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RESENHA
Cláudio Luiz Zanotelli
Floriano Godinho de Oliveira, Leandro Dias
Oliveira, Regina Helena Tunes e Roberto Moraes
(Organizadores). Espaço e economia. Geografia
econômica e a economia política. Rio de Janeiro:
Consequência, 2019.

Livro que publica textos apresentados no III Colóquio Espaço-Economia: “Transformações no capitalismo mundial e a produção social do espaço: novos arranjos territoriais e a economia política do desenvolvimento” realizado na UERJ, no Rio de Janeiro,
entre os dias 10 e 12 de junho de 2019. O livro tem 19 capítulos
agrupados em quatro partes que tratam respectivamente de: Novos
caminhos do desenvolvimento científico, tecnológico e industrial;
Reestruturação espacial, metropolização, inovação e desenvolvimento econômico-regional; Política, organização social do territóR E SE NH A
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rio e redes técnicas e Processos de financeirização e de espoliação
do território. Como indicado na Apresentação da obra ela “é uma
contribuição à disseminação das pesquisas, estudos e debates sobre políticas territoriais, por meio da compreensão de uma renovada agenda de investigações no campo da geografia econômica, que
invoca a atualização e a ampliação de debates sobre o mundo do
trabalho, a produção industrial, a distribuição, troca e consumo de
mercadorias refetichizadas, a utilização da natureza-recurso-território e a própria localização, impacto e transbordamento dos empreendimentos fabris, mas também reverbera os novos processos
de desenvolvimento local-regional, as concretudes e imaterialidades do conhecimento, da inovação e da tecnociência; os veios logísticos e a constituição de novas redes de contato, de espoliação e
de poder; a governança conciliada entre Estado e mercado; o fenômeno metropolitano e a formação de novos nexos e constelações
urbanas; e a financeirização em suas diversas frentes,com suas novas frações de capital, movimentos setoriais e interconexões.”
Os organizadores da obra ainda indicam que o seu objetivo é o
“(...) de debater as bases econômicas e políticas e a organização e
as delimitações territoriais recentes, extraindo das discussões recursos analíticos para a compreensão da relação espaço e economia na contemporaneidade, por meio da interlocução de pesquisadores brasileiros e da América Latina dedicados à temática.”
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