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Seculo XXI: Territ6rio,
Estado e Globaliza~ao·
Tiago Oliveira Nicoloso**

A reestrutura9ao do capital e urn dos elementos que compoem a crise ern
que vivemos. fazendo corn que 0 mundo do trabalho e da produ9ao passe por
metamorfoses. muitas delas assustadoras. Essa metarnorfose gerou. e esta gerando. a partir da globaliza9ao econornica. uma outra globaliza9ao no ambito
das rela90es socioculturais. influenciando diretarnente na maneira como 0 Estado Na9ao. 0 territ6rio. e sua gestao sao encarados.
It a partir desse contexto que a autora da obra Seculo XXI: Tenit6Tio. Estado e Globalizac;Q.o coloca de forma bastante clara. objetiva e. por que nao dizer.
didatica. as (inter)rela90es que dao suporte a essa reestrutura9ao do capital ern
nivel mundial. porem. corn "reflexos locais". tendo como objetivo de estudo a
analise de algumas alternativas de gestao dos novos e dos velhos territ6rios
surgidos ern meio ao colapso da face neoliberal do capitalismo.
Aspectos como a quebra de barreiras alfandegarias. a competitividade sem
precedentes. modifica90es na 16gica de produ9ao. 0 abandono do Jordismo. flexibilidade de produ9ao. teleinformatica. redu9ao dos custos de transportes.
produ9ao e elimina9ao de grandes estoques. internacionaliza9ao da produ9ao.
diversifica9ao de produtos. men os trabalhadores mas altarnente qualificados.
sao utilizados para tecer urn panorama evolutivo das rela90es trabalhoprodu9ao-produto-consurnidor ao longo dos ultirnos anos.
A obra reconhece 0 papel assurnido pelas grandes corpora90es na atualidade. de extrema importancia para a anruise da conjuntura econornica. principalmente. se considerarrnos que e a partir delas que 0 comercio exterior torna• Oliveira. M. de. Giovana. Caxias do SuI. EDUCS. 2002 .
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se 0 elemento propulsor da dinfunica do mercado global. juntamente com os
investimentos estrangeiros externos e a mundializa~ao fmanceira.
As representa~6es graficas utilizadas pela autora sao bastante ilustrativas
no que se refere a importancia do capital fmanceiro (ou volatil) frente aos investimentos diretos externos (IDE) e sua area de circula~ao no globo.
Essas areas de circula~ao de capitais ou "polariza~6es da globaliza~ao economica" sao trabalhadas de forma bastante clara e permitem urn born entendimento de suas dimens(\es. a~6es e consequencias. A triade citada pel a autora
(EUA. Europa e Japao). representa muito bern 0 carater desse processo de globaliza~ao.

Urn reflexo bastante importante. que nao deixou de ser citado. e a existencia de polos ou pontos interligados com a rede globalizada. localizados em paises pobres e/ou de economias emergentes. em fun~ao da desindustrializa~ao e
da flexibilidade das regras do emprego. gerando terceiriza~ao e. consequentemente. a fragmenta~ao das rela~6es trabalhistas.
Nesse contexto. buscando analisar a crise do capital sobre a 6ptica da Geografia. sobretudo. da Geografia Politica. a autora resgata alternativas propostas no campo da Gestao Territorial surgidas no fmal do seculo xx. Porem. e a
partir da exposi~ao das ideias de Harvey que podemos ter uma no~ao mais clara
do que de fato tambem esta inserido na presente discussao. Ao falar sobre a
crise da modernidade. podemos falar. entao. de uma crise paradigmatica. E.
partin do dessa afmna~ao. e realizada uma analise. baseando-se no conceito de
paradigma de Kuhn. onde se buscou urn detalhamento a cerca do entendimento
da crise do Estado. da crise filos6fica da modernidade e da reestrutura~ao do
capital. Entendimento esse que possibilitou a identifica~ao. no campo te6rico.
de duas linhas basicas de pensamento que visualizam alternativas atraves de
uma nova ordem. ou do ajuste da ordem atual.
Frente a esse quadro ca6tico. foi colo cad a em discussao a crise do Estado.
Ao propor esse debate. a autora analisa 0 papel do mesmo perante a sociedade e
o mercado. tra~ando compara~6es que permitem ao leit~r visualizar 0 quao
ausente esse Estado encontra-se no cumprimento do seu papel de interventor.
de regulador e de administrador das coisas public as em virtude da pressao sofrida pelo processo de globalizal,;ao economica.
Ao mostrar urn Estado enfraquecido. Giovana tambem apresenta os elementos causadores e fortalecedores dessa fragilidade. dentre os quais podemos
destacar 0 papel das ONGs. e toda a discussao que envolve suas reais inten~6es
e seus campos de atua~ao; dos movimentos sociais de massa que se configuram
como urn ponto de tensao e de pressao entre os interesses da sociedade e os do
capital internacional: bern como 0 da dita "mao invisivel do mercado".
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Todavia. destaco como ponto alto do trabalho em analise. a questao referente ao territorio. a sua gestao, e todas implica«;oes e determina«;oes frente ao
que foi exposto ate entao. Sobre esse aspecto, destaco a aten«;ao dada as diversas formas de se perceber e de se analisar as "novas" formas de territorialidade,
bern como suas (inter)a«;oes sobre 0 espa«;o, seja ele absoluto ou abstrato, perante a crise do Estado, a reestrutura«;ao do capitalismo e a crise paradigmatica
da atualidade.
Nesse sentido, Giovana estabelece uma analise critica de quatro propostas
de gestao do territorio fundamentadas sob diferentes escalas geogniftcas na
inten«;ao de apresentar visoes diferenciadas de altemativas ao sistema vigente,
bern como de destacar suas concep«;oes referentes a visao de globaliza«;ao, posi«;ao em rela«;ao as ONGs, visao de Estado, posi«;ao em rela«;ao a modemidade.
gestao do territorio, dentre outras categorias de analise apontadas.Para tanto, a
autora utiliza as propostas dos seguintes autores e suas escalas geogrMicas de
analise: Liszt Vieira e a escala Global; Marcos Arruda e a escala Global-local;
Jose L. Coraggto e a escala Local; e Celso Furtado e a escala Nacional.
Vejo como 0 grande merito desse trabalho a forma acessivel como a Giovana expoe a preocupa«;ao, nao em prop or urn novo paradigma para a Geografia,
mas em colocar para 0 grande "publico geogrMico" as inquieta«;oes que sao, e
que ainda serao, temas de muitos trabalhos cientificos visando a busca de uma
"solu«;ao" para todos os problemas referentes a gestao de territorios que se
constroem e que se desconstroem sob as mesmas expectativas e certezas que
deixaram de nos acompanhar nos ultimos tempos. De qualquer forma, 0 contelido desse livro so refor«;a a ideia de que cad a vez mais toma-se necessana a
reflexao sobre que tipo de sociedade queremos e se temos 0 poder e 0 direito de
fazer essa escolha, e, sobretudo, se estamos preparados para trabalhar e viver
em conjunto para que, dessa maneira, possamos come«;ar a pensar em uma
forma mais adequada de administrar tamanha diversidade.

