistência e estabilidade necessárias à sua reprodução sob a nova hierarquia político-
econômica, mesmo que temporária, redefinindo os padrões de organização do sistema de 
trocas, da reprodução social e da relação capital-trabalho.  Resultam daí, não é demais 
lembrar, novos arranjos espaciais funcionais à estrutura do novo sistema econômico (em 
interação com estruturas anteriores, é bem verdade, o que explica a grande variedade de 
arranjos espaciais observados). 

Sendo assim, a preocupação de identificar as configurações territoriais dos ajustes em 
curso exige esforço de reflexão sobre a especificidade desta crise: que atividades estariam 
chegando ao topo da hierarquia econômica num contexto de crescente integração mundial de 
mercados; quais os arranjos institucionais provocados por estas alterações; quais os impactos 
causados nas estruturas produtivas e de governo (nacionais e sub-nacionais) específicas.  E 
ainda, considerando o debate sobre eqüidade e eficiência na dimensão espacial, cabe também 
explorar a repercussão em termos de políticas urbanas e regionais que se poderia depreender 
dos processos de ajuste à crise.  Para tanto, lançamos mão da conceituação de ondas longas 
que, como sugere Arrighi (1998), permite identificar as lutas competitivas da economia 
capitalista segundo diferentes estágios, oferecendo, por conseguinte, indicações valiosas dos 
efeitos espaciais da reestruturação.  Ao mesmo tempo, a noção de ondas longas envolve o 
reconhecimento da distinção entre tendências inerentes a tais processos competitivos e as 
especificidades de que estes são revestidos, em dados momento histórico e realidade 
econômico-espacial.  Este enfoque oferece ainda suporte para análises sobre a natureza 
específica dos efeitos urbano-regionais dos ajustes tais como vêm se dando em diferentes 
localidades.  

De partida, lembramos que a noção de ondas longas de Arrighi (1998) – baseada em 
interpretação das conhecidas idéias originais de Schumpeter (1961) – está filiada à idéia 
marxista de desequilíbrio própria dos processos competitivos da economia capitalista 
mundial.  O autor descreve o processo de acumulação como uma sucessão de fases em que se 
alternam expansão e compressão causadas pelo estado de desequilíbrio intrínseco ao 
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capitalismo, sendo que na fase expansiva o alcance de acordos “costumeiros” possibilitam 
equilíbrio relativo e temporário.   

No entanto, “a melhoria das condições econômicas que normalmente resulta do 
estabelecimento de relações mais estáveis de cooperação e complementaridade no sistema 
inter-empresas”, ao cabo de uma rodada de luta competitiva, não apenas permite a 
constituição de acordos “costumeiros” que dão sustentação a relações de cooperação e 
complementaridade.  Tal melhoria também engendra na economia tendência de “gerar tanto 
os meios quanto o incentivo para introduzir novas combinações insumo-produto” (p.23), ou 
porque os agentes econômicos estão sendo beneficiários, ou porque estão perdendo com a 
acumulação desigual de rendas empresariais3.  Qualquer que seja a motivação, o impulso 
concorrencial inicialmente induzirá rodadas secundárias de inovação (que o autor chama de 
fase A), ao que se seguirão intensa competição por recursos entre as antigas e as novas 
combinações insumo-produto, compressão de rendas empresariais e racionalizações 
generalizadas (fase B). 

As transições da fase A para a fase B são explicadas pela própria natureza do processo 
competitivo: acordos costumeiros expressam tréguas na luta competitiva, mas não são capazes 
de eliminar a acumulação desigual dos excedentes empresariais.  Mais cedo ou mais tarde, 
acumulação desigual gera novas rodadas de competição (daí porque as combinações e lutas 
por rendas empresariais ocorrem por investidas) que tendem, por sua vez, a destruir padrões 
de relações insumo-produto existentes e criação de novos.   

Neste momento, de uma competição que Arrighi (1998) chama de “excessiva”, 
desencadeia-se uma corrida por ocupação de novos nichos, “substituição” de atividades 
velhas e saturadas de concorrentes por novas atividades em que a taxa de renda é mais 
elevada que a média, o que por sua vez induz a centralizações de capital.  Estas, resultantes da 
capacidade desigual entre as empresas de substituir e economizar, produz as condições para 
acentuar o processo de destruição, ou “depressão”, que havia se instalado ao final da fase A, 
em paralelo ao desmantelamento de antigas combinações.  O ciclo chega a termo quando as 
firmas sobreviventes estabelecem novos “acordos costumeiros”, as rendas empresariais 
revertem a tendência descendente anterior, a depressão cede lugar à “prosperidade”, ao 
mesmo tempo em que se instalam as condições para uma nova rodada de luta competitiva, 
inovação e desequilíbrio.  Sendo assim, as lutas competitivas, ou o próprio processo de 
acumulação, se travariam em “estágios”. 

O estágio que, no enfoque de Arrighi (1998), é caracterizado como fase B, ou fase de 
depressão, para os teóricos da Escola da Regulação (Aglietta, 1979, Boyer e Mystral, 1978, e 
Lipietz, 1985), igualmente inspirados na noção de ondas longas de Schumpeter (1961), e 
tendo como referência o que chamaram de modelo de desenvolvimento fordista, caracteriza o 
que entendem por crise.  Esta é compreendida como efeito da assintonia entre os elementos 
que compõem o modelo de desenvolvimento – regime de acumulação e modo de regulação. 
Tal assintonia conduz a graves desequilíbrios na relação oferta-demanda, cuja resolução 
implica intenso processo de destruição de valor e reforma das instituições e regras sociais – 
formais e informais – sem o que não se restaura nem o “equilíbrio” entre oferta e demanda, 
nem o crescimento. 

A compreensão da crise sob a perspectiva das espacialidades resultantes é tratada entre 
os regulacionistas de forma tangencial, à exceção de Lipietz (1987), ao passo que para Harvey 
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(1989) está no centro da reflexão.  Para os propósitos do presente artigo, cabe recuperar que 
este último parte da investigação sobre os movimentos gerais da acumulação capitalista, 
oferecendo-nos indicações complementares à de Arrighi (1998).  À semelhança deste, Harvey 
assume o pressuposto marxista acerca do desequilíbrio estrutural no capitalismo para 
desenvolver sua análise espacial.  No seu entender, tanto quanto a intensificação da 
exploração do trabalho e o emprego de tecnologias “superiores”, a concorrência 
intercapitalista promove, num movimento associado, tanto as condições quanto os limites 
para expansão da acumulação.  Faz isto utilizando os mais variados meios que é capaz de 
mobilizar: o invento humano, a criação e exploração do trabalho livre, o desenvolvimento de 
sistemas regulatórios e poder político, a expansão geográfica de mercados, a elevação ou 
redução de barreiras à livre circulação de fatores.  Meios estes que serão tanto mais 
importantes, e sujeitos eles mesmos a intensificada concorrência, quanto mais em risco se 
apresentem os excedentes empresariais. 

A busca de resolução para a redução dos excedentes se dá em torno de novas 
combinações não só do trabalho e tecnologia, mas também do espaço.  O autor chama de 
solução espacial (spatial fix) o recurso à relocalização com o intuito de defender seus ativos, 
repassando a terceiros os custos de desvalorizações necessárias para reativar as taxas de 
retorno aos níveis desejados.  A empresa capitalista faz uso não só de novas combinações 
insumo-produto, nos termos de Arrighi, que repercutem sobre a produtividade e o tempo de 
retorno do capital, mas também de relocalizações no espaço.  O processo de valorização de 
capital é assim entendido como produtor e produto de locações “superiores” (ou de 
obsolescência de locações), à semelhança de tecnologias “superiores” (ou obsoletizadas).  
Sendo o espaço, portanto, um valioso fator de acumulação de capital, compelida esta pela 
compulsão pelo lucro, para Harvey (989) a aniquilação do espaço pelo tempo através do 
invento humano vem se tornando cada vez mais crucial, estando o sistema seja em fase de 
prosperidade, seja em fase de depressão. 

A aniquilação do espaço pelo tempo – que tem início ainda na fase expansiva do ciclo 
recente – ou quarto Kondratieff , na conceituação adotada por Arrighi (1998) – termina por 
realçar um velho atributo das cidades, como nos lembra Braudel (1995): o “orgulho citadino”.  
Não é por acaso que o mesmo discurso que proclama a globalização associa às virtudes desta 
a importância que passa a deter a escala local, suas tradições, cultura e lideranças políticas, 
para a continuidade do processo de geração de excedentes.  O mesmo fenômeno que 
homogeneiza o espaço – tanto mais, quanto menores as barreiras à circulação do capital em 
escala global – também realça as especificidades locais como estratégias defensivas dos locais 
perante tal homogeneização.  Foi este antagonismo entre homogeneização e diferenciação que 
a atual crise de valorização suscita que, nos termos de Swyngedouw (1989), a esfera local é 
contraditoriamente ressuscitada numa era de hiper-espaço.  Esta constatação inspirou 
importante inflexão no debate urbano-regional internacional nos anos 90, refletido por Benko 
e Lipietz (1994) numa coletânea já bastante conhecida. 

Mas não é a este debate sobre a esfera local que desejamos chamar a atenção aqui.  Ao 
invés, a leitura da crise fordista requer considerações sobre as contradições que estão na sua 
origem, para o que lançamos mão da contribuição de  Swyngedouw (1989 e 1992) 4.  Em que 

                                                 
4 No debate brasileiro, a discussão sobre os impactos regionais da crise e do ajuste à crise verificado na 
economia e sociedade nacionais tem se circunscrito a preocupações com relação à descontinuidade ou não do 
processo de desconcentração econômica em São Paulo, de um lado, ou a investigações a respeito dos ganhos ou 
perdas observadas nas distintas regiões do país a partir da abertura comercial e das decisões de política 
econômica de recorte neoliberal.  Ver Cano (1998 e 2002), Pacheco (1998), Diniz (1995) e Guimarães Neto 
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pesem as análises de Friedmann (1986) e Sassen (1991), aquele autor remete a discussão a 
uma dimensão pouco trabalhada no debate urbano e regional, ao destacar a relevância da 
acumulação financeira para a reconfiguração de estruturas espaciais.  Concordando com 
Arrighi (1989) e Harvey (1989),  Swyngedouw (1989)argumenta que, a despeito das elevadas 
taxas de crescimento e relativa estabilidade da relação oferta-demanda, o regime fordista 
carregava contradições que terminam por introduzir as próprias bases que vão mais tarde 
desestabilizar o regime como um todo.  Mas neste processo, chama a atenção para dois 
aspectos que considera centrais para sua compreensão: a dimensão financeira do processo de 
geração de riqueza capitalista e os mecanismos regulatórios que presidem a disputa por 
excedentes entre frações de capital e entre capital e trabalho.  Sendo estes mecanismos 
estreitamente associados às várias escalas geográficas de poder (ou de sistemas inter-Estados, 
nos termos de Arrighi), as formas de articulação entre estas escalas (global, nacional e sub-
nacional) tornam-se foco de atenção para o entendimento da dimensão espacial da crise.  

Swyngedouw  observa que a autonomização do capital financeiro no processo 
contemporâneo de acumulação detém importante papel na ruptura e transição do regime 
inaugurado no pós-guerra, que termina desencadeando a financeirização5 da produção 
capitalista de riqueza, isto é, a ampliação do poder relativo do capital financeiro na 
apropriação de excedentes frente a outras frações de capital – em direção à condição de 
hegemonia setorial do sistema economia-mundo –, o que induz à intensificação do recurso a 
ganhos financeiros como item essencial do leque de estratégias corporativas das demais 
frações de capital.  Desta forma, o autor encontra um nexo entre a escala global (liderada 
pelos interesses corporativos liderados pelo capital financeiro internacionalizado) e a escala 
local (onde se processa a vida cotidiana), na crise fordista, a partir da observação das 
mudanças nas formas regulatórias da vida econômica e social e na autonomização do capital 
financeiro, construindo desta forma os principais suportes de sua análise. 

 

O acirramento da concorrência reconfigura as interações entre as escalas espaciais 

 
Remetendo-se a Harvey (1982), Swyngedouw (1989) recorda a importância que a 

relocalização tem significado para a superação de crises de retornos decrescentes no 
capitalismo contemporâneo.  Assim como o emprego de tecnologias “superiores” e ocupação 
de novos nichos, uma locação “superior” pode compensar algumas perdas produzidas em 
outro lugar, não apenas pelo fato de propiciar a expansão dos mercados, mas por reduzir 
custos relativos, alterar relações entre os diversos fatores componentes do capital, inclusive 

                                                                                                                                                         
(1995).  Ver ainda Caiado, 2002, para análise a partir de indicadores mais recentes, Tinoco (2001) para uma 
revisão do debate regional e de seu enfoque metodológico, e Lacerda (2000) para uma análise do impacto 
regional da crise sobre as exportações do Nordeste. 
5 Segundo Braga (1997), financeirização é o padrão sistêmico de riqueza, o processo de acumulação capitalista 
contemporânea em que “a valorização e a concorrência operam sob a dominância da lógica financeira (...) não se 
trata mais de que os capitais se utilizem da intermediação financeira para um processo de produção que é o meio 
de valorização (...) buscam valorizar-se simultaneamente através do processo de renda (vinculado diretamente à 
produção) e do processo de capitalização (...) formam (...) a partir de suas ‘microestratégias’ de valorização 
capital próprio, uma macroestrutura financeira” (Braga, 1997:195). À semelhança de Swyngedouw, Braga 
observa que a financeirização como fenômeno global tem origem nas próprias contradições da dinâmica da 
acumulação fordista, e que enquanto seu efeito sobre o dinamismo das rendas nacionais e acumulação de capital 
produtivo como fonte de crescimento é mínimo, promove grande instabilidade monetário-financeira e cambial.  
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sua composição orgânica, e com isso as combinações insumo-produto6.  Para o autor, o 
espaço provê, assim, uma fronteira em movimento constante para a acumulação capitalista7, 
porém o expediente da solução espacial é praticado durante a fase de expansão do regime 
fordista (ou fase de prosperidade do terceiro Kondratieff, na interpretação de Arrighi).  
Avançando a análise de Harvey, Swyngedouw propõe que a solução espacial constituiu-se em 
uma das características da fase de expansão fordista.  Uma combinação de disponibilidade 
crescente de facilidades tecnológicas, estabilidade do sistema financeiro internacional e 
criação de zonas de baixos salários e trabalho semi-qualificado em países em 
desenvolvimento favoreceu o movimento sem precedentes da internacionalização de firmas 
norte-americanas e européias (e japonesas num segundo momento), a partir dos acordos 
multilaterais do pós-guerra já sob a hegemonia americana.  Neste contexto de estabilidade 
monetária, o setor produtivo assume a liderança setorial da acumulação8.  

Para Swyngedouw, ainda na fase de expansão, em pouco tempo teria início uma 
alteração no sistema tradicional da produção de excedentes, no seu entender baseado na 
relação centro-periferia.  Neste aspecto, o autor adota interpretação distinta daquela proposta 
por Arrighi.  Este propõe uma estratificação da economia mundial em que o sistema inter-
empresas está articulado e amparado pelo que chama de sistema inter-Estados9.  Neste último, 
Arrighi distingue três grupos de Estados (os do núcleo orgânico, semiperiféricos e 
periféricos), definidos segundo a presença preponderante em suas fronteiras, em maior ou 
menor grau, de atividades que controlam grande parte do excedente total produzido na 
economia mundial.  Para o autor, esta estratificação não vem sofrendo modificações 
substantivas através das várias fases ao longo dos quatro Kondratieffs identificados, o que tem 
implicações sobre a idéia da perda de importância do Estado nacional na era da 
“globalização”10.  Para Arrighi, o sistema inter-empresas movimenta-se acionando as 
estruturas do Estado nacional em sua disputa por posições vantajosas na economia-mundo.  A 
interpretação de Swyngedouw, diferentemente, está baseada numa noção de hegemonia que 
confunde a empresa capitalista com o Estado, interpretação esta que, ao nosso ver, ecoa a 
interpretação de origem neoliberal sobre a perda de importância do Estado nacional no debate 
                                                 
6 Para a análise da crise contemporânea, em que o embate pela apropriação da renda entre capital e trabalho tem 
se caracterizado por perdas relevantes no lado deste último, vale ressaltar a importância da determinação das 
taxas de salário que, como lembrava Harvey (1982:30), resultam de processos locais que, por sua vez, 
“propiciam quantidades diferentes de valores de troca para trabalhadores em diferentes categorias ocupacionais.”  
Não é demais completar que estas diferenças se verificam igualmente de local para local, constituindo-se assim o 
fundamento custo-da-força-de-trabalho na “guerra de lugares”. 
7 É claro que a solução espacial encontra limites, lembra nosso autor: limites físicos para a atividade econômica 
decorrentes de condições locais inapropriadas para a realização de capital, ou porque os salários, baixos demais, 
travam o crescimento do mercado, ou porque a mão de obra é desqualificada, ou de difícil adaptação à 
socialização do trabalho, ou porque infra-estruturas econômicas e sociais inexistem ou são insuficientes, 
ineficazes etc.  Fica evidente, neste sentido, a importância da dimensão espacial, isto é, das condições específicas 
que o território apresenta para a expansão e reestruturação do processo de acumulação.  Neste sentido, como 
sugeria Lefebvre (1969), o papel do espaço não se restringe a um mero conteúdo ou receptáculo da ação 
antrópica, portanto. 
8 Com a paridade fixa entre o ouro e o dólar, este se torna efetivamente uma moeda comum nas trocas 
internacionais, tornando não lucrativas operações especulativas no mercado financeiro e de moedas. A 
estabilidade incentiva a concentração dos investimentos em atividades do setor produtivo, e com ela a expansão 
de mercados, internacionalização da produção e progresso técnico. 
9 “As relações entre as empresas capitalistas são elas próprias incrustadas em estruturas hegemônicas mundiais, 
isto é, em acordos costumeiros no nível do sistemas inter-Estados que garantem a continuidade do fluxo circular 
da vida econômica através das fronteiras dos Estados” (Arrighi, 1998:25). 
10 Não estamos, ao tomar a análise de alguns autores aqui citados, notadamente de Arrighi, aceitando uma 
suposta seqüência “mecanicista” de fases ou estágios do ciclo econômico. 
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contemporâneo, à qual retornaremos mais adiante.  Para este autor, com a crise fordista o 
sistema centro-periferia é substituído por um outro, multi-hierarquizado, operado por 
empresas corporativas que vão aos poucos substituindo a ação do Estado nacional ao mesmo 
tempo em que assume uma feição transnacional.  Esta transnacionalização do grande capital 
produtivo termina por minar o desenvolvimento fundado na referência nacional que teria sido 
até então o cerne da expansão fordista e, mais atrás ainda, que teria sido o fator essencial para 
viabilizar os mercados na escala necessária para a reprodução ampliada do capital.  Uma vez 
localizados nos mais diferentes mercados, onde a solução espacial foi possibilitada por 
condições favoráveis à acumulação, durante a fase de prosperidade fordista, capitais vão 
perdendo o caráter nacional, e terminam por dar origem à crise que vai se manifestar mais 
adiante, pela pressão sobre o emprego nos países de origem e sobre a estabilidade do sistema 
financeiro internacional, conclui o autor.  

Em que pesem as dificuldades desta leitura do processo de transnacionalização do 
capital, ao não distinguir sistemas inter-Estados de sistemas inter-empresas, Swyngedouw 
propõe, análise elucidativa da mencionada financeirização da riqueza.  Neste aspecto, 
observamos semelhança como o argumento proposto por Aloizio Teixeira e retomado por 
Braga (1997).  Aquele autor adverte que no centro desta transnacionalização está a própria 
ordem monetária internacional que fundamentou a expansão da produção e a estabilização 
financeira no pós-guerra.  À medida que o dólar foi se consolidando como moeda central das 
trocas internacionais, ao longo dos anos 60, maior volume da moeda foi se acumulando fora 
dos Estados Unidos, livre, portanto, da regulação e controle do Federal Reserve.  Mais que 
isso, diferentemente do ouro, o dólar tinha além da condição de equivalente de trocas 
internacionais e reserva internacional de riqueza, o poder de render juros.  Um volume 
crescente de dólares começa então a sair dos EUA, principalmente em direção à Europa, 
atendendo à demanda por reservas em dólar por parte de bancos centrais e empresas 
corporativas, já nos anos finais da década de 1950.  Longe da tutela do banco central 
americano, um mercado paralelo de dólar vai se constituindo, tendo a City de Londres como 
epicentro11.  

Esta desnacionalização do dólar em breve produz pressões vigorosas sobre o sistema 
americano de regulação de sua moeda, em vista da ambigüidade de seu controle – dentro e 
fora dos EUA.  Em paralelo, os investimentos produtivos diretos americanos em economias 
em desenvolvimento (a solução espacial) aumentam a tal ponto que passam a disputar a 
competitividade de concorrentes em território americano e europeu, pressionando suas taxas 
de produtividade e lucro.  Desvalorizações de ativos começam a aflorar, impulsionando 
disputas entre frações de capital pela transferência do ônus da desvalorização para terceiros, 
que terminam por implodir a regulação do sistema financeiro, com o fim do sistema de taxas 
de câmbio fixas, e da conversibilidade do dólar em ouro.  As moedas começam então a flutuar 
livremente de uma economia nacional para outra, configurando-se assim um mercado 
financeiro global que se intensificava junto com as instabilidades e tensões de variadas sortes 
que ajudava a produzir: dos choques do petróleo ao crescimento dos movimentos de 
                                                 
11 Neste sentido, entendemos que as Docklands de Londres não são mera empreitada ambiciosa de 
incorporadores e urbanistas ávidos por valorização imobiliária.  São, ademais, nítido efeito da aproximação entre 
capitais financeiros e imobiliários estimulada, em termos gerais, pela quebra dos mecanismos regulatórios e 
conseqüente expansão da acumulação e do funcionamento do sistema financeiro internacional a partir dos anos 
70, e em termos específicos, pelo contexto de desregulação dos fluxos financeiros e da atividade econômica 
promovido pelo governo Thatcher.  Não foi casual o envolvimento pessoal da própria Thatcher para trazer a 
Olympia and York, responsável pela requalificação do Battery Park, em Nova York, para conduzir a renovação 
das Docklands de Londres. 
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relocalização das atividades produtivas, da crescente desregulação (e conseqüente exploração 
ampliada) do trabalho à intensificação da especulação financeira.  Esta última vai constituir-se 
como uma das características do período de transição que sucede à eclosão da crise e 
instauração da fase recessiva. 

A ruptura da ordem monetária internacional, continua Swyngedouw, induz a uma série 
de reações importantes: a especulação financeira, que tinha perdido sua atratividade no pós-
guerra, agora havia se tornado repentinamente uma atividade sobremaneira lucrativa.  Como a 
instabilidade do sistema monetário como um todo passou a exigir respostas rápidas e 
flexíveis, progressos significativos são estimulados nas tecnologias de comunicação e 
informação, especialmente sintonizados com a necessidade de acelerar a movimentação no 
espaço de grandes somas de capital.  Nas suas palavras, “os horizontes de tempo encolheram 
dramaticamente, enquanto os horizontes espaciais expandiram-se numa escala sem 
precedentes, à medida que ‘novos’ complexos de atividades financeiras perseguiam acessos a 
informações e controle sobre fluxos de informação (quase) instantâneos, dos quais dependem 
o sucesso e a habilidade de comandar o espaço, isto é, por meio de rápidos movimentos de 
capital sobre o espaço” (1994: 52). A solução espacial (spatial fix) visualizada por Harvey dez 
anos antes estava reciclada na solução “rápida” (quick fix) de Swyngedouw.  A estabilidade 
relativa do sistema financeiro que favorecia investimentos industriais de longo prazo durante 
a hegemonia fordista estava sendo substituída pelos ganhos obtidos a partir de rápidos 
movimentos de capital financeiro no espaço.  O capital agora mais coleta lucros à medida que 
se move de uma praça financeira para outra como antes não teria sido capaz. 

Esta mudança de ênfase da produção de mercadorias para a especulação financeira vai 
impulsionar, assim, espetaculares crescimentos no mercado financeiro12, o que por sua vez, 
conduz a grandes flutuações das taxas de câmbio e revigorada instabilidade da atividade 
produtiva.  Com o objetivo de passar adiante possíveis desvalorizações, as fronteiras espaciais 
passaram a mudar mais rapidamente, motivando relocalizações de plantas industriais e outros 
ativos, em busca agora não apenas de trabalho barato e locações vantajosas, mas também em 
busca de zonas monetárias favoráveis.  Cresce a busca por economias cujas condições 
macroeconômicas, mesmo que temporárias, viabilizem ganhos no mercado de câmbio, agora 
fundamentais para a expansão da acumulação mesmo para atividades produtivas.  Para a 
empresa corporativa, a decisão sobre mover-se de um país para outro agora contempla um 
novo fator locacional: as possibilidades de lucros obtidos com operações financeiras 
envolvendo mercados de câmbio.  Desvalorizações de moeda refletem desvalorizações de 
ativos reais, ou seja, prejuízos contabilizáveis dos quais as corporações precisam fugir como o 
diabo foge da cruz.  Acrescem-se a isso as novas tecnologias e novos arranjos administrativos 
que, ao lado de mais rebaixas de custos por importações desregulamentadas, ensejam: (i) 
novas plantas mais leves e menores; (ii)grande terceirização dentro da própria planta da 
empresa corporativa, minimizando seu próprio capital, entre outras vantagens.  Eleva-se, 
conseqüentemente, o interesse por locações em que as funções de comando e controle destas 
movimentações e do processo se desenvolvam em condições vantajosas, acarretando, 
portanto, a (re)concentração.  destas atividades em algumas poucas cidades, o que enseja 
conceituações como a de cidade mundial ou global (Friedman, 1986, Sassen, 1991). 

Diante disso, a acumulação de capital passa a se processar em um contexto de grande 
instabilidade e desordem que se auto-alimenta.  Estratégias de reestruturação, tais como 

                                                 
12  De menos de uma média de US$ 20 bilhões por dia, em 1970, o comércio mundial de moedas salta 
para mais de US$ 150 bilhões por dia, em 1979, aponta Swyngedouw (1994). 
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fusões e aquisições, alianças estratégicas, empresas “ocas”13, relocalizações efêmeras, 
objetivam superar as perdas provocadas pela crise do antigo regime, e ao mesmo tempo, 
ajustar as empresas às mudanças nas relações inter-setoriais determinadas por um sistema 
monetário desorganizado e crescentemente especulativo, portanto, instável e incerto.  
Contrapartida de tal processo é a transferência da desvalorização para lugares, regiões e 
nações à medida que as empresas buscam elas mesmas livrar-se de desvalorização (e 
revalorização) instantânea e expandir seus mercados, o que impulsiona uma “solidariedade” 
oportunista entre corporações globais e localidades.  Solidariedade esta que, por sua vez, 
requer uma dada – e não propriamente nova – interação entre as escalas geográficas de poder 
político e econômico, cujas origens remontam à própria consolidação da lógica capitalista 
sobre as relações sociais, como sugerem Logan e Molotch (1994), e cujos efeitos são visíveis 
sobre o sistema inter-Estados e sobre o mosaico do desenvolvimento desigual. 

À medida que evolui a financeirização e transnacionalização da acumulação, 
prosperam, em paralelo, transformações relevantes na estrutura e natureza do Estado, com 
repercussões marcantes sobre as políticas urbanas.  A retórica dominante passa a atribuir à 
escala nacional representações de uma estrutura institucional rígida diretamente associada ao 
fordismo, tratado, por sua vez, como modelo retrógrado a ser substituído.  Segundo esta 
retórica, o governo nacional se mostraria incapaz, de um lado, de conduzir a política 
econômica frente ao crescimento espetacular do poder de determinação das corporações 
transnacionais sobre a economia globalizada, e de outro, de atender às demandas da sociedade 
por políticas sociais num contexto de desemprego crescente (aqui a ressonância com a 
interpretação de Swyngedouw mencionada antes).  Em paralelo à crise fordista, no que 
concerne o sistema inter-Estados, a escala nacional deveria passar assim por intensa 
reestruturação, cedendo terreno para a escala local, apontada como mais ágil e próxima da 
população e do controle social, portanto, mais adequada ao regime de especialização flexível 
que viria a substituir o fordismo.  Consolidava-se assim uma interpretação que se tornaria 
predominante no curso da transição.  Consistente com esta interpretação, a saída para a crise 
fordista resultaria da redução de escopo na medida da descentralização de políticas sociais da 
escala nacional para as demais, especialmente para a local, da privatização da oferta de 
serviços públicos e outros ativos estatais, e da flexibilização da regulação do trabalho e do 
capital.  Na base destas mudanças, ganhava terreno a visão de que o Estado devia acompanhar 
as mudanças em curso na economia, reduzindo suas dimensões, orientando-se para subsidiar o 
grande capital e introduzindo padrões de eficiência na gestão pública inspirados na 
concorrência inter-capitalista. 

Sendo assim, sob o signo do chamado pensamento único, em grande parte do mundo 
capitalista o Estado nacional é levado a “adequar-se” às exigências das novas condições de 
acumulação.  Isto implica, obviamente, a elaboração de construções ideológicas necessárias 
para a legitimação dos referidos ajustes na organização da sociedade.  Com a aparência de 
reformas para “modernização” do Estado nacional, vai-se difundindo a noção de que sua 
intervenção sobre a organização da vida social e econômica reduz a eficiência dos processos 
de produção de riqueza e acentuam a dependência dos indivíduos nas estruturas de proteção 
social (welfare ‘dependency’), desperdiçando recursos, minando as capacidades 
empreendedoras e desorganizando os sistemas de referência da economia em geral.  
Fundamenta-se desta forma a redução do escopo e a descentralização de políticas sociais, a 

                                                 
13 Empresas ocas (hollow corporations) são assim denominadas por terceirizarem todas as etapas de produção, 
mantendo sob sua responsabilidade direta apenas as atividades de pesquisa e desenvolvimento, design, 
gerenciamento da marca e financiamento da produção.  
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privatização de ativos públicos e a flexibilização dos mecanismos regulatórios do capital e do 
trabalho, que terminam por efetivamente retirar do Estado nacional – por seu próprio 
intermédio – a condição de escala chave para a regulação e codificação da vida cotidiana, 
como prevalecia durante os “gloriosos” anos fordistas.  Um duplo movimento de redefinição 
das escalas de ação político-econômica vai se consolidando: um, para “cima”, de integração 
global da atividade econômica e da decisão política, e outro, para “baixo”, de descentralização 
para a escala local da organização da vida cotidiana (interação com o grande capital, políticas 
sociais e regulação da relação capital-trabalho).  Necessária e complementar ao movimento 
anterior, haveria, portanto, uma situação de funcionalidade entre as duas escalas (ao invés de 
uma relação de antagonismo global x local), o que justificaria os re-escalonamentos da ação 
governamental.   

Tais mudanças no foco da ação do Estado nacional são, portanto, consistentes com a 
acentuada expansão do grande capital associada à crise em curso, especialmente do capital 
financeiro.  A desestabilização do sistema internacional que estimula o crescimento do 
mercado financeiro, amplifica o comando das finanças sobre a dinâmica econômica em geral 
e sobre a organização sócio-espacial decorrente desta, e movimenta o pêndulo da acumulação 
em favor do setor rentista.  Neste movimento, redefine-se o ambiente político-econômico de 
tal sorte que a escala nacional é ajustada aos intentos do “mercado” com respeito a comando 
sobre a vida econômica e social.  Por este raciocínio, a retórica dominante leva à conclusão, 
na seqüência, que a escala nacional não detém mais o mesmo poder, e que outra é a escala 
mais dinâmica, ágil e capaz de conviver com as novas exigências de uma economia que se 
‘globalizou’ e se tornou bem mais flexível e competitiva.  Observa-se assim o deslocamento 
do campo de disputa entre interesses antagonizados pelo capitalismo – em fase recessiva – 
para uma escala de menor poder de enfrentamento, numa evidente construção social e 
ideológica. 

Ao contrário desta construção ideológica predominante, nosso entendimento é o de 
que a escala nacional continua a deter importância expressiva nos processos em curso, já que 
o sistema inter-Estados não foi eliminado e continua funcional e imprenscindível ao 
capitalismo.  O encaminhamento e operacionalização de todas as alterações previstas nesta 
construção não prescindem das estruturas e instituições nacionais.  Dependem do Estado 
nacional desde a flexibilização da regulação sobre fluxos financeiros e sobre o mundo do 
trabalho até a redução de suas atribuições relativas às políticas universais de financiamento 
público de bens e serviços sociais.  Some-se a isso a importância que o Estado nacional detém 
crescentemente sobre o processo de acumulação contemporâneo, por meio de seus fundos 
públicos.  Conforme argumenta Oliveira (1998), os fundos públicos influem decisivamente 
sobre a taxa de lucro de setores oligopolistas variados, visto que são cada vez maiores os 
investimentos atualmente exigidos pelo avanço do progresso técnico14.  Finalmente, e de 
grande importância, cabe à escala nacional a ação crucial para o cotidiano dos indivíduos e 
das coletividades que é o manejo da moeda.  O Estado nacional tem sido, sim, objeto de 
transformações marcantes, mas ao contrário do que faz crer a retórica hegemônica, estas têm 

                                                 
14 “O que torna o fundo público estrutural e insubstituível no processo de acumulação de capital, atuando nas 
duas pontas de sua constituição, é que sua mediação é absolutamente necessária pelo fato fato de que, tendo 
desatado o capital de suas determinações autovalorizáveis, detonou um agigantamento das forças produtivas de 
tal forma que o lucro capitalista é absolutamente insuficiente para dar forma, concretizar, as novas 
possibilidades de progresso técnico abertas.  Isto somente se torna possível apropriando parcelas crescentes da 
riqueza pública em geral, ou mais especificamente, os recursos públicos que tomam a forma estatal nas 
economias e sociedades capitalistas” (Oliveira, 1998: 31-32.  Grifo no original). 
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sido não no sentido de torná-lo mínimo efetivamente, como mostram as estatísticas oficiais 
sobre a dívida pública brasileira15.   

A emergência do local reflete, portanto, um movimento mais amplo de reestruturação 
das condições de acumulação capitalista, em face da crise fordista, orientado segundo a 
ideologia do livre-mercado.  Mas ao invés de partirmos para o extremo oposto e 
reivindicarmos o protagonismo isolado da velha nossa conhecida escala nacional, pleiteamos 
uma visão alternativa.  Esta postula que na fase atual de reprodução em escala global do 
capitalismo, as interações entre agentes e grupos de interesses operam em várias escalas 
simultaneamente, com o intuito de assegurar ou ampliar seu poder sobre processos decisórios, 
pressionando a alteração das hierarquias escalares.  A escolha da escala “mais adequada” 
seria, no nosso entender, resultante menos da busca por uma maior coerência entre a dinâmica 
econômica e as estruturas político-regulatórias, e mais da procura pela arena mais conveniente 
para os agentes hegemônicos perseguirem seus objetivos político-econômicos.  A escolha da 
escala é estrategicamente feita pelos grupos de interesse com o intuito de alcançar resultados 
específicos ou poder de influência sobre processos decisórios, em que estão em disputa 
recursos e benefícios governamentais, regulações e fundos públicos.  Na perspectiva dos 
grupos hegemônicos, como argumenta Pendras (2001), a escolha pela escala local ou pelo 
“Estado mínimo” constitui operação que almeja as políticas sociais (regulação/desregulação), 
os termos dos contratos (especialmente os relativos às negociações trabalhistas) e a 
organização das relações comerciais (acordos de livre mercado, entre outros).  Mais, continua 
o autor, “while scaling means local states have become increasingly involved in defining the 
local environment, ‘defining the local environment’ has essentially become a euphemism for 
deciding how best to attract capital investment” (Pendras, op. cit. p.824).   

Na circunstância atual por que passam as localidades em conseqüência da crise 
fordista, esta atração de investimento passa a ocupar lugar central na agenda local.  E com 
isso, construiu-se a agenda pública que vai fundamentar (ou legitimar socialmente) decisões 
sobre o emprego dos recursos públicos de forma seletiva e concentrada no atendimento dos 
interesses de um dado grupo social.  E é a própria crise que oferece a justificativa de maior 
apelo social, o elevado desemprego, materialmente mais perceptível na escala do município, 
para o emprego dos recursos públicos orientado para as elites.  A crise exigiria uma por assim 
dizer solução imperativa de responsabilidade do poder local de tornar a localidade atraente ao 
capital – particularmente ao grande capital – para o que seria necessário estreitar os benefícios 
do desenvolvimento a áreas selecionadas no território municipal (centros antigos a serem 
revitalizados, p.ex.) e a certos indivíduos (as elites beneficiárias dos projetos de revitalização), 
às custas de áreas e grupos sociais mais amplos e mais carentes.  Na ausência de princípios 
democráticos mais firmes por parte dos dirigentes públicos locais, este ambiente político 
urbano contemporâneo não é novo em conteúdo: apenas renova velhas práticas de utilização 
dos recursos e da agência pública para obtenção de benefícios privados.  Como dado novo 
pode-se apontar a sua legitimação por meio do elevado desemprego e a introdução de novos 
componentes na coalizão de crescimento que se estabelece tradicionalmente em torno do 
poder público local: o grande capital globalizado e seus associados.   

                                                 
15 Entre 1995 e 2000, a dívida líquida do setor público passou de 29,9% para 41,3% do PIB nacional, conforme 
o Banco Central do Brasil (www.bcb.gov.br, vários boletins). 
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Nem só local, nem só nacional: escalas são construções sociais e campos de disputa pela ação 
do Estado 

A despeito das novas atribuições e articulações que o poder local é levado a 
desempenhar, esta leitura nos leva a observar que seu grau de comando sobre seu território e 
desenvolvimento é, contudo, bastante limitado.  A desregulação e retração deliberada do 
Estado nacional de fato promoveram maior controle dos capitais transnacionais sobre a 
reprodução do trabalho e do território nos espaços economicamente “exploráveis” do planeta.  
Como argumenta Braga (1997), em vista da grande massa monetária líquida que operam, e da 
desregulação e liberalização promovidas           governos nacionais, esses capitais têm hoje a 
capacidade de redefinir a territorialidade econômica em escala planetária, a partir de seus 
interesses.  É evidente a mudança na relação entre as escalas de poder.  De um lado, 
magnífica-se o poder e comando do espaço pelas corporações transnacionais, de modo que 
por mais que a “sociedade” local exerça a organização do seu cotidiano ainda assim é bastante 
assimétrico o jogo de poder entre estas duas escalas.  De outro lado, este exercício 
descentralizado da regulação das práticas cotidianas promove a fragmentação da relação 
capital-trabalho, e por conseqüência, a fragmentação do espaço sócio-econômico.  Amplia-se 
a diversidade de respostas institucionais, políticas e estratégicas locais, bem como as formas 
territoriais de regulação da relação entre produção e consumo, fazendo prevalecer aquelas de 
caráter competitivo, que facilitam o afastamento de princípios de justiça social e redução de 
desigualdade.  E sobre um local fragmentado, desprovido de solidariedades nacionais, e de 
regulação também nacional de inibição a movimentos especulativos e a lances de leilão para 
atração de investimentos movidos a dinheiro público, o capital transnacional exerce controle 
ainda maior.  Mais, no agregado, reduzem-se as chances de convergência entre as regiões de 
um mesmo país, em vista da conjunção dos efeitos da ausência de políticas nacionais de 
desenvolvimento regional com os interesses das corporações apenas por segmentos lucrativos 
– ou “superiores” nos termos de Harvey (1982) – do espaço geográfico.   

O poder exercido pelas corporações transnacionais desencadeia, inegavelmente, 
importantes mudanças na articulação entre as escalas entre si, e entre estas e essas 
corporações, embora, vale lembrar, as interações destas se dêem com várias escalas 
geográficas simultaneamente.  Com a retirada (ou redução) da escala nacional da arbitragem 
da relação entre capital e trabalho, da limitação à livre circulação dos fluxos financeiros, e da 
implementação de políticas ortodoxas de estabilização fiscal, a diferenciação local, as 
histórias, tradições e sistemas culturais e regulatórios locais, inclusive e em especial aqueles 
relativos ao funcionamento da relação capital-trabalho, ganham importância, como 
Swyngedouw já havia alertado.  Importância esta que, por outro lado, não diminui a grande 
assimetria que caracteriza a relação em que esta revigorada escala local se coloca: de um lado, 
uma estrutura de poder econômico que exerce um comando global sobre a produção de 
riqueza e do espaço, e de outro, um limitado grau de controle político de populações locais 
sobre seus próprios espaços. 

Diante do recolhimento deliberado da escala nacional, o poder local é induzido a se 
reestruturar no sentido de atrair investimentos externos.  Para tanto, é convencido de que é 
preciso construir um sistema regulatório que guie as práticas da vida cotidiana local, através 
do qual, simultaneamente, simplifique o ingresso de novos investimentos externos e se 
diferencie de outras localidades com as quais disputa a “hospedagem” destes investimentos.  
Não surpreende que a partir daí intensifiquem-se as diferenciações entre as localidades, o que 
acentua a fragmentação territorial e regulatória no interior de uma mesma nação.  Apesar do 
processo de homogeneização do espaço que a globalização induz, essa busca frenética por 
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diferenciações ao mesmo tempo mina a solidariedade nacional e do trabalho, exacerba a 
fragmentação da sociedade, do mercado de trabalho e do território, e lança a localidade num 
sistema globalizado de acumulação, sobre o qual exerce comando absolutamente 
inexpressivo. 

A valorização funcional da escala local pavimenta, portanto, um processo de 
descentralização espacial da codificação e controle de práticas da vida cotidiana.  Práticas 
anteriormente coletivas e reguladas nacionalmente vão sendo gradativamente transferidas para 
os níveis de escala geográfica inferior ou para a própria iniciativa privada.  Entre estas 
práticas estão condições institucionais que presidiam campanhas salariais e outras barganhas 
entre capital e trabalho, o controle das organizações trabalhistas no chão de fábrica e a oferta 
de condições gerais para a reprodução ampliada da força de trabalho (políticas de educação, 
saúde, habitação, formação do trabalhador, cultura para o trabalho etc.)16.  No curso de tais 
mudanças, o próprio conceito de política pública passa por grandes reformulações, ao ser-lhe 
subtraído o objetivo intrínseco de promover iguais oportunidades aos cidadãos e justiça 
social.  Da mesma forma, na perspectiva neoliberal contemporânea o significado das cidades 
para a economia capitalista é radicalmente diferente daquele adotado durante os anos 1970 e 
1980, quando ainda prevaleciam formas de pensamento de tradição social democrata ou 
marxista sobre a questão urbana.  Ao invés da visão de que as grandes cidades eram 
primeiramente um grande problema, afundadas em deseconomias de aglomeração e violência, 
baixa mobilidade e déficit habitacional, em direção ao declínio certo, na visão contemporânea, 
elas passam a representar o locus por excelência do capitalismo globalizado.  As cidades 
“globais” são assim definidas por sediarem os almejados negócios competitivos, as grandes 
expressões da cultura de mercado, a inovação, elementos centrais para a acumulação 
contemporânea e foco das “novas” políticas urbanas.  Conseqüentemente, como adverte 
Harloe (2001), a questão urbana é redefinida: ao invés de leituras a partir da relação entre a 
economia capitalista e o desenvolvimento urbano, desigualdades sociais e pobreza, a ênfase 
agora é na idéia de eficiência, cujo maior bloqueio seria uma suposta ausência de coesão 
social17 que leva à exclusão social e econômica.  E se antes, à época áurea do liberalismo 
                                                 
16 Em meio à vasta a bibliografia nacional e internacional que registra tal tendência de descentralização da 
regulação das relações entre capital e trabalho, merece destaque, para a análise do caso brasileiro, a organização 
efetuada por Castro e Dedeca (1998) A ocupação na América Latina: tempos mais duros.  Ver ainda Rodrigues e 
Arbix (1996) Novas estratégias sindicais diante do desemprego, no tocante à importância da reestruturação 
produtiva sobre a atitude mais colaborativa e menos hostil (“cooperação conflitiva”) das relações capital-trabalho 
na indústria automobilística do ABC paulista e da postura do governo FHC em se retirar da atualização da 
regulação destas relações afetadas pela reestruturação. 
17 Neste artigo, Harloe está interessado em questionar o uso de termos recorrentes no discurso de dirigentes e 
políticas públicas a respeito de problemas sobre a cidade e justiça social, entre os quais os conceitos de exclusão, 
coesão social e capital social.  A partir da análise de diversos discursos do primeiro ministro britânico e do 
prefeito de Londres, o autor observa que mesmo sem precisar seu entendimento sobre o termo, os governantes 
difundem e incorporam como fundamento para suas ações a idéia de que exclusão diz respeito àqueles que não 
se beneficiam da prosperidade econômica, e são destituídos de redes de relações interpessoais (capital social) 
que lhes poderiam propiciar oportunidades de inclusão ou retorno ao “seio” da sociedade.  Nesta linha, coesão 
social remete a fatores de convívio social, solidariedade, valores morais e pertencimento a uma comunidade que 
propiciariam controle e preveniriam os indivíduos da desordem moral e social que os conduzem à exclusão.  
Para o autor, esta é uma abordagem de nítida tradição liberal sobre o velho objeto de preocupação das elites de 
controle das massas urbanas, traduzido como integração social.  Considerando que algumas formas de conflito e 
divisão social são condições essenciais para promover a integração, Harloe avalia que a agenda, o discurso e as 
políticas sociais do chamado Novo Trabalhismo são fortemente individualistas e orientados para a reinserção do 
indivíduo no mercado de trabalho e para a competitividade das localidades, e ao assim se posicionarem, 
afastaram-se do debate de questões de justiça social que cerca a reprodução do capital e que caracterizou o 
padrão de gestão do Estado do bem estar social. 
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anterior às grandes guerras, a falta de coesão social remetia a questões de pobreza, crime e 
qualidade de vida como sintomas de uma patologia urbana que necessita de uma solução 
terapêutica (nos termos da Escola de Chicago), hoje estas questões são enfrentadas pela sua 
importância enquanto potenciais obstáculos para a competitividade (da nação, da localidade, 
da empresa).  Por conseqüência, conclui Harloe, exclusão social passa a ser alvo da ação 
pública menos por ser uma situação injusta por si só, e mais por ser fonte de ineficiência 
econômica e empecilho às estratégias de atração de investimentos externos.  

Observa-se, assim, que o pêndulo da ação do Estado moveu-se de posição também no 
que diz respeito às políticas sociais e urbanas: deixou os fundamentos de inspiração social-
democrata ou marxista que caracterizaram o interlúdio dos “anos dourados” e retornou, com 
roupagens novas, para aqueles da tradição liberal, mas num estágio em que as relações 
capitalistas de produção já levaram ao limite a vulnerabilidade do trabalho diante do capital.  
A idéia de coesão social hoje em voga volta a ecoar velhos acordes e inquietações das elites 
acerca da cidade e das “perigosas classes laboriosas” anteriores às guerras mundiais, 
reacendendo preocupações com ameaças à moral e à ordem social.  Em se tratando de política 
urbana, porém, podemos dizer que a posição do pêndulo na conjunção liberal ainda está 
prosperando, apesar de já não mais situar-se como verdade única no que tange a políticas 
macroeconômicas, mesmo para os organismos multilaterais.  Na esfera local, volta a deter 
influência na ação estatal a interpretação da questão urbana de inspiração darwinista, como a 
dos pensadores da Escola de Chicago de ecologia urbana, que enxergavam as disparidades 
sociais na cidade como “patologias” resultantes da incompetência ou fatalismo de certos 
indivíduos menos preparados para a concorrência pelas melhores posições no território e 
sociedade urbanos18.  Na cidade contemporânea, pós-Estado do Bem Estar Social ou “pós-
moderna”, assim como na cidade pré-grandes guerras, no ocidente mais ou menos 
desenvolvido, prevalece a idéia de que ao indivíduo – por seu fatalismo ou posição refratária 
às leis de mercado – atribui-se a responsabilidade por sua própria exclusão (“blame the 
victim”). 

Neste contexto, não há justificativa para o que é entendido como dependência por 
mecanismos de proteção social, o que leva à revisão de enfoque das políticas sociais e 
urbanas.  Como argumenta Harloe, “...the implied or explicit connections that are being made 
between competitiveness, social cohesion/exclusion and social capital, and the belief that 
there can be positive as well as negative outcomes of these links in terms of distributive 
justice in the city, provides us with a new (or rather a reinvented) liberal formulation of the 
urban question and its solution. (...) this new formula also implies some important shifts in 
respective roles and responsibilities of individuals and their families, civil society, the state 
and the market, away from the pattern that typified the social democratic welfare state and its 
approach to issues of social justice” (Harloe, 2001:896).  Parâmetros de concorrência e 

                                                 
18 A contribuição e influência da Escola de Chicago para a compreensão do fenômeno urbano, especialmente a 
de seus fundadores – Robert Park, Ernest Burguess e Roderick McKenzie – não deve ser menosprezada, por seu 
pioneirismo e reconhecimento da diversidade cultural e da divisão de trabalho como fatores fundamentais para o 
desenvolvimento das cidades, entre outros aspectos.  Para os propósitos do presente artigo, queremos chamar a 
atenção, contudo, para o enfoque da questão urbana orientado pela crença, prevalecente à época, nos efeitos 
virtuosos da concorrência e do livre-mercado, do tipo: “A cidade oferece um mercado para os talentos 
específicos dos indivíduos.  A competição pessoal tende a selecionar para cada tarefa específica o indivíduo mais 
adequado para desempenhá-la” (Park, 1916, in Velho, s/d: 36).  A idéia de oportunidades desiguais e a 
relevância do Estado enquanto agente com poder de intervenção sobre as leis de mercado estão ausentes das 
formulações dos ecologistas urbanos, como de resto da produção intelectual mainstream anterior à primeira 
grande guerra, e que encontramos com novas roupagens nas práticas urbanas hegemônicas atuais. 
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eficiência passam a presidir a distribuição dos benefícios do progresso, a prestação dos 
serviços públicos e a gestão urbana, afastando o Estado do enfoque da justiça social que 
prevaleceu na fase expansionista do capitalismo fordista.  Reverso da mesma moeda, opera-se 
simultaneamente a liberação do Estado de onerosas responsabilidades sociais e sua 
aproximação aos interesses do capital, tal como destacado por Oliveira (op.cit.). 

Note-se que aqui não estamos nos referindo a uma dada escala do aparelho de Estado.  
Afastamento e aproximação deste ou daquele papel, deste ou daquele grupo de interesses, são 
processos que expressam mudanças na atuação de todas as escalas do poder público, e de 
todas as suas instâncias.  Do lado do Estado nacional, a descentralização de políticas sociais, 
privatização, flexibilização de regulações etc.  Do lado do Estado local, a qualidade (e 
docilidade) da força de trabalho, o espaço construído e espaços livres e de lazer destinados às 
elites que deseja atrair, a logística e infra-estrutura, enfim os aspectos relativos às condições 
específicas locais que vão supostamente qualificar a localidade abatida pelo desemprego em 
sua disputa por novos investimentos.  Em ambos os casos, vale lembrar, as mudanças são 
respostas bem mais sensíveis às exigências das empresas globalizadas e do capital em geral, 
que às mobilizações sociais.  De um lado, o Estado nacional relaxa as exigências de caráter 
redistributivo sobre o capital, ao mesmo tempo em que redireciona a aplicação dos fundos 
públicos em benefício deste, e de outro lado, o Estado local embarca numa trajetória 
competitiva perante outras localidades em disputa pelos mesmos recursos.  Opera-se, assim, 
uma tendência funcional aos interesses dos beneficiários do processo de centralização do 
capital que a globalização e a financeirização da acumulação produzem.  Com a gravidade de 
que o próprio poder local contribui para a centralização de capital ao priorizar recursos 
públicos para atender aos interesses corporativos em sua movimentação mundo afora, além de 
intensificar diferenças entre níveis salariais e arranjos nas condições de trabalho nas diferentes 
localidades que resultaram em padrões de estratificação social territorialmente divergentes e 
mercados de trabalho altamente fragmentados19. 

Ainda que sejam previsíveis os efeitos em termos de desigualdade que tais políticas 
urbano-competitivas tendem a produzir, não surpreende a sua grande disseminação.  A crise 
fiscal e de emprego reacendem, como vimos, fundamentos de grande apelo na sociedade em 
geral.  Como justificativas para sua implementação, são freqüentemente ressaltados aspectos 
os mais intrínsecos ou particulares do local, como o orgulho citadino (cujo poder 
argumentativo perante a população já reconhecia Braudel, 1995) que oferece ótimo suporte 
para a competição entre cidades, sua condição de proximidade com a vida cotidiana que 
facilita maior sintonia entre governados e governantes, maior controle da sociedade sobre a 
ação destes, bem como aspectos de “austeridade fiscal”, em contraponto aos graves 
descalabros na gestão pública, especialmente aqueles da escala nacional.  São aspectos 
inegavelmente relevantes para o exercício de práticas e processos democráticos que estão no 
centro das referências que mediam a relação entre Estado e sociedades locais.  Não obstante 
terem sido explorados pela propaganda local-competitiva, estes são aspectos que não podem, 

                                                 
19 A experiência das relações industriais observadas no novo sítio automobilístico do Paraná, com relação ao 
ABC, estudados por Fonseca (2001), e as mudanças na política oficial do governo federal referente às relações 
de trabalho analisada por Rodrigues e Arbix (1996) parecem confirmar esta tendência no tocante ao caso 
brasileiro.  Segundo Rodrigues e Arbix, as posturas governamentais recentes permitem entender que a empresa, 
especialmente a grande, é sugerida pelo governo FHC como o “nível mais adequado para a definição de novas 
relações de trabalho” (...), o que promoveria maior flexibilidade na “legislação trabalhista de modo a permitir 
rearranjos nas empresas, particularmente no que se refere a jornada, encargos, férias, produtividade, terceirização 
e contratos coletivos” (...), em paralelo à “diminuição do poder normativo da Justiça do Trabalho” (...) e “da 
proteção estatal aos sindicatos” (p. 126). 
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contudo, ser menosprezados.  Tanto por sua importância intrínseca, como pelo fato de terem 
estado no centro de inúmeras bandeiras por redemocratização e moralização da coisa pública 
em tantos países.  Sem falar no fato de que, associada à crise, a bandeira pela 
redemocratização conseguiu concretizar em diversas municipalidades progressistas, no Brasil 
e em vários outros países, iniciativas no sentido de introduzir processos de decisão mais 
plurais e inverter prioridades no uso dos recursos públicos em favor dos grupos sociais e de 
partes do território das cidades tradicionalmente menos atendidos20.   

A discussão sobre alternativas à política urbano-competitiva, ou melhor, sobre a nova 
política de escalas, portanto, requer complementação.  Não resta dúvida que a crise fordista 
implicou uma revisão da ação do Estado, cuja repercussão sobre o ambiente político-
econômico local tem sido, de fato, o reescalonamento da ação pública de forma por demais 
variada e fragmentada.  Todavia, se de um lado, definir o local como a escala apropriada ao 
capitalismo contemporâneo é o mesmo que reconhecer que a ação pública deve focar a 
atração de investimentos, com o que as desigualdades tendem a crescer, a eleição da escala 
nacional como sendo a mais adequada para se contrapor a esta ideologia do livre-mercado 
parte de observação parcial da realidade e leva, portanto, a resultados igualmente duvidosos.  
Como tentamos mostrar, a dinâmica do processo de acumulação de capital se dá nas várias 
escalas simultaneamente.  E se assim é, não se pode perder de vista que a construção de uma 
alternativa progressista de desenvolvimento com justiça social requer abordagens 
metodológicas e políticas trans-escalares.  É preciso, então, tentar aprofundar o significado 
deste local.  

Para tanto, podemos partir da pista que nos oferece Pendras (2002): o local não é uma 
coisa concreta, ao contrário é um processo e uma construção social em que se confrontam 
grupos de interesse locais e extra-locais, cujos conflitos determinam a constante construção do 
espaço.  Sendo assim, na perspectiva das elites locais, a resolução de conflitos associados aos 
movimentos de reprodução do capital tem a propriedade de articular novas coalizões e/ou 
novos posicionamentos dos agentes sociais segundo uma dada conjuntura.  A solução 
vislumbrada pela coalizão de poder freqüentemente envolve gestões no sentido de promover 
sua legitimidade junto à população local, com a qual parte-se para gestões junto a escalas 
nacionais e regionais de poder bem como articulações com agentes supra-nacionais, caso estes 
façam parte da solução.  Diante desta dinâmica, uma agenda  progressista impõe movimentos 
igualmente trans-escalares para as agendas governamental e não-governamental, 
especialmente num contexto de grande instabilidade e incerteza.  Como defende Vainer 
(2001), em sintonia com Pendras, é preciso reconhecer que “qualquer projeto (estratégia) de 
transformação envolve, engaja e exige táticas em cada uma das escalas em que hoje se 
configuram os processos sociais, econômicos e políticos estratégicos.  Desta perspectiva, o 
que faz a força das corporações multinacionais está menos em sua globalidade que em sua 
capacidade de articular ações nas escalas global, nacionais, regionais e locais” (Vainer, op.cit. 
p.147).  Deduz-se daí, continua o autor, que as escalas não são dadas, são produzidas, como as 
localidades, em processos heterogêneos e contestados, “são, elas mesmas, objeto de 
confronto, como também é objeto de confronto a definição das escalas prioritárias onde os 
embates centrais se darão” (Vainer, op. cit. p.146).  Se escalas são, portanto, construções 

                                                 
20 É muito vasta a literatura sobre tais experiências, tendo se tornado inclusive objeto de divulgação pelos 
organismos multilaterais, visto que nos casos divulgados as experiências produzem efeitos positivos sobre o 
equilíbrio financeiro das municipalidades.  Entre outros, ver Genro et alii, 1997 e Farah & Barboza (orgs.), 2000, 
para um panorama das leituras a partir da própria gestão, e World Bank, 1999, para uma avaliação de programas 
de desenvolvimento local com vistas ao equilíbrio financeiro municipal. 
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sociais produzidas ao longo de processos em que se confrontam interesses em disputa, e se 
estes interesses se defrontam nas diversas escalas, muitas vezes simultaneamente, não há 
fundamento para defender esta ou aquela como a mais apropriada à atual ou a qualquer fase 
de reprodução do capital.  Da mesma forma, nenhuma delas é destituída de importância. 

Uma especificidade do local, que por si só pode servir a qualquer pauta, progressista 
ou neo-liberal, é a condição recorrentemente anunciada de ser a “escala da experiência”.  
Concordamos com Pendras de que o reconhecimento desta especificidade pode induzir ao 
risco de reificar o local, mas ao mesmo tempo introduz o ingrediente essencial para a análise 
conseqüente da interação entre o global e o local – a política local (local politics).  Afinal, 
continua Vainer, “escolher a escala é também, quase sempre, escolher um determinado 
sujeito, tanto quanto um determinado modo e campo de confrontação” (Vainer, op. cit. p.147).  
Se as escalas são resultado de embates, como argumenta Vainer, e são também campos de 
ação política, inclusive para a definição de qual escala será definida como prioritária num 
dado momento da acumulação de capital, e segundo interesses dados, constitui elemento 
essencial de análise a compreensão dos interesses que definem a escolha de tais escalas, 
mobilizam os campos e as coalizões, estas igualmente trans-escalares.  Logo, o estudo do 
local requer a investigação da construção política e social da localidade, isto é, movimentos e 
alianças entre atores específicos locais, sua interação com atores não locais, públicos e 
privados, impelidos por interesses em disputa por posições de controle desta localidade, os 
mecanismos tradicionais de reprodução do poder dos grupos e coalizões dominantes, as redes 
e dispositivos que favorecem a privatização de recursos públicos, entre outros aspectos, como 
também defende Pendras.  Desta forma, concordamos com os autores quando argumentam 
que é preciso entender os “espaços da experiência” não como meros terrenos de acumulação 
de capital, mas como campos de disputa cuja natureza deve ser compreendida e cujo potencial 
de transformação não deve ser nem sobre-estimado nem menosprezado.  

Com esta perspectiva em mente, Pendras introduz um alerta de grande relevância para 
uma política local progressista: o local importa, malgrado suas limitações.  Em não existindo 
uma escala mais apropriada que outra, e em se reconhecendo a importância de ações trans-
escalares, os objetivos da reestruturação de escalas precipitada pela crise fordista devem ser 
separados dos resultados concretos desta.  Ou seja, os resultados da reestruturação de escalas 
– que elevam o local a posição inusitada – podem não ser exclusivamente destrutivos, a 
depender das formas como as relações (e regulações) com o capital são travadas.  Ao mesmo 
tempo, em que pese a limitação do local em contrapor-se ao grande capital, o autor lembra 
que, por vezes, mobilizações locais funcionam como o ponto de partida para lutas políticas 
que alteram o cenário nacional.  Isto não quer dizer que Pendras não reconheça, como nós 
mesmos, os constrangimentos e limitações da ação local, mas que esta também detém 
potencial de transformação que não deve ser desperdiçado.  Uma vez desencadeadas, ações na 
escala local podem suscitar ações simultâneas em múltiplas escalas.  Sendo assim, a questão 
não é destacar a suposta importância do local (nem sua menor importância) em tempos de 
globalização, em detrimento do nacional, mas reconhecer que é uma escala junto às demais, 
todas necessárias para a construção de alternativas ao modelo urbano-competitivo, mesmo 
que algumas detenham maior poder de fogo que outras.  

Por outro lado, nosso ceticismo não nos impede de observar que o impacto da 
reestruturação sobre emprego, finanças e economia urbanos, cujo controle está bem distante 
do poder local, este necessita avidamente identificar meios de reagir aos efeitos negativos que 
experimenta, inclusive aqueles decorrentes da descentralização das políticas públicas em 
termos de crescimento de obrigações.  O problema é que a “nova” política do lugar focada na 
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“competitividade” da localidade para atrair investimentos externos passa a ser a resposta mais 
fácil que governantes mal informados ou integrantes de “coalizões de crescimento” privatistas 
são capazes de por em andamento.  Desta forma, não só colaboram para tornar a localidade 
funcional à centralização da acumulação em escala global, como para viabilizar interesses 
rentistas locais a esta associados.  Ao mesmo tempo, revestem de grande atualidade o 
polêmico conceito de “máquina-urbana-de-crescimento” (urban growth machine), que John 
Logan e Harvey Molotch haviam proposto há mais de 25 anos21. 

 

Os desafios à frente 

 
Em se tratando de agendas progressistas alternativas às estratégias de 

“desenvolvimento” orientadas pelo mercado, a perspectiva política e trans-escalar exige a 
revisão da ação governamental.  Primeiro, é forçosa a relativização de conceitos cristalizados 
em concepções teóricas do desenvolvimento desigual que elegem a escala nacional como a 
única credenciada para enfrentar os desafios ao desenvolvimento, em razão dos instrumentos 
e recursos que movimenta.  Sem deixar de reconhecer a pertinência desta avaliação, e os 
limites de ação impostos às escalas inferiores, mas também recordando o imperativo de ações 
trans-escalares, uma agenda progressista envolve necessariamente não apenas a escala 
nacional.  O desafio está justamente em construir as referências que distingam esta agenda 
progressista daquela competitiva largamente disseminada que privilegia o local.  O 
enfrentamento deste desafio com vistas a contribuir para a reconfiguração da ação 
progressista na escala local envolve duas importantes implicações: uma, de caráter político-
institucional sobre a relação entre as distintas escalas de poder governamental, e outra, de 
natureza conceitual relativa ao aprofundamento da reflexão sobre a interação entre elas, com 
ênfase na especificidade da escala local.   

Quanto à primeira implicação – de caráter político – vale salientar que a superação de 
práticas competitivas de ação local requer posição firmemente fundamentada em princípios de 
igualdade de oportunidades e justiça social, mas não só.  Um desafio a ser perseguido é a 
superação dos antagonismos existentes entre as diversas escalas do poder instituído, que 
remetem fundamentalmente à distribuição de receitas fiscais e de responsabilidades de 
governo entre os entes componentes da nação.  Da escala nacional à local, estes não são 
antagonismos triviais, mas que, no entanto, são cruciais para a viabilização de alternativas à 

                                                 
21 Uma discussão mais detida sobre a idéia de “máquina-urbana-de-crescimento” e coalizões de crescimento 
encontra-se em Fernandes, 2001.  Sucintamente, a tese de Molotch e Logan pode ser assim resumida: o 
crescimento da cidade é uma questão que consistentemente gera consenso entre frações das “elites do 
crescimento” (growth elites), por mais que estas divirjam entre si em outras matérias, e distingue estas elites das 
demais pessoas que usam a cidade como lugar para viver e trabalhar.  Para estas elites, a cidade é uma máquina 
de crescimento, a partir da qual pode-se promover uso mais intenso da terra, coletar rendas mais elevadas ou 
capturar riquezas ali produzidas por aqueles na posição adequada para tanto. Sem crescimento, a cidade 
desvaloriza-se, e junto com ela, desvalorizam-se os ativos nela imobilizados – propriedades, comércio, serviços 
às empresas e às pessoas, anúncios no jornal, rádio e TV, salários.  A cidade perde valor como qualquer outra 
mercadoria quando não encontra demanda no mercado e não consegue passar adiante os efeitos da crise de 
sobre-acumulação.  Evitar esta desvalorização por meio de mecanismos de fomento ao crescimento urbano, ou 
repassá-la para terceiros, constitui, portanto, o objetivo central das elites.  Estas se movimentam no sentido de 
viabilizar coalizões amplas e plurais em que o Estado local detém posição central, posto que este oficializa o 
suposto “interesse da cidade” sem o qual as elites não conseguiriam reunir numa mesma trincheira interesses 
tradicionalmente antagônicos e obter o desejado apoio da opinião pública em favor da dispendiosa “guerra de 
lugares”. 
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guerra de lugares.  Em outros termos, a integração das responsabilidades das diversas escalas 
de governo em políticas mais distributivas e emancipatórias são o desafio sem o qual a 
estratégia urbano-competitiva só tende a prosperar.  Num quadro de marcantes desigualdades 
regionais que caracterizam a estrutura federativa brasileira, estas políticas se revestem de 
urgência ainda maior.   

Esta integração requer algumas condições.  Em primeiro lugar, com respeito à 
iniciativa da escala nacional.  Além do manejo das políticas macroeconômicas, o maior poder 
político, fiscal e financeiro do Estado nacional lhe confere a capacidade crucial de articular os 
demais níveis de governo, coordenar suas ações, incentivar a qualificação das equipes 
regionais e locais e reduzir as arestas entre estes.  Em casos como o brasileiro, em que o 
Estado é organizado em bases federativas de extremas assimetrias regionais e sociais, das 
quais processos de fratura são iminentes, a escala nacional ganha ainda maior importância, 
por seu poder singular de promover a recomposição do pacto federativo, pela reorganização 
das articulações entre o poder central e os poderes locais/regionais, como nos sugere Brandão 
(2003).  É próprio do Estado nacional o poder de decisão sobre a legislação fiscal e demais 
instrumentos de integração regional e urbana e de regulação da vida cotidiana, expresso na 
ascendência que exerce sobre as decisões parlamentares de nível nacional e sobre as demais 
esferas do poder executivo.  Com o envolvimento da escala nacional focado na redução de 
desigualdades, a política fiscal pode adquirir contornos mais progressivos, enquanto a 
descentralização financeira e das políticas sociais pode vir a contar com os fatores necessários 
para a obtenção de laços de solidariedade que excedam os limites do território local, entre os 
quais a montagem de um sistema regulatório comum às diversas unidades da federação que 
limite o uso lesivo de políticas fiscais e de reprodução e organização do trabalho.  Outrossim, 
a escala nacional detém meios para promover a formação de massa crítica técnica nas demais 
escalas, instrumentos de financiamento de políticas públicas, canais de participação ampla e 
plural da população nos processos decisórios, no contexto de austeridade fiscal efetiva e 
controle e punição de práticas ilegais.  Envolvimento da escala nacional nestes termos 
propicia condições a partir das quais o local e o regional podem criar meios para exercer 
maior controle sobre suas próprias trajetórias de desenvolvimento, ao contrário do que se 
pode esperar do ambiente político-institucional em que prospera a estratégia da “mão 
invisível” e da competição entre lugares.  Com isso, ao invés desta competição, o Estado 
nacional estará fomentando a associação entre entes federativos sub-nacionais em arranjos 
regionais de desenvolvimento, exercitando desta forma um outro atributo seu.  Mais que isso, 
como alerta Brandão, estará construindo um “patamar mínimo de homogeneidade social, 
como pré-requisito de um verdadeiro processo de desenvolvimento nacional”. 

A ação em escala local categoricamente distinta da agenda focada na competitividade 
e no mercado local requer uma última nota sobre a noção de local.  Estamos aqui falando da 
segunda implicação mencionada acima, de caráter conceitual.  Haja vista a ambigüidade que 
cerca a chamada nova agenda urbana defendida pelo Banco Mundial (World Bank, 2000), em 
que um conjunto de elementos distributivistas e de austeridade fiscal, indubitavelmente 
importante para o desenvolvimento das localidades, divide a cena com outros elementos que 
destacam a importância da “competitividade” dos lugares e o ambiente propício aos negócios 
que marcam a posição orientada pelo mercado que o organismo mantém e difunde entre seus 
“clientes”22.  O que permite o afastamento desta ambigüidade, e que introduz a diferença, é 
uma condição anterior, que remete ao próprio entendimento do termo ação, sem o qual a 
                                                 
22 Ver Fernandes, 2001, para uma discussão mais detalhada sobre a nova agenda urbana praticada pelo Banco 
Mundial. 
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agenda local pode ser interpretada de formas antagônicas e servir a propósitos de quaisquer 
natureza.  Para nos defender de tais ambigüidades, propomos um entendimento de ação que 
remete à discussão política no sentido de escolha de prioridades, mas também no sentido de 
esfera pública tal como propõe Hannah Arendt (1958), em sua reflexão sobre a condição 
humana.   

Muito se discute que a vulnerabilidade de agendas progressistas reside justo na pouca 
importância atribuída ao desenvolvimento de canais de participação para emancipação e 
envolvimento dos indivíduos com a esfera pública.  Sem esta emancipação e envolvimento, 
no entanto, todo o conjunto de outras ações, ou sua continuidade, estaria dependente da 
vontade dos dirigentes e, portanto, sujeito a descontinuidades.  Em contrapartida, organizar 
tais canais e promover sua efetiva atuação é um desafio que não atrai os governantes, por 
razões que vão da absoluta falta de interesse ao curto tempo do mandato político, nem inspira 
a confiança da população, pela fragilidade e falta de legitimidade que têm cercado sua criação 
e operação.  Sendo que este desinteresse é tanto mais crucial para uma agenda progressista de 
desenvolvimento nacional quanto mais se verifica que este – o desenvolvimento – é um 
processo carregado de tensão entre interesses antagônicos em disputa pela hegemonia (ou sua 
consolidação)23.  Se assim é, hegemonia e poder são fatores que não podem ficar ausentes da 
prática política, da agenda do desenvolvimento, o que requer obrigatoriamente a organização 
de canais de participação da sociedade nas decisões sobre seu desenvolvimento.  
Considerando este contexto, propomos aqui interpretar a idéia de canais de participação 
tomando emprestada a argumentação de Arendt, e desta forma sugerir que aqueles sejam 
entendidos como o suporte sobre o qual o espaço público é construído, sobre o qual a política 
é exercida.  E sem espaço público não existe ação, nem estão portanto disponíveis as 
condições para a diferenciação entre a política progressista e as estratégias urbano-
competitivas. 

Para começar, tomamos de Arendt o alerta: política – o exercício do discurso e da ação 
– é o que permite aos homens se distinguir uns dos outros, o que é diferente de apenas 
permanecerem diferentes entre si.  Sendo assim, “a ação e o discurso são os modos pelos 
quais os seres humanos se manifestam uns aos outros, não como meros objetos físicos, mas 
enquanto homens” (p.189).  Estes seriam dois importantes aspectos da condição humana, isto 
é, aspectos que distinguem os homens de outros seres vivos.  Talvez seja por assim 
compreender estas atividades – a ação e o discurso24 – como centrais para a condição humana, 
que Arendt reconhece nela a origem da capacidade humana de deliberar e decidir, de prever e 
escolher, por meio da qual o cidadão se distinguia dos demais habitantes da cidade-estado 
grega clássica.  Sendo assim, o homem livre, o cidadão, só se insere no mundo humano por 
                                                 
23 Com lucidez, Brandão (2003) nos adverte: “desenvolvimento significa, por sua própria natureza, um estado 
de tensão.  Significa se predispor o tempo todo, embaraçar, estorvar, transtornar e obstaculizar as forças do 
atraso estrutural.  Desenvolvimento é a anti-serenidade, a anti-concórdia prévia, é a não “paz de espírito”.  Como 
o desenvolvimento não transborda, não entorna, não derrama, (em um certo sentido, “não se difunde”) ele 
precisa ser arrancado, tirado à força, destruindo privilégios.  Assim, realizar a gestão de projeto 
desenvolvimentista significa, em qualquer escala, “mexer com caixas de vespas”, “colocar o dedo nas feridas”, 
“não tampar feridas” ou “usar analgésicos”, mas tensionar permanentemente. É distorcer a correlação de forças, 
importunar diuturnamente as estruturas e coalizões tradicionais de dominação e reprodução do poder.  É exercer 
em todas as esferas de poder uma pressão tão potente quanto o é a pressão das forças que perenizam o 
subdesenvolvimento”. 
24 Para Arendt, ação deixaria de ser ação sem o discurso.  Este anuncia aquela e o agente do ato de agir, o qual 
se manifesta, ao mesmo tempo, como autor das palavras que o identificam, se distingue dos outros, e anuncia o 
que fez, faz e pretende fazer.  A “revelação de quem alguém é está implícita tanto em suas palavras quanto em 
seus atos” (p.191). 
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meio da ação e do discurso.  O que é o mesmo que dizer que é por meio da ação e do discurso 
que ele se revela aos outros homens.  Aliás, lembra ela, no sentido mais geral do termo, agir 
significa tomar a iniciativa.  Neste sentido, os canais de participação definidos pela ordem 
progressista só teriam razão de ser se trouxessem a possibilidade de promover entre seus 
participantes esta capacidade de deliberar e decidir, prever e escolher da condição humana. 

Por outro lado, observa Arendt, a destruição do mundo comum – o espaço público – é 
geralmente precedida pela destruição da pluralidade humana, que escraviza os homens e os 
impede de agir e de se revelar, o que acontece sob regimes tirânicos, mas não só.  E alerta: 
não só nas tiranias ocorre a destruição do mundo comum, mas também nas condições da 
sociedade de massas, caso os homens se tornem “seres privados, isto é, privados de ver e 
ouvir os outros e privados de ser vistos e ouvidos por eles” (p.67).  A filósofa está aqui 
chamando a atenção para o fato de que o mundo comum, o espaço público não existe quando 
é permitida a percepção do mundo sob uma só perspectiva.  O mundo comum extingue-se 
quando a pluralidade e o conflito em torno das idéias cessam.  E acrescenta, “o que torna tão 
difícil de suportar a sociedade de massas não é o número de pessoas que ela abrange, ou pelo 
menos não é este o fator fundamental; antes, é o fato de que o mundo entre elas perdeu a força 
de mantê-las juntas, de relacioná-las umas às outras e de separá-las” (p. 62).  Não surpreende 
o apelo que o individualismo exerce sobre os indivíduos na sociedade moderna, bem como 
sua reclusão à esfera privada.  Ora, em se concordando com Arendt, toda a construção de 
“pensamento único” que fundamentou a agenda local competitiva é frontalmente antagônica à 
esfera pública e à política que funda o cidadão.  A agenda progressista implica a rejeição desta 
construção ideológica, assim como sua congênere que é a idéia de modelo a ser reproduzido 
em larga escala.  Ambas constituem, ao contrário, meios de bloqueio para a diversidade e 
pluralidade, sem as quais não se constroem as alternativas para o desenvolvimento. 

Sendo assim, para concretizar vias alternativas ao modelo competitivo, a espinhosa 
ação local passa a requerer condições objetivas consistentes com a idéia de esfera pública e 
suas componentes pluralidade e diversidade, como nos sugere Arendt.  A título de 
contribuição para a construção destas condições, e sem pretender sugerir a formulação de uma 
agenda-modelo, não podemos deixar de destacar: 

i. em primeiro lugar, o reconhecimento de que a escala local não prescinde das 
demais escalas, o que implica o entendimento de que a ação progressista deve ser trans-
escalar, articulando os vários níveis de governo e de ação não-governamental, de forma a 
romper com o isolamento que instaura o antagonismo entre as localidades, bem como a 
ineficácia dos resultados das ações implementadas.  Um caso de ação trans-escalar por 
excelência diz respeito a negociações com o grande capital, entre outros, nas quais os três 
níveis devem articular iniciativas conjuntas; 

ii. a escala local, por mais próxima do cidadão e propícia à construção de canais 
de participação, detém condições propícias para o desenvolvimento da ação política, sob o 
signo da pluralidade e diversidade, condições estas essenciais para distinção de qualquer 
agenda alternativa ao modelo competitivo.  Canais de participação assim propostos têm a 
potencialidade de se tornar espaço público, esferas de promoção da capacidade de reflexão, 
escolha e decisão dos cidadãos o que amplia sua compreensão sobre o mundo em que vivem, 
bem como sua interferência sobre os processos decisórios a respeito de recursos públicos e 
escolha de alternativas de desenvolvimento.  Mais importante, depende da existência e 
alargamento de canais de participação a minimização do que Brandão chama de “processos 
assimétricos em que um agente privilegiado (os centros de decisão) detém o poder de ditar, 
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(re)desenhar, delimitar e negar domínio de ação e raio de manobra de outrem”.  Sendo assim, 
sabendo-se que o poder político não é distribuído, que esta assimetria está no centro do sub-
desenvolvimento, e que sua redução não prescinde da ação política trans-escalar, esta última 
depende do desenvolvimento de canais de participação; 

iii. a ação local não pode se abstrair do debate sobre desenvolvimento econômico 
no plano local.  Mas seu foco é distinto do foco da escala nacional.  Sendo assim, além de 
participar de interações governamentais trans-escalares com o grande capital, sua perspectiva 
estaria centrada em promover a qualidade de vida e o investimento local, ao invés de 
concentrar-se na atração de investimento externo, em que pesem as limitações do 
empreendimento de pequeno porte, especialmente no que concerne a escala.  O foco no 
desenvolvimento de investimento local permite a liberação de recursos da “guerra fiscal” para 
a criação de condições e oportunidades que elevem a taxa de criação de novos negócios, bem 
como  reduzir a taxa de mortalidade dos empreendimentos.  Ao mesmo tempo, libera energia 
para que o poder local promova a construção de canais de interação entre os diversos agentes 
da sociedade e economia (o que não quer dizer abolição de conflitos), bem como a 
qualificação da mão de obra locais, contribuindo com isso para minimizar os riscos relativos à 
escala reduzida dos investimentos criados. Mais que um bloqueio à inserção desta na 
dinâmica econômica, a escala reduzida é um desafio à ação local, inclusive no tocante a novos 
formatos de ação trans-escalar, a exemplo de iniciativas consorciadas ou regionais de ação 
governamental e não-governamental.  Finalmente, o foco no desenvolvimento de sistemas 
econômicos locais está baseado na idéia de criar alternativas a trajetórias de concentração e 
centralização do capital, onde o limite da escala reduzida pode ser compensado, ao menos em 
parte, pela maior integração entre produtores e consumidores, divisão dos riscos entre 
produtores e instituições locais de desenvolvimento, reestruturação de sistemas produtivos por 
meio da reorganização da produção e comercialização de produtos locais, entre outros vários 
aspectos; 

iv. este foco no desenvolvimento local, necessário registrar, tem claras exigências 
com respeito a condições de trabalho e de vida dos cidadãos, o que deve constituir inspiração 
para iniciativas locais de sistemas de regulação e proteção social.  Estes não podem ser 
negligenciados ou transigidos, ao contrário, podem suscitar interações na sociedade local 
bastante auspiciosas para seu próprio desenvolvimento, tais como a priorização da oferta de 
educação e saúde públicas de qualidade, provisão de moradia para amplos extratos da 
sociedade e universalização de serviços públicos, bem como a aplicação de regras, exigências 
ou códigos de conduta do tipo “comércio justo”, que protejam os direitos dos trabalhadores e 
as condições de trabalho, como critério de compra de bens e serviços pelo poder público local.  
Neste sentido, a ação local atinge produtos onde quer que eles tenham sido produzidos, o que 
efetivamente tem o poder de estender a regulação local para a escala global, como defende 
Pendras (op. cit.); 

Enfim, pretendemos aqui circunstanciar o panorama em que se situa a interação entre 
global e local, no atual contexto de crise da acumulação capitalista.  Procuramos enfrentar a 
pertinência da controversa ação da escala local no ambiente pós-crise fordista, ou globalizado, 
para alguns, em que defendemos a idéia de que nem existe uma escala mais apropriada para o 
enfrentamento do modelo neo-liberal orientado pelo mercado, nem pode ser negligenciada a 
escala sub-nacional – local ou regional – na construção de uma agenda de desenvolvimento 
progressista.  Entendemos o local não como uma escala mais ou menos apropriada ou 
progressista que o global ou nacional, ao contrário, a ação progressista deve envolver a ação 
articulada das diversas escalas simultaneamente.  Sendo assim, a agenda local, como a própria 
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escala, não tem uma prescrição definida a priori.  No entanto, alternativas ao modelo 
competitivo devem partir de princípios de igualdade de oportunidades e justiça social que 
requerem o questionamento sobre os atores que estão promovendo coalizões trans-escalares, 
tomando decisões e beneficiando-se dos resultados destas, o que repercute sobre as formas 
como se dão as relações de produção do espaço, e da produção, reprodução e trocas 
econômicas.  Este questionamento envolve todas as escalas de decisão sobre a ação 
governamental, e não prescinde nem de iniciativas trans-escalares, nem da esfera 
especificamente local.  Esta, no entanto, não pode se deixar influenciar pela agenda neo-
liberal dominante, cuja repercussão sobre os governantes ainda tem sido extensiva, 
especialmente numa situação de fragilidade do emprego que a resolução da crise fordista tem 
produzido.  Não apenas esta agenda é de fácil aceitação por dirigentes mal-informados ou 
alinhados a coalizões de crescimento, como a formulação de alternativas a ela é de difícil 
concepção.  Alternativas progressistas de desenvolvimento – sejam de qual escala for – 
requerem um plano de ação que transcende o tempo dos mandatos políticos, e por 
conseguinte, são pouco atrativas aos governantes.  Ademais, por estarem baseadas na 
construção de esferas públicas, formações minadas pela sociedade de massas, encontram 
apreciáveis barreiras à sua implementação.  No plano local, no entanto, apesar das limitações 
e fragilidades inerentes, o “espaço da experiência” pode ser apropriado para a ação em bases 
progressistas que mobilize a capacidade de organização da sociedade em iniciativas capazes 
de transformar os rumos do desenvolvimento, instaurar a esfera pública, transcender o local 
em favor de setores mais amplos da sociedade e mover mais uma vez o pêndulo da ação 
pública em direção à eqüidade e justiça social. 

 

 


