
/3 A CIENCIA REGIONAL: 40 ANOS
DE INVESTIGA<;AO

Os come~os da cH~ncia regional: os primeiros
trabalhos dirigidos por Walter Isard

A partir dos anos 40, a investiga<;ao torna-se mais
sistematica; passa das analises sectoriais - agricul-
tura, industria, comercio, actividades terciarias em
geral- para 0 esquema geral do equilibrio espacial
do sistema, delineado por Losch, que constitui 0

conceito unificador dos modelos especfficos e, deste
modo, serve de elo de liga<;aocom a t~oria econ6mi-
ca geral. Depois dos investigadores alemaes e escan-
dinavos, Edgar Hoover (1948),1nos Estados Unidos
da America, inova no dominio dos custos de trans-
porte e elabora uma teoria geral da fronteira como
elemento da localiza<;ao da empresa. Durante a
guerra, as tecnicas de contabilidade territorial pro-
grid em e saGpostas em pratica ao nivel das regi5es e
das pequenas localidades. Constroem-se diferentes
modelos para medir as migra<;5espopulacionais e as
zonas de atrac<;aocomercial, nascendo assim a lei da

1 E. Hoover (1948), The Location of Economic Activity, Nova Iorque,
McGraw-Hill.



gravitac;ao. A noc;ao de hierarquia urbana, a lei ni-
vel-dimensao de Zipf e a relac;ao densidade-distan-
cia saD cada vez mais utilizadas; ultrapassam-se as
primeiras etapas da analise urbana.

Apesar da grande diversidade dos dominios co-
bertos pela ciencia regional, podemos agrupar os te-
mas de analise em quatro familias:

localizac;ao das actividades econ6micas (teorias
e modelos por sectores de actividade; organiza-
c;aodo sistema produtivo e localizac;ao; analise
de decisao, de organizac;ao e de comunicac;ao;
divisao espacial do trabalho; economias de
aglomerac;ao; externalidades, etc.);
organizac;ao e estruturac;ao do espac;o (utiliza-
c;aodo solo; analise da renda fundi aria; difusao
da informac;ao; transportes; meio ambiente; eco-
logia; urbanizac;ao; metropolizac;ao; relac;5esso-
ciais, politicas e econ6micas no espac;o, etc.);
interacc;5es espaciais (comercio internacional e
inter-regional; fluxos de pessoas, de informa-
<;ao,de moeda, de bens e servic;os; migrac;5es;
teorias e modelos de interacc;ao, etc.);
desenvolvimento regional (teoria econ6mica do
desenvolvimento; disparidades espaciais; cres-
cimento econ6mico; estrutura econ6mica; for-
dismo; p6s-fordismo; planeamento; ordena-
mento do territ6rio; politica regional; economia
internacional, economia industrial; territ6rio e
economia, etc.).

Esta corrente, iniciada por Walter Isard em 1949,
como ja vimos, tern ainda hoje grande impacte. Par-
tindo de uma base econ6mica keynesiana e resumin-
do os trabalhos dos seus antecessores, Isard traz
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ideias novas e faz a sintese das divers as correntes de
pensamento. Da urn novo impulso a teoria do multi-
plicador, da autoria de urn dos fundadores da eco-
nomia urbana, Homer Hoyt, em 1937.Isard dota ra-
pidamente a analise regional de urn utensilio essen-
cial, utilizavel tanto nos debates te6ricos como nas
aplicac;5es pr<iticas.

Com quatro obras marcantes, conseguiu delimi-
tar 0 ambito desta ciencia recente: Location and Space
Economy (1956);Methods of Regional Analysis (1960),
cuja versao francesa foi publicada em 1972; General
Theory: Social, Political, Economic and Regional, With
Particular Reference to Decision-Making Analysis
(1969, com T. E. Smith et al.); e Spatial Dynamics and
Optimal Space-Time Development (1979, com Liossa-
tos), cujos principios de base foram compilados em
1975 num manual, Introduction to Regional Science.

Apartir de 1956,Isard tenta formular uma teoria
do equilibrio geral. 0 seu livro tern por objectivo
principal preencher, finalmente, 0 fosso cavado des-
de ha urn seculo entre a teoria classica da localizac;ao
e as principais correntes ciaeconomia. Atribuia uma
parte da responsabilidade a teoria classka da locali-
zac;ao, concebida na lingua gem fora de moda do
equilibrio parcial, dos coeficientes constantes, dos
custos de transporte lineares e das configurac;5es fi-
xas da procura. Se chamarmos entradas-transporte ao
movimento de uma unidade de peso atraves de uma
unidade de distancia, e custo de transporte ao pre<;;o
daquela entrada, entao, sustentava ele, a ideia fun-
damental do principio de substitui<;;aoequimarginal
sera suficiente para obter uma verdadeira generali-
zac;ao da teoria da localiza<;;ao.Seja qual for a con-
centrac;ao ou a dispersao das fontes de entradas e da
comercializac;ao, e seja qual for a natureza da func;ao
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de transporte, as empresas escolherao, para maximi-
zar os lucros, uma localizac;ao que lhes permita igua-
lizar as taxas marginais de substituic;ao entre duas
entradas-transporte com 0 inverso da relac;ao dos seus
custos de transporte. Isard afirmava que era possi-
vel tirar desta condic;ao de primeira ordem para urn
maximo todas as teorias parciais da localizac;ao de
von Thiinen, Launhardt e Weber.

Isard serve-se de func;oes de produc;ao lineares,
de tal forma que a localizac;ao 6ptima de urn estabele-
cimento coincide ainda com 0 ponto de minimizac;ao
dos custos de transporte. No entanto, caso haja subs-
tituic;ao de factores entre todas as entradas, a localiza-
c;ao6ptima de urn estabelecimento variara em func;ao
do nivel da produc;ao, e sera quase impossivel dizer
algo de preciso quanto a localizac;ao das empresas in-
dustriais independentemente das proporc;oes sobre
as suas decisoes de produc;ao em geral.

industria e 0 desenvolvimento, analis<:idosdo ponto
de vista das economias externas e de escala. Final-
mente, relativamente marginalizada, a agricultura
volta a ser revisitada por Edgar Dunn.

Sao propostas varias abordagens durante os
anos 60 e 70. A primeira conduz a trabalhos empiri-
cos voltados para a caracterizac;ao das concentra-
c;oesde actividades, das especializac;oes de espac;os e
da associac;ao de caracteristicas nas diversas zonas.2

Esta abordagem permitiu igualmente construir uma
teoria geral do esquema das localizac;oes interde-
pendentes. Trata-se, fundamentalmente, de deter-
minar as normas de localizac;ao de uma empresa
preocupada em maximizar os seus lucros pondo a
tonica nas decisoes individuais. Deste modo, as teo-
rias classicas vao, segundo 0 principio da localiza-
c;ao6ptima ligada aos custos de transporte, determi-
nar os factores tidos em conta pelas empresas nas
suas decisoes de implantac;ao. Os elementos postos
em destaque saD:os custos relativos de obtenc;ao de
materias-primas, os custos relacionados com 0 aces-
so ao mercado e, por fim, os custos dijerenciais da
mao-de-obra, a que se juntam os factores de aglome-
rac;ao e as economias externas.

Segundo estas teorias, as empresas determinam
a sua localizac;ao em func;ao das vantagens compara-
tivas dos espac;os, tendo em conta estes varios facto-
res. Ao conjunto destas teorias pode chamar-se teo-
rias de localizac;ao weberianas, segundo 0 nome
do pai da mais antiga analise te6rica. Como ja vi-
mos, 0 modelo de Weber tern constituido, desde ha

o problema da localizac;ao das actividades e de pri-
mordial importancia para os empresarios, uma vez
que e dela que dependem os custos de produc;ao.
Contudo, as autarquias locais e 0 Estado sao tambem
parte interessada, ja que lhes cabe a responsabilidade
da repartic;ao harmoniosa das actividades no espac;o.

Nos anos 50, a investigac;ao segue caminhos va-
rios, mas podemos identificar alguns dos seus eixos.
Em primeiro lugar, os estudos feitos em torno da
mobilidade, mais concretamente dos capitais e dos
investimentos; em seguida, a localizac;ao dos com-
plexos de produc;ao, considerada em relac;ao com 0

crescimento econ6mico; depois a urbanizac;ao, a

2 A literatura no domfnio das localiza<;:oese vasta, podendo mencio-
nar-se a obra de sfntese de M. Webber (1972) e 0 capftulo redigido
por J. Perreur in C. Ponsard (1988), pp. 93-157.



perto de urn seculo, 0 ponto de partida de inume-
ras reflexoes.

Mas os estudos geograficos da localiza<;ao in-
dustrial, quer sejam globais quer parciais, continu-
am a ser essencialmente descritivos, e conduzem a
constru<;ao de tipologias ou a enumera<;oes de facto-
res que trope<;amrapidamente na diversidade de ca-
sos particulares. A inexistencia de urn esquema te6-
rico de referencia suficientemente rigoroso nao per-
mite por em evidencia a articula<;ao destes facto res
nem integrar os resultados noutros modelos mais
gerais. 0 objectivo da teoria da localiza<;aoe dar
uma explica<;aoda organiza<;ao espacial das empre-
sas, identificar as variaveis que determinam essa 10-
caliza<;ao e fornecer solu<;oes analiticas. Deve tam-
bem dar respostas pormenorizadas as numerosas
questoes relativas a dispersao espacial das empre-
sas, a influencia do ambiente, etc. As abordagens
mais ambiciosas tentam analisar as leis que regem 0
equilibrio espacial das empresas.

Jean-Claude Perrinsegue uma via de investiga-
<;aooriginal, relacionando a localiza<;ao das activi-
dades e as fieiras de desenvolvimento.3 Numa pri-
meira etapa, identifica as fileiras de actividade com
base nos quadros-interactividades; em seguida, for-
mula urn diagn6stico regional em fun<;ao das filei-
ras, ou elementos de fileiras, presentes. Este metodo
de analise presta-se a simula<;ao de processos de de-
senvolvimento regionais, sendo consequentemente
utilizavel para estudos prospectivos.

A partir do final dos anos 60, Allan Pred cre ha-
ver lugar para uma teoria da localiza<;aobaseada no
aperfei<;oamento das teorias tradicionais (Weber,

Losch) atraves Ha considera<;ao de outros factores,
tais como a imperfei<;ao da informa<;ao, as variaveis
psico16gicas, as restri<;oessociais, 0 pr6prio compor-
tamento dos decisores. Ha toda uma corrente de
pensamento, a qual podemos ligar 0 premio Nobel
da economia de 1978, Herbert Simon,4 que poe em
relevo a teoria da decisao, os estudos sobre 0 com-
portamento (behaviouristas) e 0 papel das organiza-
<;oes.As suas numerosas observa<;oes levaram a por
sistematicarnente em duvida a ideia da racionalidade
perfeita dos agentes de decisao, nomeadamente sob a
forma de calculos a margem. Nas suas amllises, Simon
constata que os agentes de decisao nao podem agir
com perfeito conhecimento de causa porque nunca
tern a sua disposi<;aotodas as informa<;oespertinentes,
nao controlam 0 factor incerteza e nao conhecem todas
as altemativas. Tern que se satisfazer, portanto, com
solu<;oesintermedias. Pode afirmar-se que a estrutura
organizacional tern urn impacte indesmentivel sobre 0
comportamento espacial das empresas. Se uma em-
presa tern urn linico estabelecimento, ao _passoque a
empresa vizinha esta integrada numa r~de organizaci-
onal, e como a tomada de decisoes em cada uma destas
duas entidades se realiza a partir de ambientes econ6-
micos diferentes, 0 comportamento dai resultante sera
necessariamente diferente, por duas razoes: as fontes
de informa<;ao diferem, e a empresa integrada tern
acesso a fontes intra-organizacionais, ao contrario da
empresa sua vizinha.

Para Peter Dicken,s 0 estudo do impacte espacial
das decisoes, decorrendo de uma l6gica

4 H. Simon e G. March (1958), Organizations, Nova Iorque, J. Wiley;
(1979), "Rational decision making in business organizations", Ame-
rican Economic Review, 69, pp. 493-513.



intra-organizadonal das empresas, da resposta a
uma insatisfa<;;ao sentida a prop6sito da teoria c1assi-
ca da localiza<;;ao. Todas as tentativas de compreen-
der as decis6es das empresas devem consequente-
mente ter em conta a estrutura da respectiva organi-
za<;;ao.Salvo raras excep<;;6es,os economistas e os
ge6grafos nunca se mostraram muito interessados
nesta linha de investiga<;;ao.Assim, os primeiros tra-
balhos que estudam a influencia das liga<;;6esorga-
nizacionais no desenvolvimento regional s6 apare-
cern no inicio dos anos 70. Dicken e urn inovador
neste dominio. Por decisao espacial, Dicken enten-
de, nao s6 a escolha de uma localiza<;;aoenquanto tal,
mas tambem, de forma mais vasta, todas as decis6es
com expressao espacial: a expansao ou a contrac<;;ao
de uma empresa, as mudan<;;asnos inputs ou outputs,
as politicas espaciais de pre<;;os,a racionaliza<;;ao das
opera<;;6es, a adop<;ao de inova<;6es, etc. Conceber a
organiza<;ao como urn sistema aberto que opera e
esta em interac<;ao com urn ambiente externo, cons-
tituiu uma inova<;ao. Em resumo, nos anes 70, parte
da investiga<;ao pos a t6nica na interdependencia na
teoria econ6mica espacial. Ha que mencionar aqui
as analises de Ian Hamilton, Allan Pred, John God-
dard e John Britton.

as trabalhos pioneiros do sueco Torsten Ha-
gerstrand nos anos 50, sobre a difusao da inova<;ao e
os novos modelos da teoria da comunica<;ao, permiti-
ram a renova<;ao da investiga<;ao sobre a localiza<;ao
das actividades. Viu-se entao nascer uma corrente de
pensamento que observava a localiza<;;ao(sobretudo
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dos escrit6rios e das sedes sociais) do ponto de vista
da comunica<;ao. Refiro-me aqui as analises de Gun-
nar Tornqvist, Paul Claval e Mario Polese.

Em paralelo com Doreen Massey e Alain Lipietz,
Philippe Aydalot desenvolve uma teoria de inspira<;ao
marxista:6 a divisao espacial do trabalho, apresentan-
do a sua ideia como uma alternativa a teoria neoc1assi-
ca da localiza<;;ao.as autores centram a sua aten<;aona
grande empresa, supostamente senhora absoluta do
espa<;o. As grandes organiza<;6es dominam melhor a
distancia, gra<;asa sua capacidade financeira, tecnica e
organizacional. Com a concentra<;;aodo capital e 0 au-
mento da dimensao das empresas, estas ganham em
mobilidade, livres que saD de escolherem entre varias
localiza<;;6es.Segundo Aydalot, a divisao espacial do
trabalho come<;ano momenta em que a empresa pode
libertar-se das restri<;6es impostas pelo seu ambiente
inicial. Nessa altura, escolhe a sua localiza<;ao em fun-
<;aodas caracteristicas que pretende encontrar. Ja nao e
o espa<;o que define a empresa, e a empresa que vai
moldar 0 espa<;o.

Aydalot avan<;a a ideia de que e et- heterogenei-
dade do espa<;;oque vai servir de base a escolha da
localiza<;ao. Para ele, 0 trabalho aparece como 0

principal factor estruturante do espa<;o, e, como tal,
constitui 0 principal factor da localiza<;ao. A rela<;;ao
entre a empresa e a sua for<;ade trabalho e essencial
para compreender as formas de desenvolvimento
regional e urbano. A reflexao principal de Aydalot
tern a ver com a analise do desfasamento entre for-
mas de produ<;ao e modos de vida. a custo do traba-
lho - isto e, 0 custo de reprodu<;;ao da for<;;ade



trabalho, ligado a urn modo de vida - nao e 0 mes-
mo em todas as localiza~oes. 0 desfasamento entre
os modos de vida e 0 estadio do modo de produ~ao
pode trazer vantagens a empresa, aquilo a que se
chamaria, em termos marxistas, uma mais-valia ex-
tra. Pode dizer-se, simplesmente, que a empresa es-
colhe uma localiza~ao de forma a poder utilizar uma
for~a de trabalho desvalorizada, com baixo custo de
reprodu~ao, e, com esse objectivo, vai privilegiar as
tecnicas que the permitem 0 emprego de
mao-de-obra nao qualificada. Vma vez reequilibra-
dos 0 modelo social e a tecnologia de produ~ao, a
mais-valia desaparece, e a empresa vai procurar ou-
tro espa~o de localiza~ao. 0processo de substitui~ao
de uma forma de organiza~ao da produ~ao por ou-
tra e quase dcIico. A divisao espacial do trabalho e
uma visao das for~as que estruturam 0 espa~o nacio-
nal e internacional.

o estudo dos mecanismos determinantes da 10-
caliza~ao industrial tambem nao perdeu a sua imp or-
tancia nos tempos mais recentes; e, desde os anos 70,
assumiu uma dimensao especial: a rapidez das modi-
fica~oes tecnologicas e a acelera~ao do processo de
inova~ao fazem aparecer novas actividades cuja logi-
ca de organiza~ao espacial era mal conhecida.

Como observava Philippe Aydalot, a estrutura
territorial dos pafses ocidentais transformou-se, e os
mecanismos que reflectiam a estrutura espacial an-
terior saDaparentemente inadequados para explicar
o que se passa hoje em dia. De facto, nos anos 70-80,
os conhecimentos teoricos revelaram-se insuficien-
tes e a teoria da localiza~ao entrou em crise. A concep-
~ao weberiana perdeu interesse e, sobretudo, deixou
de nos dar informa~oe~ sobre 0 comportamento in-
dustrial contemporaneo. Alem disso, as novas
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teoriza~oes p6s-weberianas so aparecem a partir dos
anos 80, particularmente nos pafses anglo-saxonicos.

Os grandes eixos das teorias da localiza~ao que
tentam explicar 0 aparecimento e a implanta~ao dos
novos espa~os industriais ocuparam urn lugar do-
minante na ciencia regional dos anos 80.

Em primeiro lugar, tratava-se de recensear os
factores de localiza~ao exogenos, proprios das in-
dustrias de aHa tecnologia e que condicionam a im-
planta~ao e 0 desenvolvimento destas industrias
numa dad a regiao. as investigadores constataram a
importancia da mao-de-obra, da investiga~ao, dos
transportes, do capital de risco, das economias de
aglomera~ao, da transforma~ao da paisagem e do
ordenamento das zonas de actividade, e tentaram
descrever e caracterizar estes espa~os.

A segunda tendencia inseriu os problemas da 10-
caliza~ao num quadro conceptual mais geral; os in-
vestigadores invocam frequentemente a teoria do ci-
cIode vida do produto, que e urn dos elementos mais

. discutidos da teoria da localiza~ao das actividades de
ponta. A primeira conceptualiza~ao foi fevada a cabo
por R.Vernon? e em seguida desenvolvida por varios
outros autores, entre os quais Norton e Rees.8

Entretanto desenvolveram-se outras reflexoes ,
num espfrito mais globalizante, em torno da moder-
na economia institucionalista e evolucionista e das
suas contribui~oes quanto as rela~oes entre divers as
formas de organiza~ao da produ~ao, dos mercados e
das hierarquias, etc. Esta atitude baseia-se em

R. Vernon (1966), "International investment and international trade
in the product cycle", Quarterly JO/lrnal Ec., 80, pp. 190-207.
R. D. Norton e J. Rees (1979),"The product cycle and the spatial de-
centralization of american manufacturing", Regional Studies, 13,
pp.141-151.
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teorias economicas complexas, analisando as trans-
formac;5es do sistema produtivo, nomeadamente a
tendencia para a desagregac;ao verticat ligada a pro-
cura de economias externas (Piore e Sabel, 1984).
A desconcentrac;ao das grandes empresas em redes
de firmas especializadas e uma resposta possivel no
contexto economico do final do seculo xx.

A extensao do mercado facilita a divisao social
do trabalho, conceito salientado por Adam Smith em
1776 ("A divisao do trabalho e limitada pelo merca-
do"), 0 que quer dizer que 0 crescimento da produc;ao
provoca a des colagem de novas actividades como
empresas especializadas e cria condic;5es de localiza-
c;aoespedficas. Estabelece-se uma serie de ligac;5es
entre os que encomendam e os que fornecem, os com-
pradores, os utentes e os vendedores. Multiplicam-se
as trocas interindustriais de informac;ao e os contac-
tos pessoais. Formam-se assim centros de crescimen-
to em que as transacc;5es san muito intensas. A his to-
ria da industi:-ializac;aocapitalista mostra assim a for-
mac;ao periodica, ao longo do tempo, de complexos
industriais - como foi 0 caso, por exemplo, da indus-
tria textil no Lancashire e em Lyon -, movimento
que continua ate aos dias de hoje com a nova vaga de
distritos industriais de alta tecnologia.

A divisao social do trabalho e, atraves dela, a
grande variedade oferecida nas transacc;oes facilitam
a flexibilidade do sistema produtivo. Os produtos (0
tipo de produc;ao), tal como as ligac;oes interempresas
(verticais e horizontais), podem ser rapidamente mu-
dados. Como as actividades transaccionais san muito
intensas entre os conjuntos e subconjuntos de empre-
sas, a concentra<;;aoespacial torna-se evidente. Nestes
espa<;;os,as economias externas de escala san consu-
midas sob a forma de economias de aglomera<;;ao.A

1

I aglomera<;;aogeogrMica das industrias e a divisao so-
cial do trabalho reforc;am-se mutuamente no espac;oe
no tempo. A concentra<;;aogeogrMica incentiva a di-
visao social do trabalho atraves da redu<;;aodos cus-
tos transaccionais externos das empresas, reduc;ao
que leva a uma aglomera<;;aodensa, devido a prolife-
rac;ao das ligac;oes interempresas.

A organiza<;;ao socioespacial dos novos centros
de crescimento industrial criou urn novo modelo.
Assiste-se a diminui<;;aodo poder da classe trabalha-
dora e do movimento comunitario e politico que ca-
racterizou os antigos espac;os de produ<;;ao.Vma ur-
baniza<;;aodensa e uma forte aglomera<;;aodos traba-
lhadores simbolizavam a cintura industrial; hoje em
dia, a suburbanizac;ao e a individualizac;ao com-
poem a paisagem urbana do sunbelt.

A estrutura social das novas comunidades re-
flecte e refor<;;aa divisao do trabalho no sistema pro-
dutivo. Os trabalhadores adoptam as normas e 0

ritmo de produ<;;ao da area local. 0 meio flexivel dos
complexos territoriais facilita a inova<;;aotecnologi-
ca, dados os conhecimentos, as competencias do tra-
balho e as capacidades das empresas. Esta contribui-
<;;aoda dinamica do desenvolvimento capitalista foi
reconhecida por Marshall em 1900 nas areas dos dis-
tritos industriais. Como os misterios da produ<;;ao
que mais tarde vem a ser desmistificados.

Em Fran<;;a,e provavelmente Fran<;;oisPerroux 0 pri-
meiro a abordar a questao espacial na economia.
o seu artigo "Les espaces economiques" faz historia
e provoca 0 aparecimento de reflexoes teoricas a



partir de 1950. No mesmo numero da revista Econ6-
mie appliquee, Joseph Dobretsberger publica urn es-
tudo sobre a "Theorie des territoires economiques".
Jean- Fran<;ois Gravier coloca 0 problema espacial
num plano pratico na sua obra Paris et le Desert Fran-
fais (1947), primeiro grande c1assico do ordenamen-
to do territorio. (Na realidade, M. Dessus e a sua
equipa tinham trabalhado sobre a descongestao dos
centros industriais desde 1945.) A reorganiza<;ao
economica do espa<;ofrances e urn problema nacio-
nal. Os geografos come<;ama dar os seus contributos
para 0 II ordenamento do espa<;o", titulo de urn cele-
bre artigo de Jean Gottmann publicado em 1952.
A investiga<;ao evolui rapidamente e as duas sfnte-
ses magistrais de Claude Ponsard (1955, 1958) confe-
rem carta de foral a economia espacial francesa. No
quadro neoc1assico, Ponsard resume em primeiro
lugar os trabalhos anteriores e, paralelamente, ino-
va, construindo espa<;osmatematicos em correspon-
dencia com os espa<;oseconomicos.

Nos anos 50 e 60, grande parte dos estudos de-
bru<;a-se sobre 0 crescimento urbano e regional, ou,
por outras palavras, sobre 0 desenvolvimento regio-
nal. 0 quadro conceptual foi definido por Fran<;ois
Perroux em 1955:9 "0 crescimento nao aparece em
todo 0 lado ao mesmo tempo; manifesta-se em pon-
tos ou palos de crescimento de intensidade variavel;
difunde-se atraves de diversos canais e com efeitos
terminais variaveis sobre 0 conjunto da economia."
o crescimento economico nao se verifica em toda a
parte e simultaneamente, e pontual e dinamico e di-
funde-se em fun<;aoda estrutura espacial e industri-
al da regiao e da armadura urbana. 0 crescimento

regional depende do cresci:vnento que come<;a nos
centros urbanos e da difusao desse crescimento por
toda a regiao. Nao ha urn mecanismo nacional de
crescimento; 0 crescimento nacional depende exclu-
sivamente do desempenho economico das regi6es,
tal como este depende do dos centros urbanos que as
consti tuem. 0 esquema de analise que se imp6e e 0
da hierarquia urbana, bem como 0 do sistema espa-
cio-industrial, enquanto sistema nao necessaria-
mente limitado ao interior de uma regiao. 0 meca-
nismo do crescimento regional so pode ser compre-
endido por intermedio das abordagens estruturais,
que sao as unicas capazes de nos informar sobre a
complexidade do fenomeno.

A teoria dos p610s de crescimento (ou de desen-
volvimento) de Perroux teve consideravel repercus-
sao internacional. Foi objecto de multiplos trabalhos
e inspirou 31-spolfticas economic as regionais de vari-
os pafses. E igualmente uma das teorias mais impor-
tantes e mais largamente d~fundidas no campo do
desen~olvimento regional. E, simultaneamente, teo-
ria do crescimento das regi6es e teoria da forma<;ao .
da desigualdade no espa<;o. "

Perroux elaborou 0 esquema teorico da difusao
do desenvolvimento polarizado. Parte da constata-
<;ao de que 0 desenvolvimento e desequilibrado,
faz-se a partir de p610s (de nuc1eos de actividades)
que provocam uma serie de desequilfbrios economi-
cos que e preciso transformar, atraves de urn ordena-
mento consciente do meio de propaga<;ao, num de-
senvolvimento induzido organizado.10 Estes palos
produzem efeitos de duas especies: efeitos de trava-
gem (susceptfveis de agravar as desigualdades



regionais) e efeitos de arrastamento (que facilitam a
difusao do crescimento). 0 problema consiste pois
em conseguir que os efeitos de arrastamento sejam
mais fortes do que os efeitos de travagem.l1 Os mes-
mos mecanismos sao descritos por Gunnar Myrdal
sob a designa<;ao de backwash effects e spread effects.12
A teoria de Perroux tinha uma dimensao essencial-
mente espacial, e foi objecto de sistematiza<;ao e de
uma larga divulga<;ao, tanto em Fran<;a como nou-
tros paises, gra<;as a Jacques Boudeville. Produ-
ziu-se imensa literatura sobre os p610s de crescimen-
to e sobre as suas diversas aplica<;5es prciticas. Bou-
deville publicou urn classico neste campo: L'espace et
les Poles de Croissance (1968). Grande parte dos traba-
lhos trata da determina<;ao das actividades cujo efei-
to indutor e mais importante, e e neste quadro que
Gerard Destanne de Bernis desenvolve as suas teses
sobre a industria industrializanteY

A ideia do desenvolvimento polarizado da con-
tados fEm6menos de impulsao, das dinamicas locais
e sectoriais ~ujas aplica<;5es te6ricas e prciticas mar-
caram nao s6 0 pensamento espacial mas tambem a
ac<;aopolitica. Fran<;ois Perroux prolongou as suas
analises da dissimetria das rela<;5esentre empresas
(unidades activas) e dos fen6menos de arrastamen-
to e de poder ao nivel das empresas transnacionais,
lan<;ando deste modo pontes entre as teorias espaci-
ais, a economia do desenvolvimento e a teoria da
empresa.

A teoria da base econ6mica (da expressao ingle-
sa export base, base de exporta<;ao) no desenvolvi-
mento regional e de inspira<;ao keynesiana. Esta teo-
ria explica 0 crescimento da economia da regiao ou
da cidade ern termos de exporta<;ao de bens e servi-
<;os.Faz uma distin<;aoentre sectores basicos (expor-
tadores) e sectores nao basicos (residenciais). Os sec-
tores nao basicos compreendem actividades como 0
comercio, a finan<;a e outras actividades comple-
mentares dos sectores basicos e que sao consumidas
na regiao (ou na cidade). 0crescimento e gerado pe-
las actividades basic as e pelo efeito multiplicador
destas sobre as actividades residenciais. A teoria da
base econ6mica e muito util para explicar 0 mecanis-
mo do crescimento econ6mico das regi5es voltadas
para a exporta<;ao, demonstrando que, sem exporta-
<;ao,e impossivel haver crescimento. Esta intui<;ao
leva consequentemente a uma concep<;ao do cresci-
mento orientada para a procura, para uma visao
keynesiana do desenvolvimento. A teoria da base
econ6mica inspirou grande numer9 de trabalhos
nos anos 50 e 60, sendo mesmo a teoria dominante

"na epoca. As primeiras analises da base econ6mica
sao atribuidas a Horner Hoyt, antes da ultima guer-
ra, e 0 realce da sua importancia, ern meados dos
anos 50, a Douglas North.14 Este ultimo demonstrou
que 0 crescimento regional foi ern grande medida
determinado pelas possibilidades de explora<;ao de
recursos cuja aceita<;aopodia ser muito vasta a esca-
la do espa<;oamericano ou mesmo mundial. Note-se
que esta teoria nao implica nenhuma defini<;aoespe-
cifica de regiao, podendo aplicar-se a qualquer

11 Encontra-se uma analise pormenorizada do desenvolvimento pola-
rizado in Lajugie, Delfaud e Lacour (1985)e Aydalot (1985).

12 G. Myrdal (1957),Economic Theory and Under-developed Regions, Lon-
dres, Duckworth.

13 G. Destanne de Bernis (1968), "Les industries industrialisantes et
l'integration economique regionale", Economie appliquee, 1,
pp.41-68.

14 D. North (1955),"Location theory and regional economic growth",
Journal of Political Economy, 63, pp. 243-258.



conjunto espacial (urbano ou regional). Ao contrario
de outras teorias, a teoria da base economica pode
servir de base a avalia<;oes, a verifica<;oese ate apre-
visoes. Levantava-se portanto urn problema de me-
dida e de ensaio, que polarizou 0 essencial dos deba-
tes (tecnicos, na sua maior parte). Apesar das crfticas
que the foram feitas, a teoria da base continua a deter
alguns trunfos: e compativel com os utensilios de
planeamento correntemente utilizados e com a tec-
nica dos modelos. Alem disso, nao foi, em boa ver-
dade, substituida por nenhuma outra teoria. E a re-
flexo intranacional da concep<;ao classica das trocas
internacionais, associando urn quadro teorico classi-
co a uma apresenta<;ao keynesiana: a crescimento
trope<;ana insuficiencia da procura.

Desde 0 inicio dos anos 50, os paises em desen-
volvimento atrairam a aten<;ao dos teoricos, que se
interrogavam sobre as dificuldades encontradas pe-
las empresas naqueles paises. Este mau funciona-
mento esta ligado a economia externa. Os primeiros
a estudar 0 problema e a propor solu<;gesforam Rag-
nar Nurkse e Albert O. Hirschman, que sugeriram
investimentos nos sectores estrategicos, a fim de ob-
ter urn crescimento rapido e duradouro e conseguir
economias externas. As primeiras anaIises deste fe-
nomeno, feitas por Alfred Marshall, foram retoma-
das por Meade e Scitovsky (1954), send a a integra-
<;aoeconomica estudada por Balassa (1962).

Gunnar Myrdal, premio Nobel em 1974, deu
uma importante contribui<;ao para a compreensao
do desenvolvimento desigual. Numa volumosa
obra sobre 0 "problema dos negros" nos Estados
Unidos, poe em prMica a sua concep<;aoda causali-
dade cumulativa, herdada de Wicksell. Contraria-
mente aos ensinamentos da teoria neoclassica

ortodoxa, nao existiriam quaisquer for<;astendentes
a repor 0 equilibrio - caso ja nos ter;!1.amosafastado
significativamente dele. Pelo .contrano, 0 que se ve-
rifica e urn processo cumulahvo que acentu~ os.d~-
sequilibrios. Para as negros americanos, a dlscnml-
na<;aoagrava a inferioridade economic a, a qual; .for
seu turno, agrava a discrimina<;ao. Na sua an~hse,
Myrdal preconiza uma abor~agem glob~l q.ue Inte-
gre todos os aspectos d~ rec;hdade: economlCOS,s.?-
ciais, politicos e culturms. E esta mesma concep<;ao
que Myrdal utiliza nos seus inumeros estudos sobr.e
os problemas da desigualdade, do subdesenvolvl-
mento e da industrializa<;aoY

Mas, a epoca, a debate era vasto e, sobretudo,
nao se limitava ao desenvolvimento desigual, ao
subdesenvolvimento ou as rela<;oes centro-perife-
ria. Tambem para John Friedmann, "e urn facto in-
discutivel que a convergencia regional nao aparece
automaticamente ao longo da historia do desenvol-
.vimento de uma na<;ao.".16 Friedmann propoe urn
desenvolvimento. autocentrado, constatando que so
uma verdadeira revolu<;aocultural podera libertar a'" .periferia: e preciso que esta se.recentre, re~onqulste
a poder sobre si propria, se qUlser progr~d1f. Arthur
Lewis chamou a aten<;aopara as armadl1has provo-
cadas pelo excesso de mao-de-obra barata eXistent~
nas regioes pobres.17 Arghiri Emmanuel e Andre

G. Myrdal (1957), Economic Theory and Under-developed Regions, Lon-
dres, Duckworth; (1968), Asian Drama, Nova Torque, Twenty Cen-

tury Funf. . .
J. Friedmann J. (1966), Regional Development POlICY'Cambndge, MA,
MTT Press; (1972), "A generalised theory of polarized develop-
ment", in N. Hansen (org.). Growth Centers in Regiollal EconomIC De-
velopment, Nova Torque, The Free Press, pp. 82-107.
A. Lewis (1955), The Theory of Ecollomic Growth, Londres, Allen and

Unwin.



Gunder Frank construiram modelos das trocas desi-
guais e do desenvolvimento baseado na no<;aocl<'is-
sica da divisao internacional do trabalho entre as re-
gioes industriais e as regioes produtoras de materi-
as-primas.18

Samir Amin, nascido em 1931, deu, a partir de
1956, uma nohivel contribui<;ao para 0 pensamento
econamico marxista. Os seus trabalhos salientaram
aquilo que ele designa por dimensao polarizadora do
capitalismo. Em sua opiniao, 0 sistema econamico
mundial decompoe-se em dois palos, com urn centro
desenvolvido que se apropria dos recursos de nu-
merosas periferias; segundo ele, 0 subdesenvolvi-
mento nao provem nem do atraso dos paises pobres
nem do peso das suas tradi<;oes,mas sim das perma-
nentes transferencias entre 0 centro e as periferias.
Esta teoria foi apresentada e aprofundada em varias
das suas obras, nomeadamente Le Developpement
Inegal (1973)e Classe et Nation dans l'Histoire et la Crise
Contemporaine (1979).Amin sustenta a ideia de que,
para 0 Terceiro-Mundo, a prosperidade vira do corte
da liga<;ao,quer dizer, de urn desenvolvimento auto-
centrado em que as periferias se libertarao dos la<;os
que as amarram ao Norte capitalista. Nos seus traba-
lhos mais recentes, Amin da-nos uma visao do Hm de
urn mundo marcado pelo desmoronar dos tres pila-
res do pas-guerra: 0 fordismo ocidental, 0 sovietismo
e 0 terceiro-mundismo (L'empire du Chaos, 1991).
Numa obra colectiva produzida sob a sua direc<;ao
(Mondialisation et Accumulation, 1993), propoe uma
leitura original, atraves dos estudos regionais, da

nova etapa da expansao capitalista mundial que f';e
abriu com 0 esgotamento dos modelos do
pas-guerra.

o conceito de desenvolvimento local, relativq-
mente recente, deu lugar, a partir dos anos 70, a uma
verdadeira explosao de escritos. E tambem conhecido
sob a designa<;aode desenvolvimento endageno, de-
senvolvimento territorial, desenvolvimento por baixo,
desenvolvimento comunitario, desenvolvimento au-
tocentrado ou ainda desenvolvimento agropolitano.
Trata-se de um conceito-chave, nao so para os especia-
listas do desenvolvimento regional mas tambem para
os responsaveis politicos (locais ou nacionais). 0 de-
senvolvimento local e frequentemente interpretado
como 0 paradigma mais recente do desenvolvimento.
A constru<;aode uma nova teoria come<;amuitas vezes
pela critica, fundada na insatisfa<;aosentida relativa-
mente as teorias "tradicionais" anteriores.

As primeiras contribui<;oes seguem-se a cons-
tata<;ao do insucesso do desenvolvimento econa-
mico dos paises do Terceiro Mundo. WaHer Stohr,
Fraser Taylor, John Friedmann e Ciyde Weaver
mostraram as insuficiencias do modelo de desen-
volvimento funcional classico, visto como um
conjunto de muta<;oes quantitativas ligadas a di-
visao internacional do trabalho.19 Propuseram 0

retorno a uma visao "territorial" do desenvolvi-
mento, preconizando ac<;oesde ambito local, valo-
rizando os recurs os locais, com a participa<;ao da
popula<;;ao, e integrando dados dos varios meios
(econamicos, sociais, culturais e politicos).

18 A. Emmanuel (1969), CEchallge Illegal, Paris, Maspero; A. G. Frank
(1968), Capitalisme et Sous-developpemellt ell Amerique Liltine, Paris,
Maspero.

19 W. Stohr e F. Taylor (1981), Developmellt from Above or Below?, Nova
Torque, J. Wiley; e J. Friedmann e C. Weaver (1979), Territon; and
Function, Berkeley, University of California Press.
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Ao mesmotempo, os paises ocidentais sac atin-
gidos pela crise economica e pelo esgotamento do
modelo fordista. 0 Estado tem cada vez maior difi-
culdade em levar a cabo uma polftica coerente de de-
senvolvimento regional. E 0 fim do modelo de de-
senvolvimento "por cima", voluntarista e normati-
vo. A polftica baseada nos polos de crescimento e
abandonada, nao so devido ao fim do crescimento ,
mas tambem ao declinio de certos ramos industriais
(siderurgia, estaleiros navais, etc.) anteriormente di-
namicos que lhes serviam de traves de sustenta~ao.
Em Fran~a, 0 contexto e ainda mais favoravel ao
aparecimento deste novo modele, numa fase de des-
centraliza~ao encetada a partir de 1982.

o paradigma do desenvolvimento local pare-
ce-se frequentemente com uma panaceia. E aplica-
vel a todos os espa~os, do Terceiro Mundo aos paises
mais desenvolvidos, adapta-se a todos os discursos,
tanto de esquerda como de direita, e e sempre invo-
cado a titulo de modelo alternativo.

o novo modelo de organiza~ao industrial (de-
sintegra~ao vertical, analise dos custos de transac-
~ao,economias de aglomera~ao, etc.) explica onasci-
mento dos novos complexos de produ~ao, fundados
no crescimento das industrias de alta tecnologia; tra-
ta-se ainda de desenvolvimento local, como prova 0

sucesso dos distritos industriais da Terceira Halia,
ou ainda a concentra~ao de certos tipos de activida-
des em metropoles (como os servi~os financeiros, al-
gumas actividades artesanais, etc.). Ligando 0 de-
senvolvimento ao meio, 0 grupo GREMI (Aydalot,
Maillat, Perrin, Camagni, entre outros) analisa os
m.eios inovadores, mantendo-se estreitamente liga-
do ao territorio e a economia de proximidade (Gilly,
Pecqueur, Zimmermann, Lung, para so citar alguns

/

nomes).zo Gabriel Colletis e Bernard Pecqueur pro-
poem uma grelha de leitura dos factores de concor-
rencia espacial avan~ando a ideia de uma oferta de
especificidade territorial. 21

. 0 desenvolvimento local; enquanto campo de es-
tudos, beneficiou de uma notoriedade incontestavel
no meio academico. Identificam-se as principais ten-
dencias e a literatura sobre 0 tema torna-se cada vez
mais importante.22 Contrapoem-se frequentemente 0

local e 0 global,23ou analisa-se 0 territorio sob a forma
de uma rede-arquipelago na mundializa~ao econo-
mica. Assim, Pierre Veltz (1996) constata que:

o que e interessante e compreender como e que a econo-
mia global se enraiza, de multiplas maneiras, nas estru-
turas territoriais-hist6ricas, como e que 0 global se
alimenta permanentemente do local, transformando-o.

Num estudo de 1995, Mario Polese formula uma se-
rie de criticas em torno dos excessos e dos erros vei-
culados pelos analistas do desenvolvimento local/4

chamando a aten~ao para as armadilh"'s de uma ex-
cessiva simp1ifica~ao dos mecanismos economicos e
sociais do desenvolvimento.

20 GREMI, Groupe de recherche europeen sur les milieux innovateurs
(Grupo Europeu de Investiga<;ao dos Meios lnovadores).

21 G. Colletis e B. Pecqueur (1993), Les Facteurs de la Concurrence Spatia-
Ie et la Construction des Territoires, Grenoble, Universite de Greno-
ble 2, lREPD, notas de trabalho, n." 11.

22 B. Pecqueur (1989), Le Developpement Local, Paris, Syros; M. Cuares-
ma e B. Pecqueur (1996), Meller un Projet de Developpement local, Pa-
ris, Les Editions d'Organisation; D. Trembley,J.-M. Fontan (1994), Le
Developpement Economique Local, Ste-Foy, Quebec, Telc-Universite;
Ph. Cook (1989), Localities, Londres, Unwin Hyman.

23 C. Demaziere (arg.) (1996), Du Local au Global, Paris, L'Harmattan.
24 M. Polese (1995), Le Developpement Local, Revu et Corrige, Montreal,

lNRS-Urbanisation, Nota de lnvestiga<;ao, n." 21.
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Organizac;;ao e estruturac;;ao do espac;;o Saint-Julien e Denise Phmain; mais tarde, com Lena
Sanders, em Villes et Auto-organisation (1989), as
duas autoras apresentam uma interpreta<;ao da evo-
lu<;aodas cidades atraves da dinamica dos sistemas.
Bernard Marchand publica um ensaio sobre Los
Angeles combinando tres aspectos da geografia ur-
bana: hist6ria urbana, metodos matematicos e criti-
ca dos modelos urbanos.26

Os transportes e a acessibilidade tern uma in-
fluencia consideravel nao s6 sobre a localiza<;aodas
actividades, mas tambem sobre a escolha dos locais
de residencia das familias, dominio em que se assis-
te a uma prolifera<;ao de estudos e modelos.27 0am-
biente e a ecologia fazem a sua entrada, nao s6 nos
debates publicos, mas tambem na ciencia regional- a
partir dos anos 70.

Urria das grandes tendencias da investiga<;ao, a
a,?ordagem critica do espa<;o,e de inspira<;ao mar-
xlsta. Esta corrente radical- nascida nos anos 50-60
em Fran<;a,em Italia e nos paises da America Latina,
floresce nos Estados Unidos e no Reino Unido nos
anos 70. Este grande debate sobre 0 pap~l ideo16gico
do espa<;ona sociedade moderna articula-se eln tor-
~o de quest6es essenciais como a justi<;aespaciat a
19ualdade, 0 equilibrio do ambiente, as estrategias
dos grupos dominantes.

Estes trabalhos - frequentemente, embora
nem sempre, marxistas ou neo-marxistas - con-
tribuem para as analises econ6micas por meio de

Nos anos 60,come<;aa notar-se um interesse crescente
dos ge6grafos pela economia. Paul Claval destaca-se
claramente dos seus colegas, publicando dois volu-
mes que van marcar toda uma decada da geografia
econ6mica: Geographie Generale desMarches (1963) e Re-
gions, Nations, Grands Espaces (1968). Mas a sua curiosi-
dade nao fica por ai: durante os anos 70, Claval conti-
nua a produzir cr6nicas e artigos sobre problemas di-
versos, como a localiza<;ao,os recursos natu- rais, os
mercados imobiliarios ou as actividades de servi<;os,
nomeadamente na Revue Geographique de l'Est.

Note-se tambem 0 aparecimento, em 1962, de
um manual de grande qualidade, Economie Geo-
graphique, escrito por dois economistas, Rene Cour-
tin e Pierre Maillet, que permaneceu durante muito
tempo como urn dos melhores da especialidade,
marcando uma epoca. Outros, entre os quais M. Ro-
chefort e J. Hautreux, interessam-se pela estrutura
urbana francesa. A Cidade e os problemas ligados ao
urbanismo ocupam um lugar cada vez mais imp or-
tante nas reflex6es de diversos autores, destacan-
do-se os contributos de P. H. Derycke, Ph. Aydalot,
A. Bailly, P. Claval e J. Beaujeu-Garnier.

A teoria dos lugares centrais e a analise das re-
des urbanas sao ret()madas por Brian Berry, que es-
ten de a sua analise a estrutura dos espa<;osmetropo-
litanos; com a ajuda das novas tecnicas de analise
factorial, obtem em poueos anos resultados e inter-
preta<;6es inovadores sobre a reparti<;ao das activi-
dades - em especial 0 comercio e a distribui<;ao - e
das diversas categorias sociais.25

Em Fran<;a,0 sistema urbano e a dinamica das
cidades sao estudados nos anos 80 por Therese

B. J. L. Berry e F. Horton (1970), Geographic Perspectives on Urban
Systems, Englewood Cliffs, Printice Hall; B. J. L. Berry (1967), Geo-
graphy of Market Centers and Retail Distribution, Englewood Cliffs,
PnntIce Hall.
B. Marchand (1986), The Emergence of Los Angeles, Londres, Pion.
Ver a vasta slntese de P.Merlin (1981), Geographie, Economie et Planifi-
cation des Transports, Paris, PUF.
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uma investigac;ao sistematica sobre os mercados
imobiliarios e sobre a teoria econ6mica da renda
residencial, bem como sobre a questao da habita-
c;ao, sendo de realc;ar as demonstrac;5es de Cas-
tells, Lipietz e Topalov. Este debate, de natureza
epistemo16gica, ainda pouco operacional, esten-
de-se tambem as quest5es de estrategia e de geo-
politica a nivel internacional, com a contribuic;ao
de Y.Lacoste. A sociogeografia completa as tenta-
tivas dos economistas e dos soci6logos, represen-
tados por K. Cox e D. Harvey, relacionadas com os
problemas das cidades modernas, com os fen6me-
nos de segregac;ao e, genericamente, com a in-
fluencia exercida pelo sistema capitalista sobre a
cidade moderna. Milton Santos analisa as cidades
do Terceiro Mundo e a sua especificidade econ6-
mica e social em duas obras fundamentais,
L'espace Partage (1975) e Les Villes du Tiers Monde
(1971).

Alain Lipietz, sem duvida 0 mais ge6grafo dos
economistas, estuda os problemas fundiarios, em
paralelo com J. L. Guigou, C. Topalov, Allen Scott e
alguns outros economistas e soci6logos. Num pri-
meiro trabalho ainda muito estruturalista (e ate alt-
husseriano) sobre a renda fundiaria urbana, publi-
cado em 1974/8 Lipietz partia de uma especie de re-
gime espacial, a divisao econ6mica e social do espa-
C;O, e punha a questao de saber atraves de que meca-
nismo e que esse espac;o se reprod uzia ou se trans-
formava por iniciativa privada dos promotores.
Mostrava 0 papel dos prec;os imobiliarios e das insti-
tuic;5es de planeamento urbano, mas salientava (so-
bretudo em Lipietz, 1975) a existencia de dois modos

de reguiac;ao da produc;ao de espac;o urbano: con-
correncial e monopolista, conforme 0 promotor ou 0

organismo publico via serem-lhe impostas ou, pelo
contrario, organizava ele pr6prio as alterac;5es da di-
visao do espac;o resultantes de iniciativas multiplas.
Esta terminologia foi imediatamente adoptada, e os
trabalhos ulteriores assinalam a existencia de varios
modos de regulac;ao. Por seu turno, a reflexao sobre
os prec;os dos solos, sobre 0 seu papel activo e sobre a
sua divergencia relativamente a "lei do valor" mar-
xista e enriquecida pela distinc;ao entre 0 nivel esote-
rico (0 mundo das estruturas) e 0 nivel exoterico (0
dos comportamentos).29

Do mesmo modo, a coexistencia de varios tipos
de regi5es no espac;o nacional era encarada por Li-
pietz (1977) como 0 desdobramento espacial do pa-
radigma tecnol6gico e do regime de acumulac;ao
fordista em circuitos de ramos. No entanto, esta vi-
sac muito estruturalista era ja de algum modo con-
dicionada pela autonomia relativa das regi5es, co-
locando-se consequentemente a questao de uma re-
gUlac;ao inter-regional e do papel activo das regi5es
no sentido de se inserirem ou nao numa "divisao
inter-regional do trabalho". Transposta para a esca-
la internacional, embora s6 ap6s a abordagem da
regulac;ao estar plenamente desenvolvida, esta
dualidade assumia uma certa importancia: contra
as concepc;5es estruturalistas da divisao internacio-
nal do trabalho, que faziam depender as caracteris-
ticas de uma regiao ou de urn pais do respectivo lu-
gar num espac;o englobante, salientavam-se a fragi-
lidade das "configurac;5es internacionais", as difi-
culdades da sua regulac;ao e, sobretudo, a autonomia



dos espa<;o~englobados, que, no caso, eram os Esta-
dos nacionais.

Seguindo 0 mesmo rumo, Aydalot daria pri-
mazia a autoprodu<;ao de territorios locais 0 que
abria 0 campo imenso dos estudos da regula<;ao do
local.

Sob 0 impulso de Henri Lefebvre e da sua cele-
bre obra La Production de l'Espace (1974), a sociologia
urbana e regional de tendencia critical e mesmo de
dominante marxista, conhece um exito notavel nos
anos 70com os trabalhos de Manuel Castells/o Fran-
cis Goddard, Jean Remy31 e Edmond Preteceille. 0
espa<;o torna-se numa oportunidade para ler II os
vestigios sociais dos divers os modos de produ<;ao
dominantes". Apartir de 1970,a revista Espaces et So-
cieUs contribui para as anaIises criticas das prMicas
sociais da organiza<;ao e do ordenamento dos espa-
<;osno mundo moderno.

Com um espirito diferente, Paul Claval ofere-
ce-nos em 1981 0 seu grande classico, La Logique des
Villes, uma sintese magistral dos seus trabalhos an-
teriores. Formula tambem reservas, bem fundamen-
tadas, quanta aos trabalhos marxistas, em dois arti-
gos que fizeram historia, "Le marxisme dans
l'espace" (1977) e "Le neo-marxisme et l'espace"
(1987), ambos publicados na revista L'Espace
Geographique.

No final dos anos 70, duas prestigiosas publica-
<;5esperiodicas vieram enriquecer a comunica<;ao ci-
entifica francofona, a Revue d'Economie Regionale et
Urbaine (sob 0 impulso de Claude Lacour) e a Revue

30 M. Castells (1972), La Question Urbaine, Paris, Maspero.
31 J. Remy (1966), La Ville, Phenomene Economique, Bruxelas, Vie

Ouvriere.

/

Canadienne des Sciences Regionales. Sao regularmen-
te publicadas e a sua qualidade melhora de dia
para dia.

as princfpios do p6s-guerra: atraso
ou dependencia?

A grande fraqueza da teoria da hierarquia dos luga-
res centrais, evocada no capitulo anterior, e eviden-
temente 0 pressuposto da existencia de um espa<;o
homogeneo. Num espa<;ohomogeneo, a estrutura-
<;aode uma hierarquia urbana (pelos mercados, pe-
los efeitos externos ou por decisao administrativa) e,
de facto, plausivel. 0problema e que as regi5es nao
saD homo gene as entre sit e as na<;5esainda menos.
Na Normandia como no Hesse, ou noutro lugar
qualquer, ha efectivamente redes urbanas hierarqui-
zadas, a maneira de Christaller, estruturalmente ho-
mologas mas a composi<;ao social das respectivas ci-
dades, a sua riqueza, nao se parecem, vis to que SaD
redes urbanas constituidas por territor-ios heteroge-
neos uns em rela<;aoaos outros. Uns SaDditos desen-
volvidos, e os outros menos desenvolvidos. Do mes-
mo modo, tanto em Paris como em Sao Paulo ha
bairros industriais e bairros residenciais, bairros ri-
cos e bairros pobres, mas Paris nao e Sao Paulo. 0
desenvolvimento desigual das regi5es ou das na-
<;5ese das suas armaduras urbanas vai ocupar a ri-
balta durante os anos 60-70, engendrando des de
logo duas ortodoxias rivais.

Nos anos 60 foi dominante uma primeira ortodo-
xia em materia de desenvolvimento espacial das ac-
tividades economicas. Supunha-se que todas as are-
as geogrMicas (regi5es ou paises) passavam pelas



mesmas etapas do esquema hist6ric6 de Colin Clark
(1951), as eras pre-industrial (primaria), industrial
(secundaria), p6s-industrial (terciaria, ou ate qua-
ternaria).32 Mas nem todos os paises (ou regi5es) ar-
rancariam ao mesmo tempo, dai 0 subdesenvolvi-
mento de uns relativamente aos outros em cada mo-
mento hist6rico. Trata-se da teoria das etapas do de-
senvolvimento de W. RostoW.33Transversalmente a
este desfasamento das areas geogrMicas, os novos
produtos inventados nas zonas mais desenvolvidas
banalizar-se-iam, e a sua produ<;;ao deslocar-se-ia
para as regi5es menos desenvolvidas (ciclo do produ-
to de Vernon).34

a esquema Clark-Rostow-Vernon nao e, segun-
do a classifica<;aodas abordagens acima esbo<;ada,
"globalmente estruturalista". Nada impede que no
fim dos tempos, na era quaternaria, as traject6rias de
todos os paises convirjam numa estrutura intern a
semelhante. 0 atraso de uns relativamente aos ou-
tros nao e estrutural: e urn mero efeito dos acasos da
Hist6ria, que fizeram que alguns paises arrancas-
sem antes dos outros, por raz5es de estrutura inter-
na. 0 aparecimento de uma etica da empresa segun-
do Max Weber, a presen<;ade materias-primas indis-
pensaveis a primeira revolu<;ao industrial, a fraque-
za do feudalismo a permitir 0 aparecimento da bur-
guesia: todas estas e outras raz5es, invocadas por es-
tes e por aqueles, remetem para a gene alogia, para a
personalidade de cada pais. Simetricamente, po-
dem-se invocar, para explicar 0 atraso dos outros

32 C. Clark (1951), The Condition of Economic Progress, Londres,
MacMillan.

33 W.Rostow (1963),Les Etapes de la Croissance Economique, Paris, Seuil.
34 R. Vernon (1966),"International investment and international trade

in the product cycle", Quarterly Journal of Economics, 80,pp. 190-207.

paises, raz5es igualmente internas: dificuldades cli-
maticas, estruturas sociais ou ideo16gicas conserva-
doras, etc. 0 arranque seria portanto fun<;ao de re-
formas internas e, consequentemente, 0 avan<;odos
outros paises seria, no fim de contas, positivo: os ul-
timos "apanharao" os primeiros, importando 0 seu
know-how. Neste sentido, esta ortodoxia deriva de
uma metodologia individualista (com individuos co-
lectivos: os paises).

Contra esta ortodoxia levanta-se, sob diversas
variantes, uma teoria globalmente estruturalista: a
teoria da dependencia. Para os seus adeptos, a pr6-
pria causa do subdesenvolvimento de uns era 0 desen-
volvimento dos outros, alimentando-se a riqueza
destes ultimos da miseria dos primeiros. Antigamen-
te, fora possivel aceder pelas suas pr6prias for<;asao
estadio capitalista industrial, mas as rela<;5esde do-
mina<;aopolitica, e, em seguida, a concorrencia nos
mercados mundiais, impediram de forma duradoura
o acesso aos recem-chegados. Deste modo se consoli-
daria duradouramente uma divisiio internacional do
trabalho entre urn centro dominante, trallsformador e
terciario, e uma periferia dominada, exportadora de
bens primarios, agricolas e mineiros. As trocas desi-
guais impediriam a periferia de acumular os meios
necessarios ao seu arranque e, aMm disso, os progres-
sos de competitividade do centro impor-lhe-iam
"barreiras de entrada" cada vez mais altas.

E evidentemente faci! transpor esta segunda or-
todoxia da escala internacional para a escala inter-re-
gional para assim explicar 0 desenvolvimento desi-
gual das regi5es francesas, britanicas ou norte-ameri-
canas. Contudo, a partir do fim dos anos 60, foi preci-
so rendermo-nos a evidencia: certas periferias indus-
trializavam-se. Arranque, come<;ando pelas



prodw;;5es industriais banalizadas, segundo 0 para-
digma de Rostow-Vernon? Com certeza que sim, mas
isso nao anunciava necessariamente uma recupera-
<;aototal, uma homogeneiza<;ao do espa<;o.Com efei-
to, podia continuar a ler-se, nas desigualdades in-
ter-regionais dos niveis de qualifica<;ao no seio das
pr6prias industrias transformadoras, mais uma com-
plementaridade instantanea (sincr6nica) do que uma se-
melhan(:a desfasada no tempo. No que respeita a divi-
saDdo trabalho entre as regi5es francesas, vimos no-
meadamente suceder-se, a uma complementaridade
agricultura-industria tipica de antes da guerra, uma
nova divisiio inter-regional do trabalho, correspondente
a tres fun<;5essincr6nicas da actividade produtiva no
seio de urn mesmo ramo:

da organiza<;ao do trabalho e nos principais mere a-
dos, mas deslocalizavam para regi5es mais pobres e
menos qualificadas as actividades de mao-de-obra
destinadas ao seu pr6prio mercado.

Esta generaliza<;ao urn pouco apressada de urn
"estruturalismo global" regulador do conjunto da
economia-mundo, compreendendo a divisao do tra-
balho no seio da industria, provocou rapidamente
objec<;5es, inc1usivamente da parte de te6ricos da
"nova divisao inter-regional do trabalho".36 Pode na
verda de admitir-se que, num territ6rio politicamen-
te homogeneo como a Fran<;a,as empresas distribu-
am os seus circuitos de ramo num tabuleiro de re-
gi5es desigualmente desenvolvidas, instalando es-
tabelecimentos de nivel III em regi5es "subdesen-
volvidas" ou criando ai rela<;5esde subcontrata<;ao.
Mas, transposto para a escala internacional, urn tal
esquema (em que 0 papel de agente estrutural cabe-
ria as firmas multinacionais) ignora a especificidade
indestrutivel da sociedade local, 0 papel do Estado
local, a natureza das rela<;6ese dos compromissos
sociais locais, 0 seu modo de regulaQao garantido
pelo Estado local, etc. 0 desenvolvimento da aborda-
gem da regula(:iio, levado a cabo em Fran<;a,salienta a
importancia destes compromissos institucionalizados
pelo Estado-Na<;ao e volta a concentrar a aten<;ao
dos estudiosos na dinamica, no regime de acumula-
<;aoengendrado por estes compromissos. Se, por-
tanto, as firmas internacionais procuravam estender
os seus circuitos de ramos as na<;6es, tal como

a) concep<;ao;
b) fabrico qualificado;
c) fabrico e montagem nao qualificados.

Esta divisao tripartida, tipica da organiza<;ao fordia-
na do trabalho, era entao abusivamente considerada
como a forma definitiva de organiza<;ao cientifica do
trabalho, e a sua tradu<;ao espacial foi baptizada
como "circuito de ramo" (Lipietz, 1977).

A divulga<;ao progressiva desta tese foi acompa-
nhada pelo aparecimento de novos paises industria-
lizados no Terceiro Mundo e, em fins dos anos 70
conduziu a uma nova ortodoxia: a nova divisao inter-
nacional do trabalho (Frobel, Heinrichs e Kreyes,
1980).35Os paises (ou regi5es) desenvolvidos trans-
formavam-se simultaneamente nas regi6es centrais

35 F. Frobel, J. Heinrichs e O. Kreyes (1980), The New International Divi-
sion of Labour, Cambridge, Cambridge University Press.

36 Ph. Aydalot (1983), "La division spatiale du travail", ill J. Paelink e
A. Sallez (orgs.), pp. 175-200; A. Lipietz (1986), "New tendencies in
the international division of labor: regimes of accumulation and
modes of regulation", in A. J. Scott e M. Storper (orgs.), pp. 16-40;
D. Massey (1984), Spatial Division of Labour, Londres, Macmillan.



tinham feito com as reglOes, encontrc{riam ai urn
agente muito mais autonomo, 0 Estado local, ex-
pressao de uma ftidiossincrasia" local, com os seus
agentes, os seus conflitos e as suas ambi<;oes.

Na realidade, esta dualidade global/local ja
estava presente na origem da teoria dos circuitos
de ramos, como bem notou Doreen Massey:37 "Em
Lipietz (1977), as regioes tanto aparecem defini-
das por si mesmas, na sua genealogia, como em
fun<;aodo seu lugar sincronico na divisao inter-re-
gional do trabalho. " A epoca, isto constituia, para
ela, uma critica: a regiao tinha que exibir as cicatri-
zes de estruturas mais globais que, sucessivamen-
te, nela haviam deixado a sua marca. Alguns anos
mais tarde, a propria evolu<;ao da geografia radi-
cal anglo-saxonica levou D. Massey (1985) a reco-
nhecer: "The Unique is back on the agenda." 0 regres-
so do singular, da personalidade regional segundo
Vidal de la Blache E a critica regulacionista da or-
todoxia da nova divisao internacional do trabalho
tendia para a aboli<;ao do estruturalismo global,
colocando novamente no centro da reflexao a per-
sonalidade do territorio local, no caso vertente 0

Estado-Na<;ao. Outros iriam muito mais longe
nesta direc<;ao (ver figuras 3.1 e 3.2).

A teoria da regula~ao e a economia regional

Durante a segunda metade dos anos 70 desenvol-
veu-se em Fran<;a uma nova problemMica econo-
mica, aft abordagem da regula<;ao". No decurso

37 D. Massey (1978), "Regionalism: some current issues", Capital and
Class, 6, pp. \ 106-125.
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Politica regional, ordenamenlo do territorio e integra~ao regional
(Van Boventer, Pred, Richardson, Weaver, GUigou, Cooke, Dunford, Soja, Wachter, Hall, Merlin, Lacour, Clark G., Nijkamp ... )

Desenvolvimento local
(StOhr, Friedmann, Scott, Pecqueur, Polese, ... )

Abordagem regulacionisla
(Aglletta, Boyer, Lipietz, Coriat, Billaudot, Dunford, Benko, Jessop, Peck, Pecqueur .. )

Fordismo.1 pos·fordismo I Acumula~ao f1exivell EspeciaJiza~ao flexivel
(L,pletz, Plore, Sabel, Scott, Storper, Harvey, Amin A., Benko, Boyer ... )

M'eio inovador
(GREMi, Aydalot, Camagni, Maillat, Perrin ... )

Distritos industriais J Sistema produtivo 10caJizado
(Becaltini, Bagnasco, Trigiia, Brusco, Courlet, Pecqueur, Saxenian .. )

Governancia
(Harrison, Storper, Le Gales ... )

Economia das conven~oes
(Salais, Storper, Favereau, Orlean, Thevenot .. )

MetropoJiza9ao
(Friedmann, Sassen, Castells, Scott, Lacour, Clava!...)

Empresa, organiza9ao da produ9ao, teoria da empresa
(Simon, March, Hamilton, Pred, Tornqvist, Coase, Goddard, Williamson, Coriat, Veltz, Boyer, Schoenberger .. )

Sistema produtivo, servi~os, finan~as, industrializa~ao, locaJiza9ao
(Moulaert, Thrift, Swingedouw, Bailly, Lung, Markusen, Walker, Beckouche .. )

Economia internacional, mundiaJiza~ao
(Porter, Krugman, Dicken, Reich, Ohmae, Vellz, Storper, Giraud P. -N ... )

Ambiente, ecologia, risco
(Lipletz, Stolfaes, Sachs, Beck, Pee! ..)

Transportes e utiliza~ao dos solos
(Vickrey, Solow, Merlin, Nijkamp, Fujita, Small, Krugman ..)

Diniimica regional, crescimento, desenvolvimento regional
(Gertler, Suarez-Villa, Clark W. A., Howe, Storper, Scott, Lipietz, Peel, Walts, Soja, Walker, Barra, Sala-i-Martin,
Romer, Krugman ... ),.



J Jdos anos 80, esta corrente expandiu-se para alem
de urn pequeno circulo de economistas franceses,
nao s6 para outras disciplinas, como a geografia e
as rela<;5es industriais, mas tambem para outros
pafses, sobretudo anglo-sax6nicos. Esta aborda-
gem teve efeitos importantes nas ciencias que tern
em conta 0 espa<;o: a geografia, a economia urba-
na, regional e internacional.

A abordagem da regula<;ao e, antes de mais, uma
correc<;ao da abordagem estru turalista. Em vez de
notar a permanencia das estruturas e de avaliar os
seus efeitos sobre 0 comportamento dos agentes, in-
terroga-se sobre a pr6pria estabilidade em si. Como e
que as estruturas, apesar do seu caracter contradit6-
rio, se reproduzem atraves das expectativas, dos inte-
resses, das ac<;5esa priori divergentes dos agentes
econ6micos? A resposta encontra-se na analise dos
habitos e das formas institucionais que induzem ou
obrigam os agentes a comportarem-se de forma nao
antag6nica a reprodu<;ao da estrutura. Este conjunto
de regras do jogo e de procedimentos de resolu<;ao
varia no tempo e no espa<;o,havendo estruturas que
podem "funcionar" de divers as maneiras, relativa-
mente estaveis de crise para crise. A este modo de
funcionamento chama-se regime de acumula<;ao.

Em frances, distinguem-se as palavras regulati-
on (termo de cibernetica que designa exactamente a
forma por que as evolu<;5es dos elementos de urn
sistema se ajustam ao funcionamento do conjunto) e
reglementation38 (conjunto de regras institucionaliza-
das que pode, na verdade, servir para a regulation).
o termo ingIes regulation tern, fundamentalmente, 0
segundo daqueles significados, mas as tradu<;5es

inglesas da palavra regleinentation deram-lhe sim-
plesmeI}te a acep<;ao mais lata do termo frances.

omodo de regula<;ao e 0 regime de acumula<;ao
a principio estudados por esta abordagem constitu-
em 0 modelo de desenvolvimento capitalista domi-
nante ap6s a Segunda Guerra Mundial, 0 fordismo.

o fordismo caracteriza-se (muito esquematica-
mente) por:

uma divisao do trabalho taylorista entre activi-
dades de concep<;:ao,de fabrico qualificado e de
fabrico nao qualificado, sendo 0 conjunto regu-
lado por procedimentos hierarquicos;
urn regime de acumula<;:aofundado na redistri-
bui<;aodos ganhos de produtividade pelos assa-
lariados, de forma a garantir 0 crescimento da
procura efectiva;
uma forma de regula<;ao que gar ante a referida
redistribui<;ao por meio de legisla<;:ao social,
conven<;5es colectivas, Estados-providencia.

Como os primeiros trabalhos da escolavegulacionis-
ta traduzidos para 0 ingles foram consagrados ao es-
tudo do fordismo, generalizou-se a impressao de
que a teoria regulacionista era a teoria do fordismo.
E falso. A abordagem regulacionista e urn metodo
que po de ser aplicado a multiplos objectos: aos mo-
delos de desenvolvimento econ6mico pre ou
p6s-fordistas, ou ate a pe<;asde teatro! 0essendal e a
preocupa<;ao com a rela<;aoentre uma estrutura e os
seus elementos. Na economia espacial, os investiga-
dores interessaram-se pelas rela<;5es entre urn espa-
<;0estruturado e os agentes que 0 comp5em, ou pela
rela<;aoentre espa<;:osenglobantes e os seus subespa-
<;osconstituintes.



1947
1949

Fim da Segunda Guerra Mundial; cria~ao do Fundo
Monetario Internacional e do Banco Mundial
Plano Marshall; morte de H. Mackinder Paris et Ie Desert Franfais, de f.-F. Gravier

"The general theory of location and space
economy", de W. Isard

1951 Tratado de Paris, que criou a Comunidade Europeia do
Carvao e do A~o

1953
1954
1955

1956
1957

"Exceptional ism in geography", de F. K. Schaefer
Cria~ao da Regional Science Association por Walter Isard Cria~ao da revista Papers in Regional Science
Primeiros seminarios de estatlstica geografica por E. Ullmann "Notes sur la notion de pole de croissance",
e W. L. Garrison, em Seattle, Universidade de Washington de F. Perroux; Economie et Espace, de C. Ponsard
Revolu~ao em Budapeste Location and Space Economy, de W. Isard
Cria~ao da Comunidade Econ6mica Europeia (seis paises) Economic Theory and Under-Developed Regions e Rich

Land and Poor, de G. Myrdal
Histoire des Theories Economiques Spatiales,
de C. Ponsard; Strategy of Economic Development,
de A. O. Hirschman
Methods of Regional Analysis, de W. Isard;
The Stages of Economic Growth, de W. Rostow

Cria~ao da Associa~ao Europeia de Comercio Livre (EFTA);
primeiro doutoramento em ciencia regional (w. Alonso)

1961 Funda~ao da Associa~ao de Ciencia Regional de Lingua Megapolis, de J. Gottmann
Francesa por F. Perroux, J.-R. Boudeville e W. Isard

"

1962 Theoretical Geography, de W. Bunge; Geographie
Generale des Marches, de P. Claval; Economie
Geographique, de R. Courtin e P. Maillet

1963 Cria~ao da DATAR (Fran~a)
1964 Institui~ao do cargo de Prefeito de Regiao em Fran~a Regional Development and Planning, de J. Friedmann

e W. Alonso
1965 Locational Analysis in Human Geography,

de P. Haggett; Amenager la France, de O. Guichard;
"Chronique de geographie economique", rubrica
assinada por P. Claval de 1965 a 1980 na Revue
Geographique de l'Est

1967 Behaviour and Location, de A. Pred;
Models in Geography, de R. Chorley e P. Haggett;
publica~ao da revista Regional Studies

1968 Movimentos de estudantes e operarios na Europa; Regions, Nations, Grands Espaces, de P. Claval;
Primavera de Praga publica~ao das revistas Geographical Analysis

,. e Environment and Planning A
1970 Geographic Perspectives on Urban Systems, de B. Berry
1972 Conferencia da ONU sobre 0 ambiente, em Estocolmo; Geography: A Modern Synthesis, de P. Haggett;

reforma regional em Fran~a publica~ao da revista L'Espace Geographique
1973 Primeiro choque petrolifero; alargamento da CEE Social Justice and the City, de D. Harvey;

(Dinamarca, Reino Unido, Irlanda) Le Developpement Inegal, de S. Amin

. .....,.



1976
1977

1982
1983

1985
1986

1987
1988

Tese de Michel Aglietta e comec;:oda escola francesa da
regulac;:ao; atribuic;:ao do Premio Nobel da Economia
a G. Myrdal; eleic;:aode Valery Giscard d'Estaing
Morte de J. Boudeville; fim da guerra do Vietname;
criac;:aodo FEDER (Fundo Europeu de Desenvolvimento
Regional) para apoiar as regi6es em dificuldades

Eleic;:aode Margaret Thatcher na Gra-Bretanha;
SME (Sistema Monetario Europeu)

Eleic;:aode Ronald Reagan nos EUA;
fundac;:ao do sindicato Solidariedade na Pol6nia
Eleic;:aode Franc;:oisMitterrand em Franc;:a

Fundac;:ao do GREMI (Grupo Europeu de Investigac;:ao
dos Meios Inovadores) por Ph. Aydalot

Morte de Ph. Aydalot; morte de F. Perroux
Instituic;:ao do Premio Ph. Aydalot;
eleic;:aode George Bush nos EUA
Queda do Muro de BE:rlim;acordo de Comercio Livre
entre os Estados Unidos e 0 Canada

Reunificac;:ao alema; morte de CI. Ponsard;
criac;:aodo Festival Internacional de Geografia
em Saint-Die-des- Vosges
Atribuic;:ao do Premio Internacional de Geografia
Vautrin Lud a Peter Haggett; morte de A. Piatier;
atribuic;:ao do Premio Nobel da Economia a R: Coase;
criac;:aodo Mercado Comum do Sui (Mercosul)

Urban and Regional Modelling in Geography and
Planning, de A. G. Wilson; Le Developpement
Regional, de J.-c. Perrin
Introduction to Regional Science, de W. Isard

Geographie Economique, de P. Claval
Le Capital et son Espace, de A. Lipietz; Tre Italie, de
A. Bagnasco; La Nouvelle Geographie, de P. Claval
Primeiro mimero da Revue d'Economie Regionale
et Urbaine
Espace Regional et Amenagement du Ter~itoire,
de J. Lajugie, P. Delfaud e C. Lacour; Economie
et Planification Urbaine, de P.-H. Derycke
Aparecimento da revista Urban Geography

La Logique des Villes, de P. Claval; Development from
Above or Below?, de W. Stohr e F. Taylor

Aparecimento da revista Environment and Planning
D: Society and Space; Espace et Localisation,
de J. Paelinck e A. Sallez
The Second Industrial Divide, de M. Piore e C. Sabel;
Spatial Division of Labour, de D. Massey

Economie Regionale et Urbaine, de Ph. Aydalot
Production, Work, Territory, de A. J. Scott e
M. Storper; La Theorie de la Regulation, de R. Boyer;
Milieux Innovateurs en Europe, de Ph. Aydalot

Metropolis e New Industrial Spaces, de A. J. Scott;
Analyse Economique Spatiale, de C. Ponsard
The Conditions of Postmodernity, de D. Harvey;
.The Capitalist Imperative, de M. Storper
e R. Walker;The Informational City, de M. Castells;
numero especial da Revue Economique sobre
a economia das convenc;:5es (vol. 40, n." 2)
The Competitive Advantage of Nations, de
M. E. Porter; La Dynamique Spatiale de ['Economic
Contemporaine, de G. Benko
Geography and Trade, de P. Krugman; Geographie des
Technopoles, de G. Benko; Industrial Change and
Regional Development, de G. Benko e M. Dunford;
The Global City, de S. Sassen; The Work of Nations,
de R. Reich



Conferencia do Rio sobre ambiente e desenvolvimento;
atribui<;ao do Premio Internacional de Geografia Vautrin
Lud a Torsten Hagerstrand; elei<;ao de Bill Clinton nos
EUA; assinatura do Tratado NAFTA; assinatura do Tratado
de Maastricht (Tratado da Uniao Europeia)
Debate sobre 0 ordenamento do territ6rio em Fran<;a
(Ch, Pasqua, ministro do Ordenamento do Territ6rio);
atribui<;ao do Premio Internacional de Geografia
Vautrin Lud a Peter Gould
Atribui<;ao do Premio Internacional de geografia Vautrin
Lud a Milton Santos

Entrada em vigor dos Tratados NAFTA e Maastricht (UE);
atribui<;ao do Premio Internacional de Geografia Vautrin
Lud a David Harvey; elei<;ao de Jacques Chirac em Fran<;a

Atribui<;ao do Premio Internacional de Geografia Vautrin
Lud a Paul Claval e Roger Brunet; reelei<;ao de Bill Clinton
nos EUA

Lionel Jospin (PS) e eleito primeiro-ministro e Dominique
Voynet (Verdes) e nomeada ministra do Ordenamento
do Territ6rio e do Ambiente em Fran<;a; segunda
Cimeira da Terra, em Nova Iorque; atribui<;ao
do Premio Internacional de Geografia Vautrin Lud
a Jean Bernard Racine
Elei<;5es regionais em Fran<;a; passagem ao euro
(Conferencia de 2 de Maio); atribui<;ao do Premio
Internacional de Geografia Vautrin
Lud a D, Massey

Les Regions Qui Gagnent, de G. Benko e A. Lipietz;
Pathways to Industrialization and Regional
Development, de M. Storper e A. J. Scott; Espace
et Dynamiques Territoriales, de P.-H. Derycke;
Les Mondes de Production, de R. Salais e M, Storper

Technopoles of the World, de P. Hall e M. Castells;
Economie Urbaine et Regionale, de M. Polese; Analyse
Economique des Conventions, de A. Orlean; The
Origins of Endogeneous Growth, de P. Romer
The End of the Nation State, de K. Ohmae; Theorie de '",
la Regulation: Utat des Savoirs, de R. Boyer e Y.
Saillard; aparecimento da revista Region et
Developpement; Development, Geography and
Economic Theory, de P. Krugman; Economic Growth,
de R. J. Barra

Mondialisation, Vi/les et Territoires, de P. Veltz;
Dynamiques Territoriales et Mutations Economiques,
de B. Pecqueur; La Societe en Sablier, de A. Lipietz;
Principes et ModeIes de [,Economie Urbaine (ed.
francesa), de R. Camagni; The Self-Organizing
Economy, de Paul Krugman
The Regional World: Territorial Development in
a Global Economy, de M. Storper; aparecimento
da publica<;ao peri6dica CAnnee de la Regulation;
Geografia Econ6mica de Ricardo Mendez;
aparecimento da revista Geoeconomie.

Regions and the World Economy, de A. J. Scott;
La Mondialisation n' est pas Capable, de P. Krugman



As metMoras espaciais tern proporcionado uma
inesgotavel reserva de imagens a abordagem regu-
lacionista, 0 que e natural. Ja que era preciso estudar
as altera<;6es dos modos de regula<;ao e de acumula-
<;aono tempo, estas formas foram, elas pr6prias,
concebidas como sincronias susceptfveis de repre-
senta<;ao espacial (cielos, regimes estacionarios).
A reflexao sobre a estrutura<;ao dos espa<;os geogra-
ficos humanos ocupa assim, naturalmente, uma par-
te importante dos trabalhos precursores. Mais tarde,
estes espa<;os tornaram-se, eles pr6prios, campos de
aplica<;ao da abordagem, entao ja amadurecida,
quer se trate da emergencia ou da reprodu<;ao de ter-
rit6rios inovadores ou de formas de organiza<;ao in-
dustrial, quer das rela<;6es entre espa<;os locais e es-
pa<;osenglobantes.

As hip6teses te6ricas tern sido incessantemente
revistas e renovadas. A "nova geografia", a "nova geo-
grafia econ6mica" e a sociologia permitiram uma ana-
lise mais aprofundada do comportamento social no
espa<;o.as debates te6ricos, episteJ;I1ol6gicose filos6fi-
cos entre correntes de pensamento tem-se acentuado
nestes ultimos tempos, mas conservaram os seus ob-
jectivos fundamentais, ou seja, mostrar e explicar 0 pa-
pel do espa<;onas praticas sociais, estando a sociedade,
no seu conjunto, implicada na conforma<;ao do espa<;o.


