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A CRISE NO FINAL DO SECULO XX E A GESTAO DO
TERRITORIO
Giovana Mendes de Oliveira*

o mundo vive uma crise. Esta e uma afirma<;ao recorrente na produ<;ao te6rica atual. Judo indica que chegamos no final do seculo com uma sensa<;ao de ruptura do equillbrio existente. E como nao poderia deixar de ser, este e urn momento de
d6vidas e incertezas, mas tambem de constru~o de novas propostas para dar conta da realidade em que vivemos.
Este artigo se concentra justamente nas propostas que estao colocadas neste
final de seculo. Nao em todas, uma pretensao impossfvel , pois os mais diversos
setores da sociedade tern desenvolvido novas ideias. A titulo de exemplo, podemos
citar a medicina que hoje questiona a sua tradi<;ao " anatomo-patoI6gica, organicista e nosol6gica e se volta para uma visao e1fnica integral>!, on de espfrito e materia estejam unidos. Por sua vez, a escola questiona a sua pratica tradicional compartimentada, buscando formas de trabalho interdisciplinares, organiza<;6es
diferenciadas no tempo, atraves de cielos, rompendo com a seria<;ao e reprova<;a0 2 .
Tambem a pr6pria ciencia questiona a racionalidad e que a domina, que separou ,
especializou , buscou regras e verdades que a fizeram avan<;ar, mas hoje tem dificuldades de explicar essa sociedade complexa em que vivemos 3 .
E da mesma forma que as ciencias tem se debatido sobre novas temas e propostas a Geografia igualmente deve e pode entrar nessa discussao. Assim, pretendemos nos concentrar naquelas propostas que estao tradicionalmente ligadas a
Geografia, ou seja, aque\as que estao ligadas a gestao do territ6rio .
A face da crise que produz propostas diferenciadas para a gestao do
territ6ri0 4 e marcada pela globaliza<;ao economica e pelas transforma<;6es do
Estado.
De uma forma sintetica, podemos caracterizar a globaliza<;ao economica como
uma nova etapa do capitalismo, onde 0 capital tem uma hipermobilidade , 0 avan<;0 da tecnologia, da informa<;ao e da comunica<;ao global sao inigualaveis e as
empresas transnacionais atingem faturamentos superiores a muitos Estados nacionais . Esse quadro tem provocado mudan<;as no modo de produ<;ao e a falta de
emprego.
Paralelamente, 0 poder do Estado passa a ser cada vez mais transferido para
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organismos acima e abaixo dele5 . Isso porque, de urn lado, 0 capital pede urn estado
mfnimo e, de outro, as posi<;6es tanto progressistas como conservadoras consideram que 0 Estado que af existe ja nao consegue dar conta das necessidades da
sociedade. Assim, vivemos num momenta hist6rico que cada vez mais aponta para
uma grande exclusao social pela falta de emprego e pela ausencia do Estado, gerando a necessidade de uma nova organiza<;ao, uma nova gestao do territ6rio .
Esse movimento da sociedade podemos perceber atraves das diferentes linhas
de pensamento atualmente existentes no meio academico. Em urn esfor<;o te6rico
procuramos agrupa-Ias em 4 linhas diferentes, as quais apresentamos a seguir.
GLOBALlSMO-NEOLlBERAL

Esta linha de pensamento defende uma nova liga<;ao entre Estado, empresa e
sociedade civil, procurando urn novo paradigma para gerir a sociedade, para que
esse Estado assistencialista (do Bem-Estar Social) seja substitufdo.
As palavras chaves dessa proposi<;ao sao reformas fiscais , descentraliza<;ao,
democratiza<;ao e privatiza<;ao. A proposta defende uma nova parceria com a empresa privada e a sociedade civil, onde essas assumem novas responsabilidades. A
sociedade civil cabe a mao-de-obra, 0 conhecimento local, e a responsabilidade de
articular-se com a empresa privada no sentido de encontrar solu<;6es para seus
problemas, a empresa privada cabe 0 investimento em areas que ate entao eram
geridas pelo poder publico como saude, energia, saneamento etc. No entanto a
l6gica de mercado e que continua a ditar as regras para a sociedade.
As ONGs6, tanto internacionais como nacionais sao fundamentais nesse projeto, pois estariam aptas para alocar recursos e conseguir 0 apoio da popula<;ao, ja
que tern a confian<;a desta 7 .
Essas posi<;6es sao encontradas, em parte ou na integra, em documentos do
Banco Mundial e da CEPAL, no documento de Ariel Fiszbein e Susan Crawford e
tambem na pr6pria Agenda 21.
GLOBALISMO

o que caracteriza esta linha de pensamento e sua rejei<;ao ao neoliberalismo,
as crfticas ao Estado que af esta e 0 entendimento de que a globaliza<;ao gera caminhos para uma organiza<;ao da sociedade que possam contribuir para diminui<;ao
da exclusao social.
A linha de pensamento globalista e contraria a ofens iva neoliberal por que ela
conduz ao desemprego e a destrui<;ao dos direitos sociais conquistados pelos trabalhadores, gerando urn alargamento das camadas mais pobres e urn estreitamento
das cam ad as mais ricas.
o Estado e interpretado como urn organismo ineficiente que nao tern contribufdo para au men to da qualidade de vida do conjunto da popula<;ao e nem para
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uma maior democratiza<;ao da sociedade. Na realidade, ele e visto como urn agente
dominante aliado ao setor privado. 0 globalismo busca urn Estado que seja cad a
vez menos centralizador e cad a vez mais regulador dos interesses comuns da sociedade.
A globaliza<;ao aqui nao e considerada apenas na dimensao economica. Ela e
vista como urn processo que atinge todas as esferas da sociedade, tomando-se urn
canal para que as lutas dos grupos oprimidos tenham urn carater global e ganhem
maior possibilidade de sucesso, portanto essa linha de pensamento nao acredita na
elabora<;ao de projetos para a gestao da sociedade que percam a perspectiva global.
o globalismo alia a dimensao ambiental a social, porque assim como os problemas ambientais, os problemas sociais tambem necessitam de uma escala territorial global.
As ONGs, sejam de autogestao, locais ou intemacionais, sao fundamentais
nesse pensamento. 0 pensamento globalista pode caminhar por duas vias: uma
que deseja promover urn desenvolvimento local criando cooperativas de autogestao e tambem criando a possibilidade de urn caminho de unifica<;ao global dos
trabalhadores, operando na linha local mas nao inviabilizando uma a<;ao global; e
outra, que parte direto para uma organiza<;ao global da sociedade, criando organismos supranacionais que tanto podem ser ONGs ou organismos ja conhecidos como
a ONU(desde que sejam mais atuantes}.
Posi<;6es do tipo global/local podemos encontrar em Carlos Walter Porto Gon<;alves e Marcos Arruda. Posi<;6es que defendem os organismo supranacionais encontramos em Liszt Vieira, Leonardo Boff e Eduardo Violas.
LOCALISMO

Esta linha de pensamento defende que a altemativa a globaliza<;fiQ da economia esta no proximo, nas comunidades locais, pois nestes lugares e possIvel desenvolver a solidariedade.
A globaliza<;ao economica e as transforma<;6es do Estado sao vistas como algo
negativo, por levar a maioria da popula<;ao a pobreza. No entanto, estas transforma<;6es do Estado e a globaliza<;ao economic a sao consideradas como inevitaveis.
Dentro desse quadro, a altemativa levantada e criar uma polftica voltada para a
economia popular.
A economia popular esta baseada na economia informal, nos trabalhadores al. ternativos, nos grupos de autogesUi.o, buscando construir uma solidariedade e outra
ideia de qualidade de vida. A logica de reprodu<;ao capitalista e transformada em
logica de reprodu<;ao da vida humana, investindo no ser humano.
Os elementos para a constru<;ao de uma economia popular sao as ONGs,
pequenas, micro e medias empresas. Esses estao na zona urbana, pois e onde concentra-se a maioria da popula<;ao. 0 poder publico e visto como urn facilitador
dessas propostas.
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Esta Iinha de pensamento pode ser encontrada nos autores Milton Santos e
Jose Luis Coraggio.
NACIONALISMO

Esta denomina~ao nacionalista esta ligada a uma linha de pensamento que
nega ou ve com desconfian~a qualquer postulado de gestao do territ6rio que ameace 0 poder do Estado-Na~ao.
Os nacionalista~ acre.jitam que hoje 0 e~tado e sua soberania estao amea~a
dos tanto por politicas de organismos internacionais (Banco Mundial, ONGs internacionais etc.) como por politicas que existem no interior do Estado (movimentos sociais, ONGs locais, etc.). A transferencia de poder para organismos locais e
globais e vista como uma forma de facilitar 0 dominio do capital transnacional no
pais.
A globaliza¢o e considerada como uma nova roupagem do imperialismo, ela
nao e regida por leis diferentes daquelas do seculo XIX, e por isso deve ser combatida, mas nao com propostas que ameacem 0 Estado-Na~ao. Ao contrario, deve-se
fortalece-Io para combater a crescente internacionaliza~ao, criando mecanismos para
proteger os trabalhadores dos efeitos negativos da globaliza~ao economica e tornar
as empresas nacionais competitivas no mercado internacional.
As posi<;6es ligadas a este nacionalismo que foi aqui aludido, podem ser encontradas em autores como Armem Mamigonian , Gervasio Rodrigo Neves, Paulo
G. F. Vezentini e Eduardo Maldonado Filho.
CONSIDERAC;:OES FINAlS

Ap6s a exposi~ao dessas linhas de pensamento cabe aqui algumas considerachamando aten~ao para alguns elementos que sao ressaltados nos pensamentos expostos.
o primeiro deles e a respeito da rela~ao teoria e pratica. Aqui foi feito uma
descri~ao de proposi~6es te6ricas que transitam no meio academico e que ainda
sao ideias. No entanto, ja ha indicios na sociedade de muito do que foi levantado.
Se pegarmos 0 exemplo da rela~ao entre uma ONG e uma companhia privada que
acontece na Colombia, veremos os elementos que aparecem na linha do globalismo-neoliberal. A empresa British Pretroleum (BP) encontrou urn dep6sito de petr6leo na Colombia. Devido a necessidade de uma presen~a prolongada no pais,
queria desenvolver uma rela~ao positiva com a comunidade local, principalmente
porque a regiao possui atividade guerriIheira. A BP fundou ONGs para construir
Banco Mundial
escoIas e apoiar a~6es comunitarias, alem de pedir apoio para 0
para implementar programas assistencialistas. 0 Banco Mundial passou a ser intermediario entre a Bp, governo e ONGs.
A "griffe" do Morro da Cruz em Porto Alegre, as escolas cooperativas em todo

~6es
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Brasil, as cooperativas habitacionais e as iniciativas no Chile'l dos anos 80, aproximam-se dos elementos expostos no pensamento localista. A "griffe" e uma ONG
de autogestlio composta por mulheres costureiras pertencentes a urn lugar com
baixas condi~6es de vida. Elas se organizaram para produzir e gerar seu sustento.
As escolas cooperativas sao institui~6es em que a comunidade escolar e quem administra, pois a falta de estrutura da escola publica e a falta de dinheiro para pagar
as escolas particulares tern levado 0 coletivo de pais a organizarem-se e tomarem
para si 0 gerenciamento da educa~ao de seus filhos . No Chile, as classes populares,
mesmo numa situa~ao marginal onde esses encontravam-se em urn aparente "beco
sem saida", organizaram-se e responderam com iniciativas locais. Houve a cria~ao
de grupos de autogesUio nos setores de carpintaria, artesanato, serigrafia etc. As
cooperativas habitacionais tern sido uma forma alternativa da popula~ao para solu
cionar seus problemas de moradia, elas tern surgido nas classes profissionais. Os
cooperativados reunem-se e atraves de chas, festas , sorteios e mensalidades juntam 0 dinheiro para aquisi~ao do terreno e para con s tru~ao de casas 10.
A crescente interferencia de grupos como 0 Greenpeace nos problemas ambientais mundiais, a defesa cada vez mais rigorosa de que 0 combate as drogas, as
campanhas contra a AIDS e os problemas ambientais(como destrui~o da camada
de ozonio ou mudan~s climMicas) devem ser gerid os por organismos internacionais e nao mais pelos Estados-Na~o, estao ligadas as propostas globalistas.
o segundo fato e a respeito do Estado-Na~o. N6s nos acostumamos a map ear
e interpretar nosso mundo politico com base na teoria da soberania, que sustenta ser
a comunjdade politica do Estado a que exerce autoridade suprema sobre uma determinada jurisdi~ao territorial (Smith: 1996, p. 66) . Mas os pensamentos apresentados aqui demonstram que esta ideia de Estado-Na~ao esta sendo reavaliada.
A escala geografica 11 Estado-Na~ao nao esta mais sendo vista como satisfat6ria para dar conta das necessidades da sociedade(ainda que nunca seja aludido 0
fim do Estado-Na~ao) , aparecendo outras escalas com alternativas a ela, a global e
a local. Embora ainda haja a defesa da escala nacional , ela nunca foi tao questiona
da pelos setores da direita e da esquerda. Os primeiros condenam 0 Estado-Na~ao
por comprometer a agilidade do capital, os segundos por acreditarem que 0 Estado-Na~ao nao favorece a maioria da popula~ao, por ser urn Estado privado. Esta
convergencia de criticas, embora em linhas opostas, nos da indicios que 0 EstadoNa~ao devera sofrer modifica~6es e, portanto, e necessario entrar nesse debate.
o terceiro fato e relacionado ao "boom" das ONGs. Ao mesmo tempo que
vern os 0 questionamento do Estado-Na~ao, a maior parte dos projetos para gestao do
territ6rio apresentados, ressaltam 0 importante papel das ONGs. lsto porque elas
tern sido reconhecidas por atender as necessidades da popula~ao, serem democrMicas e estarem inseridas na comunidade conhecendo sua realidade.
No entanto, essas ONGs embora tradicionalmcnte estejam ligadas a setores
da esquerda, comportando-se como organismos de resistencia questionadores do
grande capital , e que hoje parecem ter conseguido urn reconhecimento quase una-
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nime de sua eficiencia e necessidade, merecem urn olhar mais atento. Pois algumas
sao verdadeiras empresas capitalistas que muito se distanciam de sua forma hist6rica, tanto que hoje ja se utiliza 0 termo "ONGs hist6ricas" para fazer esta distin~ao. Assim, neste momenta em que elas sao vistas como papel chave na sociedade,
cabe avaliar que tipo de ONGs estamos falando, para que nao ocorra ingenuas
defesas.
o mundo vive uma crise, em que tudo parece estar em ebuli~ao, inclusive a
maneira de gerir 0 territ6rio. Aqui esbo~amos difcrentes linhas de pensamento
como alternativas, cada uma com uma postura frentc a sociedade. 0 movimento da
hist6ria mostrara qual delas vencera, ou se outras surgirao, ou ainda se todas coexistirao. 0 fato e que tudo indica que ocorrerao mudan~as e nao podemos nos
alienar desta realidade. E embora tenhamos esses indicios te6ricos e algumas realidades localizadas, nada se hegemonizou ainda. E portanto, nao sabemos exatamente 0 que esta por vir, podemos ter pela frente 0 medo, 0 desespero, mas tambern podemos ter urn mundo melhor, onde as utopias possam ser (re)construidas e
possam ser as realidades do seculo XXI. Cabe a todos n6s entrar nesse debate, sem
excessivos apegos ao passado, sob pena de nao conseguirmos pensar numa outra
sociedade que nao tenha os moldes desta que conhecemos, pois como nos alerta
IANNI(1997, p.7) para reconhecer essa nova realidade, precisamente no que ela
tern de novo, ou desconhecido, torna-se necessario reconhecer que:
" A trama da historia nao se desenvolve apenas em continuidades, seqilencias,
recorrencias".

Por isso, talvez a atitude mais sensata neste momento seja caminhar com
urn pe na realidade, entendendo as armadilhas que podem estar contidas em toda
essa novidade, mas 0 outro na fantasia, acreditando nas utopias. Afinal, "sonhar
e preciso".
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1 Paschero,

Tomas Pablo A hist6ria Biopatognifica, Associa<;ao medica homeopatica, Argentina,198!.
2 Este assunto e bastante tratado nos Cadernos Pedag6gicos da Prefeitura Municipal de Porto
Alegre nOs 5,8,9.
3 Os trabalho de Edgar Morin, 1996e Boaventura Santos traduzem estes questionamentos.
4 Gestao do territ6rio e entendida com pnitica estrategica. cientffica e tecnol6gica do poder
no espa<;o-tempo. Becker,1988.
5 Heidrich,1988, desenvolve esta questao apontando que a crise do Estado acontece tanto no
plano instituicional como no plano da articula<;ao sociedade-territ6rio.
6 As ONG~ sao consideradas :Jrganiza<;6es privadas voluntarias.
7 A importancia dada as ONGs e tambem relacionada a sua colabora<;ilO com 0 mercado.
Em urn documento do Banco Mundial sobre estes organismos podemos encontrar 0 que
segue: " La tercera justificaci6n de caracter econ6mico de las leyes sobre ONGs consiste
en que estas organizaciones brindan apoyo indirecto al crecimiento y al buen funcionamiento de la economia de mercado. Existen pruebas de que las economias de mercado
florecen mejor donde hay estabilidad social, confianza publica en las instituciones y
respeto por el Estado de Derecho. Estos valores sociales son impulsados par las leyes
para el sector de las ONGs. El trabajo que mejor ha documentado este punto de vista ha
side tal vez el del Profesor Robert Putnam de la Universidad de Harvard. Con fund amento en una profunda investigaci6n sociol6gica del Norte y del Sur de Italia que se extendi6 por veinte ailos, el Profesor Putnam concluy6 que el factor que mejor predice el
desarrollo econ6mico futuro es la existencia de fuertes tradiciones civicas de cooperaci6n, redes sociales, confianza y compromiso con el bien comun, un conjunto de condiciones interconectadas que el denomin6 "capital social". (Manual de Praticas Construtivas e Material de Regime Legal Aplicavel as ONGs, Manual Preparado pelo Banco
Mundial, versao em espanhol Fernando Roja- consultor, maio 1998. Documento da internet, Home-page Banco Mundial, www. Woldbank.org)
8 Eduardo Viola no artigo Globaliza<;ao, democracia e sustcntabilidade: as novas for<;as sociopoliticas transnacionais ,cita varias for<;as que fazem a defesa de organiza<;6es supranacionais.
9 Estas experiencias encontram-se no artigo de Libero Van Hemelryck et ali, 1987. Embora
hoje nao tenhamos como comprovar que essas iniciativas ainda existam, que ja se passaram 12 anos, elas continuam sendo elementos que ligam as proposi<;6es colocadas na
Iinha localista a uma pratica con creta.
10 Em Porto Alegre, ate 1988, podiamos encontrar cerca 55 cooperativas habitacionais, e elas
constituem urn forum intitulado Cooperativas Habitacionais Autogestionarias. Em 1988,
fundaram uma central de cooperativas, para qualificar ainda mais sua atua<;ao.
11 0 termo escala geogrMica e entendido aqui como niveis distintos de rela<;6es de poder,
expressas em urn determinado territ6rio. Para fundamentar nossa visao nos utilizamos de
Becker (1988) quando define escalas geogrMicas segundo niveis significativos de territorialidade e/ou gestao do territorio, arenas politicas, express6es de uma pratica espacial coletiva fundamentada na convergencia de interesses. As escalas geograficas sao: 0 lugar, a
regiao, 0 Estado-Na<;ao, 0 global e 0 espa<;o c6smico.

