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RESUMO
O trabalho consiste de 4 Capítulos. Os três primeiros contém
um levantamento histórico e conceitual, correspondendo a etapas
de análise e compreensão do processo histórico, caminhando do
geral para o particular, a seguir: 1-O modo de produção capitalista; 2-O
mercado e o estado na organização espacial do processo de produção capitalista;
3-A dialética da acumulação entravada no Brasil. Reunindo a
construção das etapas anteriores, o Capítulo 4-Organização espacial
na acumulação entravada, percorre o caminho inverso, do particular
para o geral, para chegar à análise concreta da dialética da organização
espacial observada na região metropolitana de São Paulo. Em vista
disso, os assuntos principais foram começar com A dialética do
crescimento espacial, para concluir com A metrópole de uma sociedade
de elite.
É uma tentativa de exposição do concreto a fim de entender seus
antagonismos, tentando caminhar em direção a tendências – daí a
crítica a trabalhos que partem ou encerram com e objetivando
estudos comprobatórios; conduzirão quase sempre ao que o
senso-comum também pode alcançar, suas polarizações,
conclusões precárias (nem ao menos ‘parciais’), superficiais e
justificativas emotivas, quando não ideológicas, a partir de dados
supostamente ‘indiscutíveis’. Deixamos as tentativas de
comprovação para as ciências naturais.
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ABSTRACT
The work consists of four chapters. The first three contain a
historical and conceptual assessment that corresponds to the
analysis and understanding of the historical process, progressing
from the general to the particular, as follows: 1 – The capitalistic way
of producing; 2 – The market and the state in the spatial organization of
the capitalistic production process; 3 – The dialectics of obstructed
accumulation in Brazil. Combining the construction of the preceding
stages, Chapter 4 – Spatial organization in obstructed accumulation
follows the reverse path, from the particular to the general, to reach
a concrete analysis of the dialectics of spatial organization observed
in the Greater São Paulo area. Given this, the main subjects began
with The dialectics of spatial growth, in order to conclude with The
metropolis of an elite society.
It is an attempt to expose the concrete, in order to understand its
antagonisms, while trying to move towards trends, hence the
criticism of works that start or end with demonstrative studies
or that target proof: they almost always lead to what common
sense is equally able to reach, its polarizations, superficial and
precarious conclusions (not even ‘partial’) and emotive
justifications, when they are not ideological, based on allegedly
‘unquestionable’ data. We leave the attempts to provide proof
to the natural sciences.
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Este trabalho é um estudo sobre o modo de produção capitalista
e a respectiva organização do espaço. Dizendo de outra forma,
sobre a produção do espaço no capitalismo (vale dizer, nas
sociedades burguesas); para em seguida explorar as peculiaridades
da organização espacial da formação social brasileira.
A fundamentação teórica apoia-se em dois pontos: na
interpretação crítica a partir da abordagem do materialismo
dialético, que tem como princípio extrair o contingente do necessário
a fim de separar e contrapor o aparente do essencial, além do
imediatamente visível; no reconhecimento do impasse filosófico
da teoria do conhecimento percebido pela metade do sécXX,
menosprezado e disfarçado em meio à crise capitalista do estágio
intensivo a partir do fim dos anos 1970, pela reação neoliberal.
A análise e interpretações de situações aqui propostas não tiveram
como objetivo fornecer alguma garantia mediante classificação
lógica de fórmulas ou correspondências fechadas, comprovantes
de verificação baseados na enumeração, na descrição e
ordenamento de fenômenos encerrados; geralmente respostas
fáceis e imediatas de um empirismo que resumem uma finalização
de tese, segura de sua conclusão aparente em um formato com
mais caráter prescritivo de resultados pretendidos ou esperados,
em lugar de efetiva compreensão do que propôs estudar. Para
dizer, cria-se/induz uma suposta verdade em vez de encontrá-la,
o que enquanto síntese, não há como ter outro sentido a não ser a
forma mais pura/autêntica de reprodução do status quo.
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O valor buscado foi uma aproximação da realidade objetiva a partir
do caminho do movimento, vale dizer, da primazia do processo sobre
o resultado, do método de análise sobre a solução, escolha que
não tem por objetivo encontrar certezas, o que é refletido num
texto de idas e vindas, tanto referenciadas na realidade objetiva
quanto por simulações dela - deficiência para o racionalismo
(lógica formal) e consistência para a compreensão dialética da
história. Insistir em processo histórico não significa caminhar junto
ao apelo histórico, característico da interpretação burguesa de
história: agarrar-se à segurança do sujeito-narrador de eventos
definidos e encerrados. O critério de ‘aproximação’ do método
dialético evita a crença de que o conhecimento perfeito dos
‘elementos últimos’ do mundo e das ‘leis naturais’ que governam
suas relações permite descrever a priori e com exatidão toda
situação futura, o que as ciências pareceram num certo momento
acreditar. Começamos por colocar assim, a questão sobre ‘qual
realidade’ que é para dizer, olhar sobre o ‘concreto’.
Se questionamos sobre ‘qual realidade’, questionamos também
sobre o problema sujeito. E nisso, o materialismo foi mais prático
do que o racionalismo: o sujeito nunca foi problema, sempre foi
o mesmo, esteve presente, ativo, consciente e determinado durante
toda a história; o materialismo nunca pretendeu introduzir/
conduzir ou mudar eventos baseados em uma história particular,
mas orientar a ordem dos integrantes entre sujeito e predicado.
Daí que a importância dos ‘atores’ fica reduzida em troca de
perceber a existência de tendências antagônicas que formam uma
unidade relativa (condicional, temporária, transitória) contrapondo
ao antagonismo que é absoluto – e que ambos jamais poderiam ser
considerados separados. É com a dialética que conseguimos em
qualquer proposição e escala, no particular ou geral, colocar em
evidência as células (do mais simples ‘objeto’ para ampliá-lo
continuamente) dos componentes, suas nuances e maneiras de
abordar a melhor proximidade com a realidade objetiva (o
concreto).
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Outra questão é o status de verdade, que costuma ser gerado a
partir de um arcabouço lógico, derivado de afirmações de uma
realidade particular (pelo menos em primeiro momento), e que
implica uma visão idealista da realidade para ser reproduzida
socialmente (em um segundo momento). O materialismo não
afirma que alguma formulação ‘representa corretamente o
fenômeno considerado’, mesmo que fosse ‘em um momento de
tempo específico’ ou então, que algo ‘está alicerçado na realidade’
(a realidade objetiva também é relativa); não implica afirmações
de verdade ou ausência de crítica, nem ‘crença’ nesta ou naquela
tese, porque se refere a método. Sem isso considerar, a crítica a ele
conduzirá à superficialidade, à trivialidade e ao ecletismo,
recorrendo ao pior idealismo, a crítica ideológica - que não é
crítica.
Hoje, o que é chamado de crítica na ideologia burguesa é mera
disputa ideológica que recolhe os pontos úteis e irrepreensíveis
da realidade objetiva, com o cuidado em jamais perder de vista
os valores e as alianças necessárias à classe; acomoda
confortavelmente divergências pontuais entre aliados, apenas para
nunca deixar esquecer e essência que os deve manter unidos;
suficientemente subjetivo no campo da teoria para ajustar
objetivamente a ‘prática-teórica’ em conduzir ao consenso e à
hegemonia. Consegue explicar nível salarial enquanto determinação
do nível social; problemas de distribuição enquanto ‘questão
logística’ dentro do âmbito da distribuição (separada da produção);
ou então, que ‘verdade’ não pode ser senão absoluta ou relativa é preciso escolher um dos dois, ou então, primeiro um, depois
outro, não há transição nem sobreposição, ou no máximo, um
processo que se movimenta de um estado de equilíbrio (absoluto/
relativo) a outro estado de equilíbrio (relativo/absoluto).
Realmente, seria mais fácil entender o mundo se ele existisse dessa
forma. Quando confrontados com a evidência empírica, esses
cientistas limitam-se a reafirmar suas representações enquanto
‘certezas sólidas’ ou, depreciar a realidade objetiva,
‘fundamentando’ que ‘nada mais é novidade’, e que por isso mesmo
é preciso buscar ‘novidades’ (o que chamei anteriormente de
‘justificativas emotivas’); mal disfarçando a fuga dessas lacunas
para campos vastos – o que pode até ter validade factual/caso a
caso, mas irrelevante enquanto crítica.
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A explicação é vazia, as teorias retalhadas com frases ocas e
subjetivas, quase míticas, de pseudo-objetividade, pseudooriginalidade, frágil relatividade, simplismos, generalidades, mal
conseguindo revestir com sua aura de novidade, as categorias do
idealismo clássico. Sua proteção está na conjugação entre a força
em oferecer o máximo possível de aparente clareza objetiva,
baseada numa lógica formal simples de assimilação imediata,
mesclada entre uma linguagem abstrata de consenso (portanto
impenetrável, blindada, ética e moral) com ênfase disfarçada
(‘envergonhada’) ao individual, justificada enquanto ‘consequência
inevitável’, ou então ‘inevitável relativismo’ e que tenta substituir
a análise; e a conexão superficial e entusiasmada de pseudo-conceitos,
para usar uma linguagem de complexidade desnecessária e
inacessível enquanto sinal de erudição e lucidez.
Na mais elaborada possibilidade, o racionalismo utiliza argumentos
que partem de premissas verdadeiras, ou tidas como verdadeiras,
e chega a uma conclusão aparentemente possível (apesar de
inadmissível), por se apresentar como resultante lógica das regras
formais do raciocínio (atribui ao todo propriedades de cada uma
das partes separadas) - sofismas. Esse tipo de retórica resulta quase
sempre em uma disputa semântica, com adição contínua de novos
problemas para desviar a atenção do problema original – ou então,
nessa mera falta de teoria filosófica, imagina-se existir fundamentos
em questões periféricas.
A insistência no movimento não significa desimportância ou
ausência de causa/consequência por submissão ao método.
Duvidamos inclusive, daquele episódio justificado pelo
racionalismo enquanto ‘sem causa’, apenas porque não é deduzido
‘logicamente’ (vale dizer, quando a dedução lógica-formal falha)
- isso para dizer que aquele episódio é que está submetido
metodologicamente em encadeamentos dentro de relações
fechadas, no máximo adicionando algum cálculo de estatística ou
probabilidade. Basear-se na realidade objetiva (do materialismo
histórico) não significa deduzir a partir de leis para afirmar
certezas, nem eliminar causas lógicas e/ou consequências, apenas
não considera causalidade enquanto princípio dogmático ou
expressão única (simples ‘derivação formal pura’) das relações
objetivas da realidade, apenas uma das determinações da unidade
de contrários: “o arado é imediatamente mais respeitável do que
os bens de consumo que auxilia a produzir e que constituem o
objetivo”(Hegel).
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Queremos com essa introdução deixar evidentes e previsíveis, as
armadilhas formais que tanto a argumentação de defesa quanto
de crítica costumam colocar à frente do conteúdo, a fim de separar
disputa ideológica de método e quem sabe, voltar a produzir
conhecimento - a distinção entre ambos que é marcante, mas como
a separação se posiciona ideologicamente e confortavelmente no
‘meio’, entre o tênue (através da crença) e o disfarçado (impondo
sua razão), ela corre o risco de ficar isolada debaixo de
preconceitos, ‘tendências predominantes’, consensos e fusões –
justamente objetivo da ideologia.
Dizemos isso porque o problema começa em questões essenciais
já entravadas, como categorias e conceitos disputando a melhor
adequação da razão ao conhecimento. Processo para a dialética pode
muito bem ser um método objetivo de interpretação do movimento
histórico, mas para o racionalismo, não passa de abstração. A lógica
dialética é o devaneio mais impreciso e não-útil para o racionalismo,
e lógica formal para este é aplicação simples de causa-efeito do
empirismo vulgar para a dialética. O Racional do racionalismo pode
bem ser interpretado enquanto justificativa metafísica para o
materialismo. Para este, economia, sociedade, homem, história,
ética, moral são matérias concretas da realidade objetiva, que para o
racionalismo nem matérias são. Enquanto para o marxismo o
materialismo dialético é o processo racional de descrição exata do
processo histórico, para racionalismo deve ser descartado, por
ser uma ilusão sobre um dilema insolúvel. Por aí vai.
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Por último, a crítica feita pelo método dialético encontra
resistência na ausência de cultura filosófica de seus críticos. Se
isso é ‘verdade’, foi erro de comunicação próprio ter permitido
embutir-se de um sentido pejorativo de conotação negativa,
extremista e doutrinal, ‘radical’ de paixões extremas de que é
preciso fugir; isso ainda com a oposição da ética aristotélica, onde
o equilíbrio, a racionalidade e a ‘virtude’ coincidem com o ‘justo’
meio, além do arraigado no senso comum de que estes são o
plano político ideal do comportamento ‘educado’ da moderação,
da centralidade, ou seja, do status quo.
Erro reforçado, porque essa idéia preconcebida deixada seguir
adiante está muito mais próxima da solução da lógica clássica
(para resolver o antagonismo A-não A, o único modo é suprimir
um dos dois termos) do que da dialética. Mesmo porque, o
antagonismo entre desenvolvimento das forças e relações de
produção não se resolve dialeticamente negando a negação e
afirmando uma síntese em que o ‘positivo’ da tese - o ‘progresso’
- supera. Erro também em deixar prevalecer o sentido ideológico
de extremismo ligado à classe não proprietária, algo como
‘ressentimento passional’, ‘mais propensos’ (ao extremismo) por
causa do ‘baixo nível de formação’ – bem ao contrário,
interpretamos que a fonte do conflito que pode levar a atitudes
extremas começa interno à classe proprietária, na disputa pela
propriedade (em qialquer forma), e que determina a reprodução
social dominante.
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Metodologia

Entender a proposta inicial do trabalho - a metrópole de uma sociedade de
elite - exigia abordar o processo histórico de forma distinta da interpretação
histórica sequencial de causa e efeito. Percebemos que um acontecimento, só
por preceder a um outro, não necessariamente é sua causa; ou então, que um
caso particular (ou observação de casos particulares) não é garantia para
uma regra geral; no retorno, o mesmo para a demonstração de uma regra
geral a um caso particular. Isso serviu para perceber tantas outras associações
mecânicas e simplificadas, e a introduzir o que seria dialética, daí a Marx, que
tornou obrigatório recuar a Hegel, para enfim perceber que o que achava ser
conhecimento não era suficiente e que o que viria a seguir seria um caminho
sem volta.
Método dialético está longe de ser algo como ‘organização metodológica’, que
regula previamente uma série de operações que devem ser realizadas (ou
prescrições que devem ser atingidas), que aponta inclusive erros evitáveis,
em vista de um resultado determinado; ou então, formalização de uma teoria
visando explicitar proposições evidentes ou já demonstradas, das quais a
teoria é deduzida.
Isso levou a uma introdução à crítica do que costuma ser reproduzido, com
dois problemas estratégicos. A crítica consistente dificilmente é específica,
ela funciona melhor na amplitude, pode possuir réplicas ou tréplicas e chegar
a uma síntese, mas não necessariamente conclui uma solução ou resultado,
talvez nem seja essa sua melhor capacidade ou obrigação. Sua contribuição é
o debate, que tenta desviar a atenção do consenso ideológico e sua sedutora
capacidade de simplificação. Não é tarefa simples, vezes já começa como
arma dos ‘fracos’, nasce com o preconceito de ser ‘contra’ e depende dos
cuidados do próprio crítico e sua autocrítica, que precisa querer olhar em
direções contrárias e, como todos, está sujeito a reproduzir aquilo que tentou
criticar.
Ao invés da busca segura em começar pelo fim, pelo objeto, objetivo da
proposta, que pode começar por algo já próximo de uma conclusão, e daí
adequar as justificativas aonde queremos chegar, decidimos começar a
pesquisa a partir do movimento histórico - em vez de procurar um objeto
‘preciso e conhecido’, que inevitavelmente é definido pelo fato/episódio
consumado/encerrado, validado por ter um objetivo que ‘salta aos olhos’,
que pode perfeitamente ser óbvio. O materialismo considera que começar pelo
fim (o objeto) é o caminho para identificar qualquer sujeito, aqueles escolhidos, escolher
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índices adequados, abusar de sofismas, intercalar justificativas para satisfazer todo/
qualquer gosto particular ou ideológico, arrumando fatos para que se encaixem
na tese, para chegar aonde deveríamos chegar, cuidadosamente não enxergando ou
simplesmente eliminando aquelas ‘provas’ que possam caminhar em outra direção.
Incoerência, imprecisão, se o consenso eliminou o ‘pensamento’, basta uma
meia verdade racionalizada como maneira fácil de contar uma não-verdade, e
qualquer observação sobre um evento prosaico pode adquirir status de descoberta.
Daí fica também fácil alegar apelando à justificativa racional da ‘lógica’, que
se algo não foi compreendido é porque esse algo ‘não está claro’, ou está
‘mal explicado’ – o certo seria ele ‘explicar por si’ - transporta a explicação e
a responsabilidade para a ‘coisa’, exclui enquanto desnecessário o pensamento.
São criadas em seguida as fórmulas de comprovação científica que se tornam
moeda correntes, vezes recorrendo às velhas ou ‘desatualizadas’ para uma
‘releitura’ e, se não são suficientes, se não se encaixam no episódio/evento
constatado, ou se o episódio/evento não se encaixa nelas, cria-se novas
(específicas ou gerais): uma vez validadas, temos mais um campo amplo para
reprodução simples - o que destoa serão ‘desvios’, imperfeições inerentes
(ao mercado por ex), naturais, etc.
Não adiantam muito reducionismos aonde atua o indivíduo social, o complexo
não é tão aparente, por mais que a sedução desse pragmatismo (criada e
herdada do ‘Século das Luzes’) pareça garantir que o valor está em algo
como lógica-racional de sistematizações ou regras de causa-efeito. Se se quer
aproximar da essência precisa pensar, embora a ‘prática’ do ‘empirismo’
diga que a filosofia levará a nada, que a crítica levará à paralisia, que o
pensamento de Marx ou Hegel (entre outros) não correspondem aos tempos
modernos, etc. Com resistências e imperfeições a qualquer status quo, algumas
sociedades reservaram um espaço ao pensamento - e formaram sociedades
burguesas1. Se não, temos sempre a opção de consumí-la, comprar de quem
produz, importar, etc e continuar a reproduzir enquanto uma sociedade de
elite.
1. Justamente porque sobrevivem presentes é que existe a retórica ‘obsoletos’. Eles não

sobreviveriam por outros motivos, diferentes, que não a caduquice. Será que as idéias de
Marx, Hegel ou Weber, sobreviveriam às regras, simplismos e normalismos exigidos
pela especialização da ciência ‘vulgar’ burguesa, fragmentadas a essência do conteúdo para
atender à repartição das ciências? Será que sua contribuição teria existido se tivessem se
comprometido com os formalismos acadêmicos em moda ou com o menosprezo à
filosofia? Ou será que são respeitados enquanto ‘últimos pensadores’ apenas por terem
se tornado consenso ou pela incapacidade em debater suas idéias com mínima formação
teórica? Ou seja, o impasse da filosofia exclui a possibilidade de surgir no nosso tempo
pensadores com o rigor de Hegel, Gramsci, Lukács, Marx...
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Acreditar que um estudo que seja construído (quase pré-determinado), monitorado
por ‘critérios de avaliação científica’ e sob controle seja produção científica, ou
seja, reduzir a relevância de um tema a justificativas formais do tipo: necessidade
de ‘critérios objetivos’ para serem ‘estudos aplicáveis’, é confundir formalismo
com teoria, recortes e fragmentos de justificativas com pesquisa ou produção de
conhecimento. É esse tipo de raciocínio que privilegiará a forma sobre o conteúdo,
se exaltará com os pequenos temas que terão para ele um místico entusiasmo de
tarefa objetivamente cumprida, enfatizará a cada coisa a importância de ‘grau de
originalidade’ que tem no ‘quadro geral’, a devida e correspondente ‘eficiência’ (ou
então ‘rentabilidade’), incondicionalmente recomendado no ‘mérito’, positivos os
pontos consensuais e os negativos, considerados ‘desvios’. É esse intelectual que
esquecerá ‘subitamente’ a causa da recusa da interpretação diferente, que de acordo
com os ‘fundamentos democráticos’, e ‘em igualdade de condições’, o intelectual
assim está e deve permanecer tanto imune à ideologia quanto isento de
posicionamentos.
Ao crer que as idéias são o sujeito autônomo que determina o movimento da história
no lugar do homem, o pensamento foi elevado à pretensão de hegemonia e instrumental
de identidade da ordem dominante vigente. E o materialismo histórico se
transforma em um equívoco teórico e prático ‘absolutamente impreciso’ de interpretar
a realidade a partir da economia, propriedade que roubou do ‘mercado’. No fim,
essa é a beleza da idéia de democracia liberal-burguesa: tudo parece passar dentro
da mais perfeita normalidade da liberdade individual, da justiça e da igualdade,
acreditando ser possível atingir o máximo de equilíbrio coletivo a partir da defesa
do máximo de individualismo - no caso, a contrapartida à falta de garantias
individuais também não é o pavor do reforço do coletivismo, mas o reforço do
ideal individual.
Enfim, o trabalho mudou o ponto de partida, sem objeto prévio. Além da mudança
metodológica, começar pelo levantamento conceitual e histórico daria suporte a
uma ampla possibilidade de pesquisa futuras, escolha que passaria pelo
amadurecimento da construção teórica já desenvolvida pelo orientador e por
trabalhos por ele orientados.

Portanto, os dois primeiros capítulos são sobre capitalismo e a organização do espaço
em geral (nas sociedades burguesas) e dois últimos sobre a organização do espaço no
Brasil em particular (na acumulação entravada). Isso vale dizer:
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I. O caminho do raciocínio do geral para o particular com o objetivo em evitar

simplificações/fragmentações típicas da interpretação burguesa que induz
ao oposto, o particular como se fosse geral. Procuramos aproximações em
relação a tendências, não a exceção, que é outra forma de dizer que mais
importante no nosso método é o processo, não a conclusão.
II. O embate entre história e crítica, que tem como objetivo a crítica da história

burguesa em sua construção, periodização, memória e ideologia, para que
entre em contradição interna.
III. Relembrar as bases do conflito principal, entre capital e trabalho, ou

então, entre proprietários e não-proprietários, para que a retórica não
dissimule a atenção ao concreto. Isso basicamente, seguindo com a dialética
que ocupou Hegel e Marx entre essência e aparência, e o objetivo de chegar à
essência – assumindo a inversão de Marx sobre a dialética de Hegel: sujeito
(o homem e o concreto) e predicado (a idéia, a história).
IV. No fim, isso é o debate entre os dois campos teóricos a que se resumiu a

produção do conhecimento burguês: o racionalismo e a dialética, e dizer desde
já nossa opção pelo segundo e pela constatação de Comte, da deficiência do
consenso.
***
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Estrutura da tese

O trabalho foi organizado em quatro capítulos: O modo de produção capitalista,
com a dialética do mercado e do Estado, e de seus estágios de
desenvolvimento; a organização espacial no capitalismo e suas categorias de espaço,
localização e infra-estrutura; as peculiaridades da acumulação entravada que
sustenta a sociedade de elite, para finalmente na última etapa abordar a
organização espacial correspondente, vale dizer, o processo urbano no Brasil e na
Região Metropolitana de São Paulo em particular. Assim, o objetivo último,
a interpretação da organização espacial na formação social brasileira, impôs
a organização da tese em quatro etapas que não constituem uma sequência
linear.

I. Modo de produção capitalista
Parte de um levantamento histórico e conceitual sobre os fundamentos do
modo de produção capitalista para a produção, distribuição, consumo,
acumulação, reprodução e concentração da reprodução social dominante
(incluindo a ideologia), essencialmente a partir da interpretação marxista.
Para isso recorremos à transição do feudalismo para o capitalismo entendemos que está aqui o nascimento da ideologia liberal-burguesa da
propriedade, do individualismo, e do Estado, vencedora da Revolução
Inglesa (1640-60), e propagada em seguida por seus descendentes, como a
teoria do evolucionismo, a teoria de renda , a crença no progresso linear, o conceito de
valor em geral (e tantos outros) que trouxeram uma correspondência
ideológica a conceitos como equilíbrio natural, interesse coletivo, democracia e
liberalismo... (entre outros), que de tempos em tempos retorna. Compreender
o que é modo de produção (forças e relações) e como se produz acumulação
em geral, do que consiste a sociedade, o Estado, o mercado, são a primeira
parte para a compreensão da configuração da dialética da organização
espacial. Veremos que a fundamentação teórica do trabalho está nas relações
entre a tendência à generalização da forma-mercadoria, resultado e condicionante
das relações de produção predominantes entre tendências (valor de troca) e
contra-tendências (valor de uso), que é a origem da dialética do antagonismo
entre as forças do mercado e do Estado.
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II. Mercado e Estado na organização espacial do modo de produção capitalista
O objetivo desse capítulo é estudar a configuração da organização espacial
no capitalismo a fim de produzir, organizar, regular, distribuir e concentrar
a acumulação em que o espaço é suporte, em um movimento de sua produção
que estamos chamando de dialética da organização espacial – produção
concomitante de espaço heterogêneo (predominantemente pelo mercado) e
homogêneo (predominantemente pelo Estado). Relacionar acumulação e espaço
significa reunificar o que a economia política clássica separou.

III. Dialética da acumulação entravada
Em contraposição à acumulação (desimpedida) no capítulo I, este capítulo aborda
o que é acumulação entravada. Parte do desenvolvimento teórico que Csaba Deák
desenvolveu no fim da década de 1980, descrevendo origens e características
peculiares da sociedade de elite e do Estado brasileiros, construída no período
colonial, conservadas na independência e reproduzidas mediante a acumulação
entravada. Veremos os entraves, instrumentos de reprodução da acumulação
entravada, a começar pela expatriação de parte do excedente produzido, ficando
a outra parte para acumulação, condição da reprodução ampliada; e também,
como a dialética da acumulação entravada é uma variação da acumulação capitalista
que ocupa o lugar da dialética da forma-mercadoria, na qual o antagonismo
fundamental opõe expatriação e acumulação, postulada a primazia da primeira.
Finalmente, desembocaremos em uma interpretação da crise desse modelo e
decorrente impasse.

IV. Organização espacial na acumulação entravada

Na dialética da acumulação entravada, o princípio da homogeneização na organização
espacial fica subordinado à reprodução dos entraves do desenvolvimento no âmbito
do espaço. Veremos que os avanços na urbanização em qualquer escala parecem
comportar a necessidade de seus próprios retrocessos, ou mesmo que são
instrumentos político-instrumental e concreto-físico para serem mantidos
desarticulados o espaço nos três níveis da nação. Os temas abordados
anteriormente serão retomados para a interpretação das principais repetições
que caracterizam a ação do Estado de uma elite sobre a urbanização, tendo por
objeto o estado de São Paulo e a análise da Região Metropolitana de São Paulo,
a nossa metróple de uma sociedade de elite.
XXI
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1.1 A transição feudalismo para o capitalismo

O objetivo da introdução com a transição é estabelecer a periodização do processo
histórico utilizada e coerente às partes e conclusões parciais desse trabalho.
Mostraremos a transição nos temas que consideramos fundamentais à interpretação
do modo de produção capitalista: (1) a transição propriamente dita; (2) a
interpretação ‘clássica’ sobre renda (na transição da produção feudal para a
produção capitalista); (3) a legitimação dessa transição, a ideologia burguesa. Já
falamos na introdução, que uma das metodologias desse trabalho é a tendência em
considerar o processo mais importante do que o episódio/eventos (o fato em si -uma
variação da ‘coisa em si’, Ding an sich de Kant, as ‘falsas evidências’), mesmo que
seja o concreto que permita interpretar o processo. Isso para dizer que, apesar do
nome do Capítulo I ser o modo de produção capitalista, consideramos ao nosso objetivo
a transição ao modo de produção capitalista mais importante do que o capitalismo
‘acabado’ em si, da mesma forma que os estágios de acumulação. Apontaremos as
correspondências essenciais ao nosso raciocínio para validar passagens à
interpretação sobre o solo capitalista, em direção ao espaço capitalista.

***

Adotamos a interpretação marxista, com dados para uma avaliação da história que não
impedem que a resposta não seja única, e nem que tenha também que ser interpretada. Trata-se
de uma interpretação sobre a evolução da sociedade capitalista diferente daquela defendida
pela burguesia vitoriosa da Revolução Inglesa. Marx nunca excluiu a influência da multiplicidade
dos fatores históricos, mas considerou fundamentalmente a economia, o “modo de
produção”: (...) “A forma econômica específica na qual o trabalho excedente não pago é
expropriado dos produtores diretos determina a relação entre dominadores e dominados,
pois resulta diretamente da própria produção e reage sobre ela como um elemento
determinante... É sempre a relação direta dos donos dos meios de produção com os produtores
diretos que revela o segredo mais íntimo, o fundamento oculto de toda a construção social...
A forma desta relação entre dominadores e dominados naturalmente sempre corresponde a
um estágio definido do desenvolvimento dos métodos de trabalho e de sua força social
produtiva. Isso não impede que a mesma base econômica mostre infinitas variações e gradações
de aparência, embora suas condições principais sejam as mesmas em toda parte”
(Marx,CapitalIII,p919,cit.in:Dobb; Sweezy,et.al, 1977,p58).

Este trabalho trata da organização espacial no modo de produção capitalista. De
início o solo natural e livre foi visto como um dado natural sem muito destaque, e
a partir da evolução da importância e de seus significados para o homem através
do feudalismo, foi recebendo valor de uso, e tornou-se locus da produção de
excedente. No processo de transição do feudalismo para o capitalismo, e com a
23
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generalização da forma-mercadoria em que valores de uso são produzidos enquanto
valores de troca, o solo passou a ser localização, uma das condições de produção
e, transformado em propriedade privada, valor de troca.
Em geral se pensa na transição de um modo de produção e de sua sociedade para
outro, como um processo no qual os dois se confrontam diretamente – geralmente
entre novo e velho - e lutam por uma supremacia. A transição histórica é formada
por etapas transitórias em geral lentas (do contrário falaríamos em ruptura com ou
sem revolução), entre combinações de elementos dos dois sistemas que disputam
a primazia. Se considerarmos que nossa transição situa-se em um período um pouco
anterior à produção de mercadorias, este não é nem feudal, nem capitalista e nem
gera um sistema autônomo viável – ela é forte o bastante para minar/desestruturar
o feudalismo, mas ainda fraca para desenvolver um sistema independente dele. A
transição que consideramos importante tratar ‘apenas’ prepara o terreno para o
capitalismo dos séculos XVII e XVIII.
Um ‘modo de produção’ é constituído por forças de produção (relativas ao processo
produtivo), e por relações de produção (as relações entre as classes sociais principais).
Assim, o termo feudalismo é utilizado para descrever uma ordem econômica e
social composta principalmente por camponeses e por uma aristocracia que detém
a posse da terra e o domínio sobre a sociedade, baseado na relação de exploração
da servidão: o trabalho (excedente) do produtor direto subordinado (camponeses,
vassalos ou servos), excluído o necessário à sua subsistência, era expropriado por
coerção (sob forma direta, ou renda em espécie ou dinheiro) pelos senhores (dominiais,
terratenentes ou suseranos), classe dominante detentora do controle/domínio das terras
(feudo ou domínio), e transformado em renda desta classe.
Esse sistema econômico possuía uma regularidade em que a renda permanecia
fixa por longos períodos. A obrigação do camponês em entregar sua cota (préfixada a princípio) de excedente poderia ter o efeito de não mudar nada, arruinálo ou estimulá-lo a aumentar a produção para além da quota estabelecida pelo
Senhor, a fim de manter para si parte do excedente não expropriado e negociar no
mercado na forma de troca. Pouco a pouco, o crescimento vegetativo da classe
dos senhores e dos servos exigia a expansão do excedente, o que tornava necessário
mudar algumas regras; tímidas no início, desesperadas e violentas após: os senhores
tentavam trazer para seu controle mais terras e arrendatários que pagassem renda
- direta ou disfarçada de taxas fiscais - ou mesmo terras ainda inexploradas. Ou
seja, a luta pelo excedente e pela estabilização das relações de produção feudais
podem ter contribuído para a expansão do cultivo com aumento da produção
(em geral); com a novidade de que parte cada vez maior da produção passava a
constituir renda que entrava para o circuito de troca, dando origem a um processo
ainda incipiente de expansão da forma-mercadoria, o que prosseguiu até o final do
sécXIII.
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Interpretamos que a luta pelo excedente na forma da renda, primeiro interna à classe
dominante e depois entre classes, em conjunto com o aumento de produtividade
do trabalho, e não a versão mais difundida a que estamos acostumados - a
revitalização do comércio internacional de sedas e especiarias do oriente a partir
da queda do domínio árabe - teria sido a base para o enfraquecimento do feudalismo,
desenvolvimento da produção de mercadorias e do próprio modo de produção
capitalista.
Relativizado o fator comércio e a burguesia em si, podemos afirmar que foi após
a brecha aberta pela Revolução burguesa Inglesa do sécXVII (Gloriosa) que houve
um período de expansão econômica nos moldes da sociedade capitalista. Desde já
no entanto, apontamos o caminho inglês como único, que não se repetiu em outras
sociedades, longe da referência de progresso natural, constante e inevitável;
basicamente porque para uns crescerem outros retrocedem: regiões (norte da Itália)
após terem liderado alguma forma de capitalismo foram atropeladas por outras
mais atrasadas, embora potencialmente progressistas, principal exemplo a
Inglaterra1. O capitalismo de algumas sociedades burguesas avançavam ao tempo
em que competiam, dificultavam ou impediam sobre outras sociedades, mesmo
aquelas que não pertenciam ao núcleo original. O desenvolvimento desigual já era
intensificado no final do sécXVIII, simplificadamente dividido entre ‘desenvolvido’
e ‘subdesenvolvido’ ou em outras palavras, dominantes e dominados.

A transição

A bem-sucedida e multiforme exploração do trabalho na relação de servidão do
modo de produção feudal terminava nos países da Europa Ocidental entre os
meios e fim do sécXIV, com a maioria da população já constituída por camponeses
livres e proprietários no início do sécXV. O movimento é o relaxamento das formas
de servidão, da evolução das formas de renda (trabalho, espécie e dinheiro).
Resumimos da seguinte forma:
Considerando que o feudalismo incluía a produção de certa quantidade de
mercadorias, precisamos entender: o (1) estímulo pelo qual um processo de produção
preponderantemente para uso foi substituído por predominantemente para troca, para depois
entender esse impacto sobre o modo de produção feudal; o princípio de que (2) a
decadência do modo de produção feudal foi primeiro, o enfraquecimento do sistema
a partir da luta por ela mesma entre (iguais) senhores feudais na disputa pelo
excedente em queda, disputa mais tarde ampliada entre capitalistas, senhores e
servos, ou seja, demais grupos.
25

Modo de produção capitalista I

Produção. Em Capital Mercantil (Marx,O Capital III,capXX, cit.in:Sweezy,Sweezy,et.al,
1977,p53), Marx sustenta que o capital industrial se desenvolveu por duas maneiras
principais: uma, ‘a via realmente revolucionária’ em que parte dos próprios produtores
e artesãos acumulou capital, dedicou ao comércio e com o tempo, começou a
organizar a produção em uma base capitalista sem os limites artesanais das guildas
– os produtores-empregadores1. Revolucionário porque o artesão ou capitalista-produtor
subordina o comércio à produção, ou, emancipa-se do capital comercial do estágio
inicial subordinando-o ao capital industrial. Para suprir a produção diretamente
para o mercado, ele interessa-se pela expansão deste e pela diminuição dos custos
de produção, além de adotar o trabalho assalariado – que é uma forma de a partir
do trabalho excedente não-pago de trabalhadores livres, separar (embora não ainda
totalmente) os trabalhadores do produto do seu trabalho como também dos seus
meios de produção: tipo específico e inovador de extrair mais-valia e lucro através
do assalariado - e é isto que faz dele um capitalista. Ou seja, o lucro desse capitalista
já é lucro na relação entre proprietário e assalariado, pois “não apenas a apropriação
da mais-valia ou produto excedente mas também sua criação é uma função do
capital”.
Na segunda via, parte dos mercadores se apossam diretamente da produção
realizando a transição para um processo industrial, de forma que a produção se
mantém subordinada ao comércio e o antigo modo de produção é preservado: na
1. Alguns membros das comunidades aldeãs especializavam-se em tecelagem, fundição, cerâmica

e outras atividades, mas não é possível saber exatamente como esses trabalhadores ganhavam
sua subsistência. Trabalhos manuais eram variações de excedente a serem apropriados pelo
senhor. Talvez existisse uma troca de bens manufaturados por alimentos baseado num valor
de uso, talvez os próprios artesões também trabalhassem a terra para subsistência; até porque,
grande parte das manufaturas era produzida de forma doméstica no meio rural, apenas
parcialmente separada do processo produtivo na agricultura e pouco concentrada nas cidades. O
manufaturador era em maioria, um artesão que trabalhava com as próprias mãos e na sua
própria casa. Até então, o máximo de alguma forma de organização produtiva eram alguns
pequenos mestres-manufaturadores independentes que tinham capital e terra próprios e
combinavam a cultura da agricultura de subsistência ou pastagens livres com a produção de sua
manufatura. Nenhuma dessas modalidades de ofício significava a simples produção de
mercadorias no início (para troca ou venda). Não havia estoque, o que fosse produzido tinha
destino preestabelecido, como se todas mercadorias fossem encomendadas. Quando os artesãos
dos grandes mosteiros ou propriedades feudais começaram a produzir (como também a estocar)
não apenas para seus senhores, mas para outros que se aglomeravam ao redor desses centros (e
que pudessem pagar), ou para os camponeses que traziam produtos (próprios ou de seus
senhores) para vender ou trocar, é que começa a produção simples de mercadorias. Aos poucos,
o mercado para os artigos dos artesãos começa a ampliar, as oficinas deixam o funcionamento
familiar, o aprendiz não é mais apenas o filho do mestre que precisa ser treinado, mas um
trabalhador explorado para receber sua subsistência (inicialmente jornaleiros), e que se tornam
a fonte direta de mais-valia para o empregador. Quando é o mercador que se interpõe entre
artesão e comprador em uma relação de controle não ainda definida por salário, mas por preço
de peça produzida, é que temos a segunda via.
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Inglaterra do séc. XVII, o comerciante de tecido controla os tecelões vendendolhes a lã e comprando deles o tecido acabado, ainda que estes trabalhem
independentemente. Nesse caso, o capitalista-mercador controla um produtor que
ainda não está separado dos seus meios de produção, em uma relação em que a
atividade produtiva é subordinada ao que o volume dos interesses comerciais do
mercador possam sustentar. O lucro é em grande parte típico do comércio do
modo feudal, feito da diferença entre o preço de compra e o de venda. Assim,
enquanto no primeiro caso o capitalista tem interesse em derrubar as barreiras e os
privilégios das guildas e dos mercadores estabelecidos na sociedade feudal e em
expandir a produção e o mercado, no segundo caso, o capitalista comercial ganha
com a manutenção do status quo da sociedade em que seu lucro está consolidado,
sobre produção e mercados separados e limitados. Na primeira Revolução Inglesa
sobre um Estado absolutista, a assistência entre o segundo grupo e o Estado foi
mútua: o primeiro como credor e fornecedor de contratos públicos (principalmente
para o exército) e o Estado através de tributação e privilégios, prêmios e monopólios
com as políticas mercantilistas e estímulo à exploração colonial - a burguesia mercantil
tomaria o partido do rei se a monarquia fosse ameaçada2.
Dobb (cit.in:Sweezy,Sweezy,et.al,1977,p55) considera que a burguesia constrói a
acumulação em duas fases: num primeiro momento, uma burguesia concentrada
adquire terras da aristocracia enfraquecida ou da igreja, valores e títulos de riqueza,
títulos de dívidas, metais preciosos (em suas palavras, ‘bens congelados e bens
realizáveis’). Após essa fase de aquisição, a burguesia aprimora o sistema monetário
dos bancos e do crédito a fim de transformar seus bens congelados em realizáveis.
Em um segundo momento, parte dos bens dessa primeira etapa de acumulação são
vendidos ou transformados em fontes de renda, a fim de investir na produção
industrial: adquirir/fabricar maquinário para o processamento do algodão, prédios
e fábricas, fundições de ferro, matérias-primas e expandir o assalariamento da mãode-obra. A partir do séc.XVIII, investimentos em meios de produção e força de
trabalho ultrapassam aos imóveis, objetos ou títulos de valor (da primeira fase)3.
2. Georges Lefebvre (1956,in:Sweezy,et.al,1977,p127) resume o contexto histórico da seguinte

maneira: o mercador criou manufaturas, seus interesses coincidiam com os do Estado e os dos
grandes proprietários rurais que, com a mudança nas relações de produção na agricultura estavam
fechando as propriedades e despedindo arrendatários camponeses independentes que já
trabalhavam em moldes não feudais; artesãos se organizavam no estabelecimento de
manufaturas. O Estado ignorava tanto os camponeses como os artesãos (que invejavam os
mercadores e a aristocracia rural), além de outros mercadores querendo sua fatia de monopólios
e contratos públicos.
3. Provavelmente, a burguesia percebeu que propriedades de terras e imóveis urbanos não eram

suficientes para proporcionar a acumulação pretendida, como havia sido para a aristocracia
feudal. O que não parece muito claro nessa interpretação de Dobb é compreender quem poderia
comprar os bens que a burguesia teria para oferecer, a fim de transformarem-se em fundos
realizáveis - talvez membros dessa mesma burguesia ou de outro grupo em formação, talvez
possa ter existido o objetivo de repartir a classe burguesa em um grupo inferior, a quem a
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***

Foi a gradual emancipação do pequeno modo de produção do campesinato
encontrando espaço nas brechas da crise das forças e relações de produção da sociedade
feudal (vale repetir, dentro da classe dominante - enfraquecido seu modo de
produção), que levou esta a se fortalecer a partir de meados do séc.XIV. Momento
também da formação do Estado absolutista: quando passam a ser justificados à
reprodução social, os mecanismos/regras de um estado centralizado para reprimir
pela força (quando ameaça) camponeses, usar a tributação para extorquir o excedente
do campesinato e controlar os movimentos da força de trabalho por prescrições
pretensamente universalizantes – sempre em defesa ideológica do Estado nacional,
quando na verdade, defesa da reprodução do status quo. Segundo Dobb, a monarquia
absoluta (na forma de um Estado feudal) teria sido um último suspiro da classe
dominante (unindo burguesia e nobres) - da mesma forma que uma república, uma
monarquia constitucional e uma ditadura podem perfeitamente representar variações
de configuração política de formas de Estado, que é para dizer, de formas de
domínio de uma elite sobre a sociedade. O absolutismo foi produzido enquanto
sobrevida na disputa pelo excedente de um modo de produção em decadência daí que para a revolução burguesa o esforço não era muito maior do que esperar o
tempo deste esgotar de vez.
Essa união (burguesia+nobres) entre os séc.XVII e XVIII em algumas sociedades da
Europa não foi um arranjo difícil (por conta dos interesses e necessidades), mas frágil,
pois nesse momento o que estava efetivamente fazendo a diferença não era um grupo
social contra outro, mas algo muito maior que a classe dominante demoraria a
compreender: a mudança do modo de produção, muito acima de um simples/aparente
choque entre burgueses-industriais/comerciantes urbanos defendendo um modelo
econômico moderno contra senhores feudais agrários arcaicos4. Exaurido o modo de
burguesia como um todo pudesse produzir e/ou vender nesse período inicial do capitalismo.
Se isso fosse, talvez fosse o proletariado, com único ‘custo’ de reprodução a subsistência sob a
forma de salários. Ou então, o que é válido para a classe burguesa como um todo, talvez não
fosse para uma parte da mesma, que poderia não ter fundos suficientes a servir de capital
produtivo (o sistema de crédito ainda não atendia as necessidades da indústria nascente).
Muitos dos novos empresários não tinham capital, a indústria do algodão no começo do séc.
XIX dependia dos comerciantes de têxteis e da pilhagem das colônias, ou então dos ‘bancos
rurais’ do princípio do séc. XIX.
4. Conflito esse que na verdade ocorria naturalmente, nada muito especial nem revolucionário,

sempre pela disputa de interesses particulares, ou no máximo, interesses de grupo - por exemplo,
na luta das comunidades urbanas por autonomia política e controle dos mercados locais contra
o domínio dos senhores. Esse tipo de disputa nunca teve maior relevância (a fim de fomentar
uma revolução) além do caráter local, pois muitos comerciantes burgueses enquanto mercadores
e intermediários parasitavam em perfeita conciliação com o feudalismo, alinhados com a
aristocracia feudal. É comum também: (1) a insistência na interpretação e cronologia do
feudalismo em identificar o declínio da renda-trabalho valorizando excessivamente o aumento
da renda-dinheiro (em que a burguesia teria um papel importante); (2) utilizar um sentido
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produção, cai a classe dominante anterior e torna-se possível a conquista de uma classe
(a burguesia, que não precisa estar composta dentro de um conceito de classe
intermediária) que ‘compreendeu’ antes que outra a mudança do modo de produção,
ocupando o lugar da precedente (a aristocracia feudal). No momento da transição, o
que estava efetivamente fazendo a diferença não era um grupo social contra outro, mas
algo muito maior: a mudança do modo de produção. Em alguns desses casos, a burguesia
saiu-se bem, dominou o Estado e adversários e se tornou uma classe dominante
verdadeiramente diferente da anterior, implantando e acelerando o capitalismo5 - são
as sociedades burguesas.
No feudalismo os produtores diretos estão fortemente ligados aos meios e às relações de
produção (eles são o próprio meio de produção) e portanto, a força de trabalho não
assume a forma de mercadoria – diferente do capitalismo, não há generalização da
forma-mercadoria; o trabalho excedente expropriado por coação do produtor direto
será a renda do senhor feudal, sem intermediários e sem mediação de leis econômicas
regulando troca de mercadorias; a produção apresenta baixo nível técnico com evolução
lenta e divisão do trabalho simples, a partir de instrumentos simples, em geral baratos e
de caráter individual. No início do feudalismo, produção para subsistência e não para o
mercado; modo de produção baseado na agricultura dominial: cultivo por camponeses
com instrumentos próprios (poucos) e/ou do senhor, nas terras de posse (não
propriedade) deste, às vezes em grande escala e trabalho compulsório; o direito de uso
ideológico de liberdade alegado à vitória dos valores burgueses sobre feudais. Partilhamos da
interpretação marxista em que o enfraquecimento da classe dominante resulta da disputa interna
pelo poder, subordinado ao modo de produção. Após essa brecha aberta é que a luta entre
classes tem alguma chance - o que nos leva a questionar quanto à existência de uma terceira classe
intermediária (burguesa ou outra). Nos parece a defesa da existência da classe média uma das
muitas justificativas em valorizar uma construída idéia de burguesia. Levantamos a seguinte
questão: (1) se o feudalismo era tão opressor como aprendemos a partir da visão vitoriosa
burguesa, não teria durado tanto tempo – La Boétie já disse que a servidão voluntária é o desejo
de servir aos superiores para ser servido pelos inferiores, formando na sociedade relações
verticais de força. Por outro lado, é claro que havia problemas durante a dominação da aristocracia
feudal e o uso da força era necessário, mas não justificado da forma institucionalizada dos
Estados nacionais e liberais burgueses - os fundamentos liberais não permitiram aos iraquianos
em 2004 decidir se preferem o modelo de democracia americana liberal burguesa (imposta),
outro regime ou nenhum; (2) se a burguesia foi suficientemente forte defendendo fundamentos
liberais a ponto de formar uma terceira e revolucionária classe, porque então sua revolução
ocupou o lugar da classe dominante precedente, conservando as bases de manutenção social
em duas classes: dominantes e dominados; proprietários dos meios de produção e servos no
feudalismo, para proprietários dos meios de produção e assalariados no capitalismo.
5. Mosina (1948,cit.in:Hill;Sweezy,et.al,1977,p120), sobre a monarquia absolutista na Inglaterra:

“O Estado dos Tudor e primeiros Stuart foi basicamente uma instituição executiva da classe
feudal mais bem organizada do que em qualquer época anterior... Somente depois da revolução
de 1640-49 o Estado na Inglaterra começou realmente a se subordinar aos capitalistas... A
revolução de 1640 substituiu a dominação de uma classe por outra”. Já Morton discordaria,
uma vez que vê nos Tudor os primeiros monarcas afinados com a burguesia, após os quais os
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da terra do senhor pelos camponeses é condicional à troca de algum tipo de serviço
prestado; da parte do senhor, exercício da proteção em relação aos seus dependentes;
no início e meio do feudalismo, a política é descentralizada, não há Estado unificado.
Marx utilizou o nome capitalismo para descrever um modo de produção da acumulação de
um tipo de sociedade, mas obviamente significa suas instituições sociais, políticas e sua
ideologia. Do ponto de vista das forças e relações de produção, a transição é a
transformação de um modo de produção predominantemente para uso com a classe
dos senhores de terra e a dos arrendatários não-livres (servos); para um modo de
produção predominantemente para troca em que as classes sociais são os capitalistas e
a dos assalariados. Modificado o modo e as relações de produção, as forças sociais
continuam divididas igualmente: proprietários dos meios de produção e não proprietários. Tanto
o produto do trabalho quanto a própria força de trabalho são transformados em
mercadorias – generalização da forma-mercadoria. O aumento de produtividade será
possível a partir da substituição do modo de produção feudal, da evolução das técnicas
de produção (começando pela agricultura) em composição com o nível de reprodução
da força de trabalho, caminhando na direção do melhor rendimento para o capital; o
sistema de coação é sucedido pela contrapartida do valor de uso e de troca que se
estende a toda economia (incluindo da força de trabalho) - baseado em uma taxa média
de lucro. A renda em dinheiro substitui as rendas em trabalho e em espécie.
Somente após o capital assumir o controle total da produção com a propriedade
privada6, a extensão do assalariamento, a separação completa dos não proprietários
dos meios de produção, heterogeneização da classe que está ligada à produção,
Stuart - aí sim - tentavam um retorno ao antigo poder do monarca. Com isso, acabaram
desencadeando uma reação da burguesia, até à Revolução Inglesa (1640-60). Engels não difere
muito dessa interpretação, apesar de ainda não dispor das interpretações da geração de Christopher
Hill (o primeiro intérprete da Revolução Inglesa), Rodney Hilton e do próprio Morton. Segundo
Engels (Anti-Duhring,p186-7,cit.in:Hill;Sweezy,et.al,1977,p121), “Essa enorme revolução nas
condições econômicas da sociedade, a revolução econômica dos séculos XV e XVII não foi
seguida por nenhuma alteração correspondente imediata na sua estrutura política. A ordem
estatal permanecia feudal, enquanto a sociedade se tornava mais e mais burguesa. (...) No
decorrer de toda essa luta ‘a luta da burguesia contra a nobreza feudal’, a força política estava do
lado da nobreza, exceto num período em que a coroa usou os burgueses contra a nobreza, a fim
de que os dois ‘estados’ se contivessem mutuamente; mas, a partir do momento em que os
burgueses, ainda impotentes politicamente, começaram a se tornar perigosos devido ao seu
crescente poder econômico, a coroa reatou sua aliança com a nobreza, dando origem, assim, à
revolução burguesa, primeiro na Inglaterra e depois na França”.
6.

“A propriedade privada do trabalhador no que concerne a seus meios de produção é o
fundamento da pequena indústria, quer agrícola ou manufatureira ou ambas; a pequena indústria
é também uma condição indispensável para o desenvolvimento da produção social e da livre
individualidade do próprio trabalhador. Naturalmente, este pequeno modo de produção
também existe sob a escravidão, a servidão e outros estados de dependência. Mas ele floresce, e
liberta toda a energia, atingindo sua forma clássica apropriada, apenas quando o trabalhador é
o dono individual dos próprios meios de trabalho utilizados por ele mesmo” (Marx,O Capital
I,p834,cit.in:Takahashi;Sweezy,et.al,1977,p85). “A propriedade da terra é tão necessária para o pleno
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sistema monetário unificado e em torno da generalização da forma-mercadoria, é
que será possível subordinar a produção agrícola e o capital mercantil ao capital
industrial. É com a indústria que se torna possível falar em capitalistas7 propriamente
e modo de produção capitalista8, com uma ampliação do excedente (acumulação)
que exceda em muito a subsistência. Ela é a base da sociedade capitalista e deve ser
medida pelo nível da produção de mercadorias, progresso técnico, volume da
produção, divisão do trabalho, questões comuns tanto à agricultura (a história da
Inglaterra até a revolução de 1640 seria contada pela metade se ignorarmos o
crescimento do capitalismo na agricultura) como à indústria. No Volume III de O
Capital, no capXX, lê-se “Nos estágios pré-capitalistas da sociedade, o comércio
domina a indústria. O inverso é verdade na sociedade moderna”.
Enquanto a revolução burguesa inglesa do séc. XVII (1649) foi o desenvolvimento
do capital aplicado à indústria e a neutralização da reação do absolutismo, a transição
completar-se-ia depois que a burguesia conquistasse o poder político e começasse
a empregar o Estado em seu interesse9. A partir desse ponto o capitalismo é
acelerado, o capital mercantil é subordinado definitivamente ao capital industrial e
o terreno para a revolução industrial é preparado.
desenvolvimento desse modo de exploração quanto a propriedade do instrumental, para o livre
desenvolvimento do artesanato. Serve aí de base para o desenvolvimento da independência pessoal.
Constitui estágio necessário do desenvolvimento da agricultura. Vemos os limites dela nas causas
que a arruínam: extermínio da indústria camponesa doméstica, complemento normal dela, em
virtude do desenvolvimento da grande indústria; empobrecimento progressivo e esgotamento do
solo submetido a esse tipo de agricultura (...)” (Marx,O Capital Vol..VI,p.924).
7. No feudalismo, o capitalista mais comum era o mercador que extraía lucro do monopólio do
comércio entre áreas geograficamente remotas especialmente do oriente - importação de artigos de
pequeno vulto e preço de revenda alto, ou da exploração de diferentes mercadorias de consumo
diário entre uma e outra área de mercado. Esse tipo de lucro que dependia mais das restrições do que
dos avanços da economia, era alimentado pelo consumo das classes dos senhores de terras, da
dependência do camponês e do pequeno artesão. Marx chamou também de capitalista o intermediário
que mediava arrendamentos de terra para cultivo entre camponeses livres e senhores (e considerouo uma 3a classe).
8. Recapitulando para concluir. Marx sempre foi cético em considerar que o crescimento da renda-

dinheiro por si só tivesse relação direta com a decadência das relações feudais, embora considerasse o
capital mercantil junto com o desenvolvimento da renda-dinheiro e a concentração da riqueza, a
reunião das condições prévias para financiar a indústria na era moderna e o modo capitalista de
produção. O desenvolvimento da renda-dinheiro na agricultura motivou os camponeses a aumentar
a produtividade nos arrendamentos e a acumular maiores excedentes que poderiam ser comercializados
na cidade por troca ou venda, apropriando dinheiro, o que antes não era possível. Quando a renda da
terra também passou a ser expressa em dinheiro, foi possível atribuir um preço em dinheiro ao solo
que ao fim possibilitou a compra e venda de terras, a estratificação dos camponeses entre proprietários
e assalariados, a expansão da agricultura em moldes capitalistas e a desintegração dos arrendamentos
feudais. A renda feudal baseada na mais-valia do excedente é substituída pela mais-valia baseado no
lucro que o capitalista extrai do assalariado e do seu produto. A renda do solo no capitalismo deixa
de ser a principal fonte de rendimentos da classe dominante, é apenas um lucro a mais extraído pelo
capitalista intermediário em virtude de seu monopólio de uma força da natureza (a terra) justificado
e institucionalizado pela propriedade privada. E assim, Marx distinguiu renda feudal de renda
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capitalista como também capital mercantil do capital industrial: “A transformação de renda em
espécie para renda em dinheiro que se efetuou primeiro esporadicamente e depois em escala mais ou
menos nacional, exige um considerável desenvolvimento do comércio, de indústrias urbanas, da
produção de mercadorias em geral e, com isso, da circulação do dinheiro... a renda em dinheiro, como
forma convertida de renda em espécie, e antagonista a ela, é a última modalidade e ao mesmo tempo
a modalidade de dissolução do tipo de renda do solo que consideramos até agora, a saber, a renda do
solo como a forma normal de mais-valia e de trabalho excedente não remunerado que vai para o
proprietário dos meios de produção.... Em seu desenvolvimento ulterior, a renda em dinheiro deve
conduzir... à transformação da terra ou em propriedade camponesa independente ou, na forma
correspondente ao modo de produção capitalista, em renda paga pelo arrendatário capitalista”(Marx,O
Capital III, A gênese do foro capitalista,cit.in:Sweezy,Sweezy,et.al,1977,p51). “O capital industrial é a única
forma de existência do capital na qual não apenas a apropriação da mais-valia ou produto excedente
mas também sua criação é uma função do capital. Portanto, dá à produção o seu caráter capitalista.
Sua existência implica a existência dos antagonismos de classe entre capitalistas e trabalhadores. Na
medida em que assume o controle sobre a produção social, a técnica e a organização social do
processo de trabalho são revolucionadas, e, com elas, o tipo econômico e histórico de sociedade. As
outras classes de capital, que surgem antes do capital industrial em meio a condições passadas ou
decadentes de produção social, não apenas lhe são subordinadas e sofrem alterações no mecanismo
de suas funções que lhe correspondem, como se movimentam sobre ele como uma base, vivem e
morrem, erguem-se e caem com esta base” (Marx,O Capital II,cit.in:Takahashi;Sweezy,et.al,1977,p71).
9. A burguesia heróica mais uma vez deve ser reparada. Apenas no noroeste da Europa e, em escala

nacional, somente Inglaterra e Holanda que a burguesia adquiriu força suficiente para transformas as
instituições feudais através de uma revolução, e ainda assim, dependente de coligações aos poderes
tradicionais. Ou seja, a burguesia promoveu diretamente apenas DUAS revoluções, apesar da história
vencedora nos fazer acreditar que foram todas revoluções. Nos demais lugares - notadamente a
Espanha, França (1789-98), Prússia e Áustria - suas sociedades burguesas se apegaram às instituições
feudais e aos privilégios da nobreza incapaz de dar suporte às necessidades de produção, regimes
absolutistas que caíram de caducos. Espanha, Portugal e o Leste europeu apenas no século XX. As
sociedades retardatárias implantavam com graus varáveis de entusiasmo e velocidade a fim de
realizar sob segurança, sem necessariamente uma revolução (em que os resultados possam ser
imprevisíveis) a gradual valorização das instituições burguesas e do capitalismo: movimento chamado
bonapartismo - que por fim, foi uma forma política e de governo que se desenvolveu em sociedades
em que a burguesia já tinha força para dominar a economia mediante as relações capitalistas de
produção, mas não o suficiente para adaptar as instituições, produzir uma ideologia e impor sua
hegemonia. Os governos de Napoleão Bonaparte III na França e de Bismarck na Alemanha são os
melhores exemplos que sucederam monarquias absolutistas através de revoluções burguesas
incompletas, criaram formas políticas despóticas ou autoritárias em lugar de instituições burguesas
liberais: “A burguesia não tem heróis” (Bertold Brecht): “Tanto na Áustria como na Prússia ela (a
moderna grande burguesia) tinha, de fato, a oportunidade de ‘rapidamente colocar sob seu jugo’ a
monarquia ‘por meio da dívida nacional’, mas ela não se valeu desta oportunidade em qualquer dos
casos. (...) Essa burguesia não quer governar” (Engels,The Peasant War in Germany, Prefácio 1874;
cit.in:www.fau.usp.br/docentes/ depprojeto/c_deak/CD/4verb/bonapartismo/index.html).
“Todas as classes dominantes da Alemanha, tanto os Junkers como os burgueses, haviam perdido
suas energias a tal ponto, ser sem-caráter tornou-se tão generalizado na Alemanha ‘educada’, que o
único dentre eles que ainda ostentava força de vontade, tornou-se por isso só seu maior expoente e tirano, segundo cuja música dançavam até mesmo contra seu melhor juízo e natureza.... Bismarck
realizou os anseios da burguesia alemã contra sua própria vontade. (...) A Prússia tornou a ser uma
Grande Potência, e não mais a ‘quinta roda’ do carro da Europa. A realização das aspirações nacionais
da burguesia ia de vento em popa, mas o método escolhido não foi o método liberal burguês...
Bismarck executava seu programa nacional com uma velocidade e precisão que os enchia de espanto”
(Engels,The role of force in history,1888;cit.in: www.fau.usp.br/ docentes/depprojeto /c_deak/CD/
4verb/bonapartismo/index.htm).
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Marx: Formas de renda fundiária

Se considerarmos os nomes dos modos de produção antigo, feudal e capitalista enquanto
estágios da história econômica, as relações de produção correspondentes seriam
escravidão, servidão e assalariamento. Estamos considerando também que, a
classificação de Aglietta (1979) que utilizaremos mais tarde - estágios de acumulação
predominantemente extensivo e predominantemente intensivo, diz respeito
predominantemente ao capitalismo.
A servidão no modo de produção feudal é a relação de produção (de trabalho e
de existência) predominante e correspondente à força de produção (produtor
direto) que gera o excedente expropriado por coação e constituindo a renda fundiária
do senhor feudal. As formas históricas preponderantes na servidão são renda em
trabalho, renda em produtos e renda em dinheiro – última etapa da renda fundiária, já no
processo de dissolução do modo de produção feudal. O trabalho excedente dos
servos e mesmo trabalhadores livres (que mesmo tendo comprado/conquistado
sua liberdade, não estavam isentos de tributos pelo uso das terras comunais do
domínio do senhor) ou dizendo de outra forma, o pagamento pelo direito de
produzir seus meios de sustento nos domínios do senhor era feito mediante os três
casos respectivamente, predominantemente (1) trabalhos domésticos executados
no interior e/ou ao redor do domínio; (2) através da própria produção (agrícola/
artesanal) tanto nas terras comunais quanto naquelas exclusivas do senhor; (3) em
escala crescente, pagamento em dinheiro10. A produção e troca agrícola era
dominantes, mas não significavam ausência de transações com moedas.

gravura medieval

Os fisiocratas foram quem primeiro interpretou o capital e procurou analisar a
natureza da mais-valia. Eles se concentraram na única forma que conheciam, a renda
extraída do trabalho servil em produção agrícola. Mesmo com uma teoria limitada,
tiveram o mérito de formular pela primeira vez uma teoria sobre a produção
social e a rigor, a reprodução da própria sociedade. Como já mencionado, a
fisiocracia não tinha ainda condições de interpretar a reprodução capitalista - tarefa
que ficou para a Economia Política inglesa, cujo produto marcante é a Riqueza da
Nações de Adam Smith (1776).

10. Como relatado nos cadernos de notas de Marx editadas postumamente por Engels, como o

terceiro volume do Capital (1895) - capítulo XLVII Gênese da renda fundiária.
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Renda em trabalho
Segundo Marx, a forma mais simples de renda fundiária no modo feudal: durante
parte da semana o produtor direto (com os instrumentos de produção - arado,
animais, etc, que lhe pertencem de fato ou por direito – são do senhor a quem se
relaciona) lavra o terreno que lhe é permitido em troca de, em outros dias da
semana, trabalhar para e nas terras do domínio do senhor correspondente. No
feudalismo não existe propriedade fundiária privada (cuja instituição é posterior e
pertence ao capitalismo), e o direito de uso e posse do feudo pelo senhor é
concedido ao servo produtor imediato para usufruto, na relação de servidão com
corvéia, jeira e jornada. A base é a terra, mas a essência é trabalho que pode incluir
manufatura e trabalhos domésticos.
A extração do excedente através da renda em trabalho é a que está mais limitada
diretamente à produtividade do produtor direto para ampliação do excedente e
indiretamente aos intrumentos de produção – a renda é relativa ao trabalho; produção
aqui é trabalho, excedente é uma partição do trabalho.
Renda em produtos.
Na renda em trabalho, a renda não era relativa ao produto em si, mas ao trabalho.
Produção aqui é produto, excedente uma partição do produto. O que muda aqui, é que o
produtor direto deve fornecer um excedente ao senhor não mais apenas na forma
do trabalho corporal, mas na forma do produto em que ele se corporifica, o que
se supõe um estágio superior de desenvolvimento (técnico e nas relações de
produção) do trabalho. Isso porque passa a existir algum princípio de autonomia,
o produtor direto executa e é responsavel pelo trabalho, o excedente não está mais
diretamente sob a vigilância e coação do senhor ou de seu representante, a produção
passa a ser feita em terra que ele explora a seu critério de fato, mas ainda não por
direito (ainda não é propriedade privada), com o trabalho próprio não mais
separado do trabalho destinado ao senhor, nem quanto ao tempo gasto e nem quanto
ao espaço utilizado.
Quando a renda em trabalho é convertida na renda em produtos, praticamente
nada se altera tanto nas relações quanto no modo de produção feudal: ambas são
rendas fundiárias, o solo ainda é condição principal do trabalho e forma dominante
da sua mais-valia, transformada pelo braço do trabalhador. Mesmo com a ampliação
da renda em produtos, a substituição não é completa, é sempre acompanhada do
estágio anterior, indiferente também caso o senhor das terras seja um indivíduo, a
igreja ou uma forma qualquer de Estado.

34

Modo de produção capitalista I

Renda em dinheiro
O último estágio de evolução da renda fundiária e que já prenuncia a dissolução
das relações de produção feudais, é a renda em dinheiro. O produtor direto paga
ao senhor da terra uma quantia em dinheiro, e assim produzir seus meios de sustento.
Parte da produção permanece na forma do produto em si (mais uma vez, o estágio
seguinte não elimina os estágios anteriores) mas parte precisa ser convertida em
moeda: dito de outra forma, parte da produção será dividida entre meio de
subsistência/reprodução, parte será convertida em mercadoria, forma possível de
ser representada na forma de moeda – finalidade última que passa a ser dominante
e alterará o modo de produção feudal. Produção aqui é mercadoria, excedente é
mercadoria.
A renda do senhor será o trabalho excedente não-pago (mais-valia) convertido em
moeda. Nas formas de renda anteriores, os meios de trabalho que não a terra
(instrumentos agrícolas e bens móveis) já podiam ser dos produtores imediatos,
primeiro de fato e depois por direito. Agora, com a renda em dinheiro, torna-se
possível estabelecer um valor para a compra e venda da propriedade da terra
(tornando-se privada), arrendar a terra a camponeses ou capitalistas e obter renda
inclusive sob a forma de juros sobre o capital; também, a renda paga pelo servo
ao senhor recebe uma variação, que é a renda paga pelo arrendatário a capitalistas
(também arrendatários ou não), e estes ao senhor, em uma relação contratual/
monetária, até então inexistente - em uma forma ‘diferente’ de servidão11.
A transformação de renda em espécie para renda em dinheiro que se efetuou primeiro
esporadicamente e depois em escala mais ou menos nacional, exige um considerável
desenvolvimento do comércio, de indústrias urbanas, da produção de mercadorias em geral
e, com isso, da circulação do dinheiro... a renda em dinheiro, como forma convertida de
renda em espécie, e antagonista a ela, é a última modalidade e ao mesmo tempo a modalidade
de dissolução do tipo de renda do solo que consideramos até agora, a saber, a renda do solo
como a forma normal de mais-valia e de trabalho excedente não remunerado que vai para o
proprietário dos meios de produção.... Em seu desenvolvimento ulterior, a renda em
dinheiro deve conduzir... à transformação da terra ou em propriedade camponesa
independente ou, na forma correspondente ao modo de produção capitalista, em renda
paga pelo arrendatário capitalista(Marx,O Capital III, A gênese do foro
capitalista,cit.in:Sweezy,Sweezy,et.al,1977,p51).

Com o dinheiro e os capitalistas, a renda dos senhores deixa de ser expropriada
(pré-definida) do produtor direto definida antes da produção para reduzir-se à
sobra do excedente, portanto após a dedução da parte apropriada pelo capitalista
(o lucro deste), sobre outros arrendatários e produtores diretos: ou seja, a renda do
senhor será fração remanescente da mais-valia extraída pelos capitalistas diretamente
dos trabalhadores. Assim, o excedente que gera a renda é substituído pelo lucro
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enquanto forma de mais-valia a ser extraída pela classe detentora dos meios de
produção. A produção passa a ter seu caráter de reprodução social invertido: deve
ser produzida prioritariamente enquanto mercadoria e só convertida em subsistência
porção mínima/remanescente dos produtos não comercializados – é impossível
obter lucro (convertido em renda ou lucro propriamente dito) se sua parcela for
deduzida após a extração de subsistência. A renda em dinheiro marca essa mudança
de prioridade que prenuncia o capitalismo e a tendência à generalização da formamercadoria.

11. À exceção de Flandres e do norte da Itália, na segunda metade do período feudal, o campo

ainda dominava a cidade, mas cidade e campo eram interdependentes: a cidade com as corporações
de manufaturas, o monopólio do comércio mercantil e de alguns produtos; o campo na relação
dominial, cobrando tributos sobre as cidades. A viabilidade da renda-dinheiro supõe
desenvolvimento razoável do comércio, da produção ampliada e diversificada, da circulação
monetária, da existência de um valor (de mercado) que se traduza em preço, muitas dessas
composições nascidas no campo, mas aprimoradas na cidade. Marx considera que os primeiros
capitalistas nasceram no campo arrendando terras, mediadores entre o produtor direto e o
senhor, o que ajudou a dissolver as relações de produção feudais: eles iniciam a separação dos
produtores diretos dos seus meios de produção e da relação de servidão, estendem o produto
enquanto simples mercadoria, aprimoram o meio de extorquir mais-valia tanto do produto,
quanto da própria força de trabalho.
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1.2 Teoria de Renda na Economia Política
A teoria de renda é inglesa, assim como a própria Economia Política (clássica), e deve ser
interpretada de acordo com a sociedade que emergiu da transição do feudalismo para o
capitalismo na Inglaterra, especificamente após a Revolução burguesa Inglesa de 1640
(Deák,1987,p42). A riqueza das nações de Adam Smith é de 1776 e Princípios da Economia
Política de David Ricardo, 1817.

Contexto histórico

Deák descreve da seguinte forma: “A transição [do feudalismo para o capitalismo]
começa com a conclusão das guerras de dinastias do século XV (Guerras das Rosas)
e que marca a dissolução da ordem feudal naquele país. (...) Não houve
transformação nas instituições – Henrique VII era rei ao mesmo título que seu
predecessor, Ricardo III – mas o longo reinado dos três Tudors corresponde ao
nascimento e consolidação de fato do Estado-nação burguês. Henrique VII usava
chapéu em vez de coroa, empenhava-se na construção de uma poderosa marinha
mercante, ao estímulo do comércio e das manufaturas, e governava apoiando-se
na burguesia das cidades1, política essa seguida também por seus sucessores,
Henrique VIII e Elisabeth I. (...) Em contraste com as monarquias absolutistas a
que a crise do feudalismo deu origem na Europa continental, onde se desenvolvia
a burocracia estatal que substituía a classe dominante decadente – dos senhores
feudais – o período Tudor na Inglaterra é marcado pelo fortalecimento ininterrupto
da burguesia”2.
Mesmo com uma burguesia atuante, o desenvolvimento capitalista na Inglaterra
tinha limites, muito por ser baseado em instituições feudais remanescentes. A
resposta de Charles Stuart I à revolta de 1640 mostrou isso ao reforçar a monarquia
feudal ao invés de resolvê-la com o rompimento das instituições feudais e fundar o
Estado burguês. Diferente da Revolução Francesa3, uma outra característica da
revolução inglesa de 1640-60, foi que a burguesia inglesa não se aliou ao campesinato
1.

Na descrição do historiador inglês A.L Morton (1938), “Henrique VII, fundador da nova
monarquia, era uma figura simbólica no sentido completo do termo... Homem de negócios
capaz... ele era a encarnação viva de todas as virtudes e vícios da pujante burguesia que prosperava
sob a proteção do regime Tudor e a cujo apoio esse último devia sua estabilidade” (cit.in Deák,1987,
Revista de Desenvolvimento Urbano e Regional 2(1),p41-57; republicado em Sinopses 18,p26-39,1992).
2. (Deák,1987,p42).
3. A Revolução Francesa de 1779-1789 foi considerada por muito tempo modelo de revolução

burguesa. “A aliança da burguesia com o campesinato contra a aristocracia na Revolução Francesa
(Hill,1970, Morton,1938,p238 ou Soboul, 1965,p21,155,160) teve a conseqüência de longo alcance
que o pequeno agricultor permaneceu uma classe numerosa na França após a Revolução, o que
por sua vez impediu a formação de um proletariado abundante, razão pela qual nesse país o
capitalismo nunca chegou a seu pleno desenvolvimento”(Deák,1987,nota6).
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contra a nobreza (mantendo aberta uma aliança eventual com a nobreza contra o
campesinato se necessário - o que aconteceu durante os dois séculos seguintes;
com o resultado que cedo ou tarde, servos e camponeses seriam transformados
em trabalhadores assalariados) 4 ; aliou-se e foi apoiada por grupos
preponderantemente urbanos, homens comuns, comerciantes, cultivadores
independentes, artesãos e baixo clero. Hill (1972,p252) contrasta as duas revoluções,
resumindo a essência da questão: “A Revolução Francesa garantiu a sobrevivência
do campesinato na França: a revolução inglesa cuidou de seu desaparecimento na
Inglaterra”(apud:Deák,1987,p43).
Essa foi a época em que foi desenvolvida a Economia Política, a ciência da burguesia
ascendente - para depois ser vulgarizada, em economia vulgar utilitário marginalista,
com generalização ao mesmo tempo que especialização (com forte ideologia e
perda de profundidade), ambas ciência da burguesia no poder (Mill, Evans,
Marshall). Faltava ainda a conquista completa das instituições, o que só ocorreu
dois séculos mais tarde, com o Reform Bill de 1832, ampliando o sufrágio apenas o
necessário a incluir os capitalistas e partidários da classe média para ter o controle
do Parlamento e subsequente abolição do protecionismo à produção de cereais
(Corn Laws, de 1846) - sinalizando a vitória sob a denominação ‘livre-comércio’,
do capital industrial naquele momento e, chegando por fim, ao controle da economia
mediante a conquista do aparelho de Estado. Para a burguesia no poder, a Economia
Política era por demais ‘reveladora’ e tratou de transformar em Economia (que
Marx chamou de inglesa), refundada no marginalismo com seu a-historicismo e
presupostos abstratos sobre o equilíbrio, vale dizer, a manutenção do status quo.
Renda e Teoria de Renda

Em toda a história da Economia Política permaneceu a visão de uma sociedade
estruturada em três classes (senhores de terra, capitalistas e trabalhadores)5. De
acordo com essa divisão e com a herança do conceito de renda da fisiocracia, a
Economia Política definiu que renda seria o pagamento ou transferência entre duas
classes: dos capitalistas aos senhores de terra, pelo direito de uso dessa condição
de produção com suas qualidades naturais. Assim, a teoria de renda se assenta sobre
dois pressupostos fundamentais: (1) renda é o pagamento por uma dádiva da natureza e
esse pagamento é um (2) pagamento de transferência de uma classe a outra6.
4.

Hill (1970,p86s). Em particular, os cercamentos prosseguiam durante e após a Revolução,
privando os camponeses de seu meio de subsistência e forçando-os a se submeter ao
assalariamento (Deák,1987,nota 8). A importância deste fato para o desenvolvimento do
capitalismo é resumida por Marx em uma frase só: ‘Acumulação é o crescimento do
proletariado’(Capital I,p576,Deák,1987,nota9).
5. Relembrando, Marx também compartilha dessa divisão, embora faça uso de outra classificação

(também inconsistente) baseada nas categorias econômicas das forças de produção social:
subordinantes X subordinados, ou entre capitalistas (proprietário dos meios de produção) X
assalariados (trabalhadores).
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O passo seguinte, a elaboração do conceito teoria da renda decorre de como Adam
Smith incorpora a categoria renda em sua teoria do capital, substituindo a terra
enquanto fonte de toda riqueza (defendido pelos fisiocratas), e atribuindo ao trabalho a
fonte de toda riqueza; mesmo que para ele a terra ainda fosse um recurso natural e a
renda desta um pagamento por uma dádiva da natureza, monopolizada por uma
classe. Vale situar que A riqueza das nações é na Inglaterra de 1776, a hegemonia
burguesa estabelecida e dependente do trabalho assalariado, o que fazia sentido
valorizar a teoria do valor-trabalho e depreciar qualquer herança feudal das
monarquias absolutas e da fisiocracia, em que a principal fonte de excedente era a
renda feudal (diretamente ligada à natureza e ao controle da terra) e a defesa da
ordem natural das coisas7.
Portanto, para a Economia Política (antes dos sentidos generalizáveis da vulgarização
utilitário-marginalista) o conceito renda consiste em uma categoria fundamental de
uma sociedade concreta, o que fez com que a teoria de renda, primeiro de Adam
Smith, e seus pressupostos (a concepção de equilíbrio, a teoria do valor ou a taxa
generalizada de lucro com tendência à queda) ocupasse posição central na teoria da
Economia Política.
David Ricardo

Ricardo em Princípios da Economia Política de 1817, altera e detalha o conceito de
renda de Adam Smith, torna-os mais absorvíveis a partir de uma simplificação e
adiciona pressupostos auxiliares de modo explícito ou implícito da teoria de renda
diferencial: os pressupostos do equilíbrio, da perfeita fluência de capitais e do produto
único ou básico8.
Para Ricardo, equilíbrio quer dizer que todos os capitais deverão estar em
determinado instante, nas corretas posições sobre as funções de produção para
que possam ser remunerados com um retorno. A perfeita fluidez de capitais garantiria
que após uma alteração das condições de produção em equilíbrio (expansão da
produção ou introdução de uma nova técnica de produção, por ex.) um novo
equilíbrio possa ser atingido instantaneamente sem resistência ou custo, como
também a inutilização do capital fixo que se tornou velho. Um produto único ou básico
6. “É apenas uma classe lucrando às custas de uma outra classe”(Ricardo,1817,p40).
7. Claro que de certa forma, a renda é resultado de condições de produção naturais, mas isso não

significa que senhores ou proprietários de terra que não tem o poder de interferir sobre a
natureza tenham direitos naturais em apropriar o excedente produzido. Em Capital III:618, Marx
(como também Ricardo) estava empenhado em apresentar o proprietário de terra como um
parasita – por oposição ao capitalista, esse ‘funcionário indispensável da produção capitalista’,
que “não apenas ‘deduz’ ou ‘rouba’, mas assegura a produção de mais-valia e assim primeiro
ajuda a criar aquilo que será deduzido”; ou então: “o proprietário de terra poderia passar toda sua
vida em Constantinopla, enquanto suas terras estejam na Escócia” (Marginal Notes on Adolf
Wagner,cit.in:Rosdolsky,1967,p31-2;apud:Deák,op.cit,nota18).
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(grão, na tradição da teoria de renda) serviria de referência para compor um preço
baseado no custo de produção na terra de pior qualidade, que estabeleceria os diferenciais
de produtividade em terras de diferentes qualidades em um mercado unificado.
Dito de outra forma: existem terras A, B e C de diferentes qualidades. O preço de
mercado de um mesmo cereal enquanto produto básico, é o custo de produção (somado
a uma taxa média lucro pretendida) na pior terra C, onde não há renda. Os capitalistas que
produzem nas melhores terras A e B, podem e devem, pagar as rendas RA e RB e ainda
ficando com uma taxa média de lucro. Daí que renda dessa forma é um excedente de
retorno ou sobrelucro, ou seja, um excedente acima da taxa média de lucro, comparando a
produção de um mesmo produto sobre terras de diferentes qualidades (exceto sobre a
de pior qualidade)9. Se a ocupação das terras ocorre naturalmente das melhores para as
piores, a procura e o desenvolvimento da produção inevitavelmente elevam o preço
dos alimentos, dos salários e ao fim, à queda da taxa geral de lucro - uma hora as terras
boas acabarão – ou seja, pela teoria da renda diferencial, as condições naturais de
produção são causas da tendência à queda da taxa de lucro, até a estagnação da produção.
O contexto histórico. “Ricardo – escreveu Keynes – conquistou a Inglaterra tão
completamente quanto a Santa Inquisição conquistou a Espanha.” Isso é inteiramente
verdade, no entanto o fato assinalado tem razões mais específicas do que “um complexo
de conveniências na doutrina para o meio no qual o mesmo foi projetado” que aquele
mestre da prestidigitação propôs hipoteticamente10.
No tempo de Ricardo, a indústria inglesa era a única manufatura mecanizada do mundo
e estava no auge, construída durante um século e meio por trás de barreiras
protecionistas11 implantadas desde a revolução de 1640-60, e uma capacidade de
8. A teoria de Ricardo ostenta assim uma simplicidade encantadora, precisamente por causa da

pureza do conceito abstrato (i.e, valor-trabalho) que utiliza e a ingenuidade com a qual o conecta
a conceitos mais complexos (Ben Fine,1980a,Theories of the capitalist economy,p145ss).
9.

Dito de outra forma: se aplicarmos esse raciocínio para definir o preço do produto básico
petróleo: custo de produção de um barril de petróleo nos EUA (mais alto), e de um barril de
petróleo na Arábia Saudita (mais baixo); verifica-se que a renda diferencial é na verdade um preço
definido por monopólio dos produtores, que só pode ser explicado por relações de dominação.
A cartelização, independente de custo de produção maior ou menor fará com que a concentração
trará um lucro muito maior aos produtores da Arábia Saudita.
10.

Keynes ( 1936,p32-3). A explicação citada — onde se reconhece o estilo peculiar de Keynes,
para quem o capitalismo é ‘a economia como a conhecemos’ (op.cit, 232) e capitalista é empresário
ou ‘rentista’– é introduzida por ‘deve ter sido’. ‘Prestidigitação’, que poderia também ser
‘malabarismo’, é uma tradução livre da expressão ‘Kaleidics’ cunhada por Shackle em seu livro
Keynesian Kaleidics, University Press, Edinburgh, 1974 (Deák,1987,p47 e nota33). Apesar do
naturalista ‘capitalismo a economia como a conhecemos’ de Keynes, a citação serve para nos
lembrar em sentido decrescente, que David Ricardo (mesmo introduzindo o vulgarismo na
economia fracionada) e o intervencionista estatal Keynes foram de longe, muito melhores que
os economistas neoclássicos do neoliberalismo.
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produção que só poderia continuar a crescer com mercados externos. Sem concorrência,
a política protecionista industrial ficou desnecessária; além do que, prejudicial à indústria
era na verdade o protecionismo à agricultura. Primeiro porque ao proteger a agricultura
interna, o preço do cereal mantinha-se alto e obrigava a elevação dos salários para a
subsistência do proletariado industrial12 – lembrar que para Ricardo, os salários são
despesa, dedução dos lucros; e na formulação neo-ricardiana, variável distributiva. Além
desse, existia o protecionismo enquanto obstáculo em outros países13, mesmo com a
indústria inglesa imbatível na produção e exportação.
Nos 200 anos a partir da revolução inglesa de 1640-60, mesmo que de forma não linear
a burguesia prosperou, consolidando-se precisamente entre a época da batalha de
Waterloo (1815) e as revoluções européias de 1848, com o último controle que faltava,
a política do Estado, mediante alianças entre suas frações14. Durante esse processo, a
força tanto econômica quanto política foi transferida dos mercadores burgueses,
costumeiramente unidos aos senhores de terra, para os industriais burgueses que
11. O primeiro estágio do capitalismo extensivo (propriamente dito, por se tratar da primeira sociedade

burguesa), restrito basicamente à Inglaterra, é constantemente chamado de capitalismo concorrencial
ou de livre-comércio; embora no período de dois séculos após a revolução de 1640-60 até a Grande
Depressão de 1875-95, a Inglaterra seguiu uma política de livre-comércio por apenas três décadas
(1846-76), para daí emergir um estágio ‘monopolista’. Ou seja, durante dois séculos a Inglaterra
adotou o protecionismo para desenvolver suas indústrias, livre da concorrência dos países
industrialmente mais desenvolvidos do norte da Europa (Hill,1967,p181,apud:Deák,1987,nota34).
Até por causa do protecionismo, pode-se dizer que a acumulação de capital não foi em nenhum lugar
um processo (relativamente) tão autônomo/endógeno como nos seus primórdios na Inglaterra,
pois a introdução da produção capitalista em novos centros de acumulação como na Alemanha,
França ou Japão foi muito mais estimulada pelo processo iniciado, exercido e influenciado pela
Inglaterra do que alguma força endógena a esses países. Por isso é possível fazer uma crítica ao legado
de Marx: segundo ele, a Inglaterra seria o país modelo no desenvolvimento do capitalismo, influência
decisiva para outros países à medida em que o capitalismo fosse se espalhando pelo mundo. A
periodização do capitalismo em estágio inicial (extensivo) e maduro (intensivo) define a condição da
Inglaterra enquanto país único ao invés de modelo, ao constatar que o estágio extensivo foi muito curto,
e as outras sociedades burguesas citadas praticamente pularam essa fase – vale lembrar que a forma
da renda fundiária não se desenvolveu nesses países da mesma forma histórica dominante que
existiu na Inglaterra (Deák,1987,nota44).
12. Vamos deixar um pouco de lado as alegações relativas à choradeira de cada parte, pois não tem

muita importância: de maneira geral esse tipo de rixa (comércio, taxas, protecionismos, impostos) é
constante e principalmente relacionado a interesses entre capitais conflitantes, variando apenas entre
ramos industriais, ou mesmo, entre uma indústria considerada velha e indústrias consideradas
novas. Nos anos 1980, por exemplo, a indústria de aço é uma indústria considerada velha (porém
fundamental, como qualquer indústria de base) que necessita de proteção em todos os países
industrializados, ao que se opõe as indústrias automobilística e aeronáutica, mais ‘novas’, ao que se
oporá a ‘novíssima’ indústria da informática quando as indústrias automobilísticas e aeronáutica
forem consideradas velhas.
13.

Metternich ao dizer para o representante britânico em Viena: “Comprem nosso trigo e nós
compraremos vossas manufaturas” (Semmel,1970,p149,apud:Deák,1987,p47).
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arregimentaram a classe operária15. Daí que a abolição das Corn Laws (1846) representou
toda a política de livre comércio, opondo de maneira efetiva senhores de terra e burguesia
industrial, e a teoria de renda de Ricardo era um discurso eficaz e moderno para a
burguesia abolicionista: defendia que a queda das barreiras protecionistas faria cair o
preço do cereal, e ainda advogava a favor de taxas sobre a terra até então isenta (trazendo
essa última resistência feudal para o controle do capital). Além disso, ao responsabilizar
o aumento da renda fundiária pela tendência de queda da taxa de lucro e pela contribuição
do aumento do preço do trigo sobre os salários, era um fardo no presente de resquícios
do passado; ou seja a renda da terra era ameaça a longo prazo para o desenvolvimento
do capitalismo.
Utilizar o mesmo argumento ideológico (a renda da tera decorre da própria produção
e ordem natural das coisas, independentemente da vontade dos proprietários de terra)
para justificar a substituição pela teoria do valor-trabalho, as limitações da teoria de Ricardo
estavam longe de serem percebidas como uma fraqueza teórica pela burguesia industrial
– mas força retórica. Isso explica seu prestígio escamoteando as deficiências de sua
teoria, estando do lado progressista (disfarçando a fundamentação naturalista tradicional)
e que termina por ser vencedor. A teoria da ordem natural era tão presente que Ricardo
nunca defendeu a abolição das rendas, apenas a diminuição e taxação, que junto à posição
de abolir as Corn Laws, foi instrumento útil e perspicaz para evitar a questão da distribuição
do excedente - omissão que entre outras razões, facilitou seu sucesso. A sedução fácil
das justificativas de ordem/dados naturais de tempos em tempos retorna; de Ricardo, foi
transferida para os capitalistas industriais interpretarem que lucros eram/são da mesma
forma, conseqüência natural da produção em geral e não da produção capitalista e das
relações de produção em particular, longe portanto, de sua responsabilidade: entre
primeiro acreditar para depois dizer que as coisas são assim mesmo, ganhou espaço para
fácil evitar mais uma vez, a relação salário/capital real entre trabalhadores e capitalistas,
apenas sobre níveis de salário - foi o que ocorreu com a generalização da teoria de renda
ao passo seguinte, a economia vulgar16/utilitarista, e de certa forma, no melhor que se
podia esperar (relativo a ganhos individuais) das social-democracias.
14. “A história política da época é desconcertante para o estudioso e rica em acontecimentos paradoxais”

(Trevellyan cit. em Morton, 1938,p386,apud:Deák,1987,nota37).
15.

Compondo a legislação de livre comércio, a abolição da Lei dos Cereais era defendida enquanto
combate à carestia, ao protecionismo de uma classe (os senhores de terra) para angariar suporte dos
movimentos de massa. Assim que a Reform Bill de 1832 foi aprovada, essa aliança foi rompida e o
operariado ficou excluído do direito eleitoral (Deák,1987,p48).
16. Economia vulgar de acordo com a definição de Marx, seria aquela que “chafurda no arcabouço

aparente (das relações de produção), ruminando incessantemente material há muito revelado pela
economia política científica, e procurando aí explicações plausíveis dos fenômenos mais rudimentares,
para o uso caseiro da burguesia”(Marx,O Capital I,apud:Deák,2001,p127). A economia vulgar ensinada
e difundida pelos meios de comunicação (cuja maior característica é a substituição da essência pelas
aparências), muito mais do que ignorância (verdadeira), é instrumento de produção da apologia do
capitalismo e da ideologia liberal burguesa.
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A crítica da Teoria de Renda

O interesse na crítica da teoria de renda deriva de dois objetivos: (1) revelar dentro da
própria periodização, suas incongruências internas; e mostrar no Capítulo II, (2) sua não
correspondência ao processo urbano. A crítica que segue apóia-se em Uma interpretação
histórica da teoria de renda (Deák,1987, republicado em Deák,2001; as referências serão às
páginas dessa última edição).
Na teoria da renda de Adam Smith (A riqueza das nações, 1776), a terra é substituída por
trabalho enquanto fonte de toda riqueza, mas permanece a referência de recurso natural; e a
renda da terra é conceituada como o pagamento por essa dádiva da natureza monopolizada
por uma classe (dos proprietários de terra) por outra classe (dos capitalistas); e assim,
constitui uma relação (social) de produção; vale dizer, a renda do solo é um pagamento
de transferência entre duas classes: do capitalista ao senhor de terra pelo direito de uso
dessa propriedade natural, sua fertilidade.
Ricardo (Princípios da Economia Política,1817) altera o conceito de renda de Adam Smith,
adicionando de modo explícito ou implícito à sua avaliação simplificada da produção
agrícola sobre a terra, os pressupostos ‘auxiliares’ da teoria de renda diferencial: os
pressupostos do equilíbrio, da perfeita fluidez de capitais e do produto único ou básico; que
‘tenta’ generalizar para a produção em geral.
Foram determinados dois pontos fixos – natureza e propriedade – que renderam os
pressupostos fundamentais: renda é o pagamento por uma dádiva da natureza (com
propriedades produtivas naturais), e que é um pagamento de transferência de uma classe a
outra (pelo direito de usufruto da propriedade privada); mas também os pressupostos
auxiliares: os conceitos de equilíbrio, da perfeita fluência de capitais e do produto único ou básico.
O primeiro pressuposto fundamental diz que renda é um pagamento por uma dádiva da
natureza. Isso talvez fosse válido na Inglaterra do sécXVIII, quando o principal modo
de produção era baseado na agricultura, referência natural óbvia e momento do
nascimento da teoria de renda. No capitalismo contemporâneo (mesmo na agricultura),
torna-se difícil concordar/generalizar, até porque existem outros usos da terra, que não
apenas as propriedades de produção naturais; e determinadas por um valor e um preço. Nos
referimos principalmente aos espaços urbanos, nada naturais (em qualquer sentido),
mas historicamente produzidos e a terra ‘paga’ enquanto solo – localização, não como
recurso com ‘riqueza natural’ embutida.
Mas, mais importante é perceber o ‘concreto’ além da reprodução ideológica, de que
nunca se pagou pela terra enquanto válida legitimação de recurso natural, mas enquanto
propriedade privada e das relações de produção a isso subordinadas, o que não é um dom
da natureza17. Não podemos aceitar em pleno capitalismo a renda da terra entendida
enquanto dádiva natural, nem considerar que o preço da terra enquanto solo é a forma
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capitalizada da renda (nos moldes feudais) – preço é referência monetária de um valor
de troca que foi baseado (mas não necessariamente) em valor de uso.
O segundo pressuposto fundamental, sobre renda como pagamento de transferência
entre duas classes (e assim, deriva de uma relação social), da classe dos capitalistas
aos proprietários de terra - o que implicaria também a existência dessa terceira
‘classe social’ na sociedade capitalista - e completaria a Fórmula da Trindade (terra
enquanto propriedade privada; trabalho enquanto forças de produção; e capital). A
partir da divisão da sociedade em categorias econômicas das forças de produção
entre proprietários e não-proprietários dos meios de produção, em que no capitalismo
capitalistas opõem-se a assalariados, e no feudalismo senhores feudais opunhamse a servos, não consideramos válido dividir a sociedade em três classes.
O primeiro pressuposto auxiliar é o conceito de equilíbrio. Ele se refere a uma
interpretação econômica simplista, talvez baseada em uma visão genérica de mundo,
com boa vontade sobre processos sociais, mas sem definir estágio ou época sobre
processo histórico. A transformação existe enquanto intermediária, algo vago e
transitório entre duas outras situações de equilíbrio. É esse conceito vago que Marx
chamou ‘caráter a-histórico’, sem sujeito concreto ou forças definidas, sem distinção
sobre nada, apenas algo e seu antagonismo, para se transformar em novo equilíbrio.
O pressuposto do equilíbrio não possibilita análise concreta de processos,
transformações - apenas criação de sentido e ajustes sobre esse vazio, campo para
18
a ideologia .
17. Marx relatou o seguinte caso contado por Wakefield (advogado da colonização nos anos 1830):

Mr.Peel, na Inglaterra um capitalista, desembarcou na Austrália com máquinas e equipamentos no
valor de 50 000 libras esterlinas, junto com 3 000 trabalhadores, para montar uma fazenda. No
entanto, algumas semanas depois, encontrava-se sem um servidor para lhe amarrar os sapatos...
(Capital I,p7I7). Na Austrália, a terra era um recurso natural e até mesmo os despossuídos podiam
cultivá-la, pois que isso não implicava em pagamento algum; fato que lhes permitia, precisamente,
escapar da condição de assalariamento. “Coitado do Mr.Peel, ironiza Marx: havia levado os meios de
produção à Austrália, mas esqueceu de importar também as relações capitalistas de produção”
(Deák,2001,p80).
18. A Teoria do Equilíbrio é um conjunto de teoremas microeconômicos que procura explicar a

produção, o consumo e os preços enquanto economia completa, basicamente com mercados de
bens e agentes individuais. Seus pensadores foram os economistas clássicos, Adam Smith,
David Ricardo e John Stuart Mill, séculos XVIII e início do XIX. Diferente da macroeconomia,
aonde a análise pode até incluir a microeconomia (enquanto ilustrações), mas concentra-se nos
fundamentos essenciais para a acumulação (em geral). A partir do momento em que a
macroeconomia começou a enfatizar os fundamentos da microeconomia, a distinção entre elas
diminuiu. No fim do sécXIX, os neoclássicos Alfred Marshall (1842-1924), o austríaco Knut
Wicksell (1851-1926), o italiano Vilfredo Pareto (1848-1923) e outros, a rebatizaram como Teoria
do Equilíbrio Geral. Destacamos Ludwig von Mises (1881-1973) e Friedrich August von Hayek
(1899-1992). Mises foi da Escola Austríaca de Economia, defensor da liberdade econômica
como suporte básico da liberdade individual. Marcante em seus escritos é a maneira ‘clara e
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O segundo pressuposto auxiliar, da perfeita fluidez de capitais, continua na linha do
equilíbrio ‘natural’, da anulação do concreto. ‘Por causa’ da relação natural perfeita
entre fluidez de capitais e atuação do equilíbrio, a ‘transformação/evolução
histórica’ seria por ‘geração e regulação espontânea’. Se aplicamos (a presença da
fluidez de capitais) em qualquer processo de produção concreto, percebemos uma
avaliação inconsistente, com lacunas importantes em conceitos ‘pesados’ como
capital fixo, sua rigidez e desvalorização materializados em processos concretos
de produção, capital circulante, ‘custo’ de substituição de uma técnica de produção,
obsolescência ou progresso técnico (seção 1.4 - O processo individual de produção:
capital fixo e capital circulante). Ao que nos interessa, a análise da transformação
do uso do solo (não prevista pela teoria de renda) e do processo de produção
(com o problema da rigidez do capital fixo) ficam flutuantes.
Quanto ao terceiro pressuposto complementar, o produto único ou básico, Ricardo
simplesmente não comenta sobre implicações de outros produtos, não define na
economia o que acontece em relação à renda, valor ou preço da terra, e no entanto
ela é essencial ao conceito de renda diferencial.
Finalmente, o quarto pressuposto da teoria de renda diferencial, que a pior terra não
paga renda, um pressuposto que contradiz o bom senso elementar, já que: “ninguém
cederia o direito de uso de sua terra sem uma contrapartida” (Deák,2001,p65).
Pode parecer com significado menor, e no entanto esse pressuposto é essencial
para a Economia Política, por causa da teoria do valor-trabalho: uma vez que a
pior terra determina(ria) o preço da mercadoria (o ‘grão’), o valor da mercadoria
só poderia incluir o trabalho na hipótese da pior terr poder pagar renda.

consistente’ que são apresentados os argumentos. Entre outros, ele desenvolveu teoria sobre a
‘impossibilidade’ do cálculo econômico no socialismo. Mises lecionou na Universidade de Viena
de 1913 a 1934, época em que foi conselheiro econômico do governo austriaco:”’Ortodoxia’ não
é um mal se a doutrina em que o ortodoxo se baseia é válida”(Intervencionismo, uma Análise
Econômica,1940). Hayek também foi da escola austríaca, defendeu os méritos da ‘ordem
espontânea’. Segundo Hayek, uma economia é um sistema demasiado complexo para ser
planejado por uma instituição central e deve evoluir espontaneamente. A mesma idéia foi aplicada
ao direito. Sua especialidade foi oferecer um contraponto teórico ao modelo econômico planejado
socialista. Em 1944 publicou O caminho da servidão, um alerta contra os movimentos políticos (da
esquerda principalmente, mas também direita) que se expandiam na Europa, obra que dedicou
a seus “amigos socialistas de todos os partidos”. Em 1951 foi para a Escola de Chicago e depois
encerrar sua carreira acadêmica na Academia Britânica. Suas idéias foram respeitadas/aplicadas no
governo Margaret Thatcher (1979-1990).
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Ricardo conclui que é o preço que determina a renda e não a renda que determina o preço19.
Pela força da teoria de renda acreditava-se que a renda definia o preço do solo, quando
na verdade as relações capitalistas de produção deixam claro que é o preço do
solo que determina um rendimento (em sentido distinto da renda feudal da primeira
proposição); isso porque: (a) não há renda feudal no capitalismo; (b) relacionados
ao espaço resultante da transformação do solo, preço e renda são formas de
pagamento pela localização, (c) e são instrumento do mercado para a organização
espacial.
Qualquer defesa de uma ordem natural é irmã gêmea da ‘Gênese’, além de derivação
de concepção prévia e inseparável do status quo. A idéia de que a Inglaterra era o país
modelo no desenvolvimento do capitalismo, trouxe a teoria de renda e a crença de
que o capitalismo espalharia-se pelo mundo em linhagem natural - as sociedades
em ‘eterno desenvolvimento’ (contraposição às sociedades burguesas) mostraram
o lado otimista de Marx, que era baseado no capitalismo do sécXIX20. A
periodização do capitalismo de acordo com estágios inicial e maduro, e pela
distinção entre acumulação predominantemente extensiva e predominantemente
intensiva, permitiu considerar a Inglaterra única (não modelo), um processo que

19.

(I) Se importarmos cereal barato para abaixar o preço do cereal produzido internamente,
diminuiríamos a renda do último. (II) Uma taxação sobre as rendas ao senhor das terras (defesa
burguesa que Ricardo incorpora) poderia não elevar o preço dos alimentos, pois seria dedução
das rendas já apropriadas pelos senhores de terra e considerada perdida/fora para o propósito da
acumulação, que era o que ocorria no feudalismo, a renda era gerada pelo excedente estipulado/
definido e expropriado antes do produto ser comercializado. (III) Embora a mais-valia represente
produto excedente (enquanto acréscimo de quantidade, massa e/ou volume de qualquer
mercadoria, incluindo força de trabalho), não é verdadeira a afirmação inversa de que excedente
representa mais-valia; pode inclusive representar o contrário, decréscimo de valor: “a indústria
têxtil algodoeira de 1860, comparada com a de 1840, teria de configurar mais-valia enorme,
quando, ao contrário, caiu o preço do fio. A renda pode aumentar em virtude de uma série de
anos com más colheitas (por elevar-se o preço dos cereais), embora esse valor acrescido se
configure em massa absolutamente menor de trigo mais caro. Ao revés, em virtude de uma série
de anos de colheitas abundantes pode a renda cair (por cair o preço), embora a renda decrescida
represente massa maior de trigo mais barato”(Marx).
20.“Marx, que sempre desejou analisar o capitalismo no seu formato totalmente desenvolvido,

eliminando da estrutura do capital a propriedade da terra e, portanto, da renda, deixou a totalidade
de seus escritos sobre a teoria de renda no estágio de rascunho. O que ele não pode fazer foi fazer
uma análise da organização espacial na produção relativa à teoria de renda, pois era assunto
específico do capitalismo na acumulação intensiva que estava apenas começando, principalmente
fora da Inglaterra. As ‘leis do movimento’ do novo estágio eram ainda pouco claras na própria
Inglaterra onde as formas estruturais de desenvolvimento dos estágios iniciais permaneceram
fortes e sobreviveram até o século XX”(Deák,1985).
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abriu para ‘rapidamente’ restringir nela mesma o estágio inicial (extensivo), e cujo
desenvolvimento não foi seguido em nenhum lugar: quando o capitalismo ‘se
espalhou’ por outros centros de acumulação (Alemanha, Japão, França e EUA),
ele já havia sido abreviado ao estágio seguinte (intensivo), com caminhos diversos
e específicos.
Em suma, a partir da segunda metade do sécXVIII, época da formação da economia
clássica sobre a fisiocracia, começaram algumas conceituações sobre o capitalismo.
A fragilidade teórica deriva da transposição de algumas categorias referentes ao
modo feudal, em particular a categoria de renda e respectivos pressupostos; que o
que fez melhor foi legitimar a propriedade e a ampliação do que queriam fazer
significar ‘forças naturais’. Mas é também na produção agrícola sobre a terra, durante
a expansão do capitalismo na Inglaterra, que foi iniciado o significado de produzir
em uma localização - seu pagamento mesmo durante o estágio intensivo permaneceu
identificado com o pagamento pela terra. Além disso, enquanto a produção de
mercadorias não estava generalizada dentro de um mercado unificado, o pagamento
pela localização ainda induzia confundir renda feudal e renda do solo capitalista
(transformado em ‘aluguel’, arrendamento e outros), continuando a identificar
enquanto forma histórica de pagamento pela terra. A forma ‘separada’ de preço
(compra da localização) se desenvolveu para o estágio intensivo, quase ao mesmo
tempo em que a organização espacial tanto da produção de mercadorias quanto
da reprodução social começava a apresentar lacunas gritantes, mostrando a urgência
de alguma forma de planejamento e regulação, assunto que será retomado no
Capítulo II.
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1.3 Ideologia
Não há fatos: só interpretações (Nietsche).
A vitória das idéias é a vitória dos portadores materiais dessas idéias (Brecht).
Não é aberrante, mas necessário, que a debilidade teórica do pensamento (autoritário) seja
solidária com sua eficácia prática (Chauí,1978,p31).
A crítica que pode possuir réplicas ou tréplicas pode chegar a uma síntese, mas não
necessariamente conclui uma solução ou resultado, talvez nem seja essa sua melhor capacidade
ou obrigação. Sua melhor contribuição é o debate, desviando a atenção do poderoso consenso.
Isso não é simples, muitas vezes já começa como arma (defensiva ou incisiva e panfletária)
dos mais fracos, carrega o preconceito de ser contra e depende dos cuidados do próprio crítico
e sua autocrítica, que precisa querer olhar em direções contrárias e, como todos, está sujeito a
reproduzir a ideologia que tentou destruir.

O capitalismo nascente logo trata de produzir uma justificativa da nova ordem
social, visando a redução da necessidade do uso da força para impô-la às classes
dominadas. Ideologia é o conjunto das idéias produzidas com esse objetivo.
Seguimos a interpretação de Marx, Deák e Chauí.
A partir do momento em que não estão distribuídos tanto os meios de produção
quanto o produto, qualquer modo de produção precisa ser um sistema constituído
por relações de dependência. Como a classe proprietária é a detentora dos meios
de produção, não é problema ela enxergar apenas a si mesma, como também fácil
a utilidade em esconder a questão essencial acima. Percebida ou não, a ideologia é
instrumento de reprodução do status quo, e por isso mesmo não é simples entender
as contradições que a torna possível. Apesar da produção ideológica ser na maioria
das vezes associada a intenções particulares de individuos ou grupos, a origem da
produção ideológica está na propriedade dos meios de produção que definirá uma
sociedade desigual, dividida em duas classes de categorias econômicas das forças de
produçao social (proprietários e não proprietários), com o comando exercido
pela classe proprietária – o que significa dizer sobre a não exclusão da responsabilidade
da produção/reprodução ideológica pela sociedade ‘inteira’ (ambos proprietários
e não proprietários) qualquer que seja (elite ou burguesa). Vamos resumir
hierarquicamente os componentes e os mecanismos ou seja, o procedimento intelectual
necessário que torna a prática ideológica possível, ou seja, deslocar/escamotear a
contradição principal entre as duas classes sociais, a saber:
Proprietários dos meios de produção. A minoritária classe dominante. Uma classe é
hegemônica porque detém a propriedade dos meios de produção que a permite
controlar (a economia, a sociedade, a justiça, política e a polícia da sociedade, o
que inclui o Estado), mas também porque detém a produção e divulgação de
idéias que tornam seus valores dominantes e desejados, reproduzidos por todos
(dominantes e dominados).
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Não proprietários dos meios de produção. A maioria classe dominada. Assalariados.

A essência da ideologia que constitui e prepara seu propósito (e é aonde está sua força),
é que ela substitui a realidade por uma idéia (representação) daquela realidade e a legitima.
Ela transmite a forte aparência de ser coisa autônoma, incluindo sua criação. Mesmo que
após criada ela pareça se reproduzir sozinha, é criação do homem para os homens e
mantida dessa forma: se existe determinada idéia, é porque nós a fazemos existir daquela
forma.
A contradição principal (proprietários e não proprietários) é colocada para conflitos
entre proprietários, o que elimina a distribuição entre forças desiguais para uma disputa
interna de poder (que não deixa de existir, mas não é principal). Como a realidade nos
mostra que não somos proprietários, a disputa parece passar distante de nós, nos desloca
da questão essencial de quem somos para no máximo, o interesse naqueles que desejamos
ser. Ou então, na melhor das hipóteses, a contradição principal é apresentada para nossa
interpretação como conflitos entre o interesse particular (minoria) e o interesse coletivo
(maioria) – porém, se a condição necessária para que haja proprietários é a existência
dos não proprietários, de um jeito ou de outro incorporamos que aonde há propriedade
privada, o coletivo perde.
A análise da transição do feudalismo para o capitalismo derruba a interpretação burguesa
(e seu lugar na história) que descreve uma aristocracia feudal conservadora e opressora
dos servos camponeses que precisariam de uma burguesia enquanto classe (terceira),
elemento externo e revolucionário para libertá-los da servidão. Se o enfraquecimento
da classe dominante resulta da disputa interna pelo poder na luta pelo excedente, só
após essa brecha aberta torna-se possível um conflito de mera acomodação posterior entre
classes. Entendemos que está aqui o nascimento da ideologia liberal-burguesa vencedora
pós-1689 e propagada em seguida por seus descendentes, como a teoria do evolucionismo,
a teoria de renda e o conceito de valor em geral e tantos outros, que trouxeram uma
familiaridade perversa a conceitos como equilíbrio e progresso evolutivo ‘naturais’.
Enquanto a base econômica é a fonte, a ideologia é elemento de apoio e instrumental de
conquista e manutenção. O universo intelectual pertence a ambas para eliminar resistências,
mesmo que por descuido ou liberdade intersticial, existam brechas inerente ao status quo
para o ‘intelectual crítico’. A ideologia escamoteia/distorce a história real pela
simplificação, reproduz certezas herdadas de uma justificativa histórica criada e particular
- e que talvez a principal delas (para a burguesia) seja a crença de que no capitalismo
liberal-democrático tudo se passa dentro da mais perfeita normalidade da liberdade
individual, da justiça e da igualdade, para escamotear dois pontos essenciais: (1) que o
que está por trás da defesa das liberdades individuais é na verdade o reforço do
individualismo (‘liberdade’ em última instância, a liberdade de dispor de sua
propriedade); e (2) a insistência em dizer separadas e opostas sociedade política/civil (a
primeira justificando interesses privados enquanto coletivos, e a segunda passeando
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livremente pelos interesses privados)1 é a mesma que separa economia/política/
sociedade, como se o capitalismo fosse formado de pedaços. Fragmentação que além
de escamotear a contradição principal, a protege e justifica, permitindo (por ex.) criar
institucionalmente/juridicamente normas e regulamentações, pelas quais indivíduos com
interesses desiguais (omitindo condições econômicas também desiguais), confrontamse supostamente com forças iguais num mercado de bens materiais e sociais, dentro da
cidadania e do direito público.
Ou seja, a reprodução ideológica acaba por defender um modo de produção econômico
e reprodução social correspondente onde nomes de correspondencia ideológica (a tal
‘formação política’) como igualdade, liberdade, diversidade, solidariedade e participação são
penduricalhos sem sentido, assim como os pseudo-conceitos neoliberais2.
Apesar de principal, a luta de classes enquanto categorias econômicas não é apenas
conflito das forças e relações de produção econômicas que tendem à predominância da
generalização da forma-mercadoria: a história prática além da econômica e do trabalho,
são idéias, crenças, todos componentes ideológicos. E a classe que domina o concreto
da vida humana domina o espírito humano através das idéias e religião, com eficácia
maior quanto maior sua capacidade de produzir/reproduzir sua realidade particular
em lugar da realidade social. Admitimos, tal qual Ponty que toda ideologia:

(...) é solidária com certas situações econômicas que a transportam para a existência (...). O
materialismo marxista consiste em admitir que os fenômenos da civilização, as concepções
de direito, encontram nos fenômenos econômicos um ancoradouro histórico, graças ao qual
escapam da natureza transitiva dos fenômenos interiores e sedimentam-se no exterior como
Espírito Objetivo (Em torno do Marxismo, in:Os Pensadores,São Paulo,ed.Abril,1975).

1. Sociedade civil. Deixamos claro que sociedade civil é um nome qualquer (tentativa de conceito), parte

de solventes como responsabilidade social, sustentabilidade, socialmente responsáveis, e tantos outros. Sociedade
civil é tratada como se ‘civil’ fosse o pedaço de ‘sociedade privada’ responsável, em oposição ao
pedaço de ‘sociedade pública’ (política) irresponsável; ou mesmo, um substrato (vezes passivo,
vezes ativo) da ‘sociedade econômica’. Costuma significar também, o oposto virtuoso do ‘Estado
autoritário’, que é o que os liberais gostam de insistir, esquecendo que o que compõe o Estado é a
própria sociedade. Diversas instituições dentro da sociedade possuem conflitos, outras são
instrumentos de coerção que asseguram a integridade dentro do sistema, e o fazem de forma
violenta ou coercitiva. O significado dessa expressão é do mesmo grupo conceitualmente frágil (mas
forte ideologicamente) que identifica liberdade com livre mercado e livre arbítrio com ‘escolhas
racionais’. Um início de caminho contra simplificações é ir além da retórica, anexando conteúdo
econômico-social em seu contexto histórico. Dito de outra forma, não há separação entre sociedade
civil/econômica/política e Estado – o que existe são duas classes de categorias econômicas das forças
de produçao social, como também, a classe dos proprietários além de produtores de bens para o
mercado, são produtores de valores (instituições, regulamentação, coesão/coerção/consenso social,
etc), essenciais à reprodução e manutenção do status quo social.
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A ideologia é uma só, mas de apologia ampla. O que não muda é que a ideologia é a da
sociedade, controlada pela classe dominante, produzida por esta e reproduzida/mantida
utilizando as instituições coercitivas/regulatórias do Estado, mas antes de tudo isso,
fundamentalmente instrumento de reprodução do status quo da reprodução social
dominante – ou seja, não precisamos identificar membros dessa classe dominante: até
porque, ‘nomear’ (ao contrário de expor o culpado, o judas), teria a força de esvaziar a
questão essencial – representaria a própria atuação do discurso lacunar. Dizendo de outra
forma, não interessa tanto a questão de quem é (membros, grupos ou classe), mas o
tipo de sociedade dominante que é reproduzida de forma dominante. A burguesia é a
classe dominante mas antes, minoria representativa da sociedade dominante: ao contrário
do que possa parecer, a reprodução social não depende tanto dos integrantes-membros,
mas da sociedade em geral que os elege. A isso serve a ideologia e/para a produção de
uma espécie de harmonia hegemônica. Sem mudar a sociedade, de nada adiantaria
estirpar do poder os membros/grupos de uma classe dominante, que outro(s) ocupariam
o lugar.
Dizendo de outra forma, a característica da sociedade se define pelo modo que
produz a base material da sua reprodução - daí o modo de produção. A ideologia
serve para obter o “consentimento ativo (o ‘interesse coletivo’ - representado pelo
Estado) dos governados” (Gramsci), eliminando a necessidade do uso explícito
da força/coerção.
Daí que se é fácil identificar dessa forma macro, não é fácil apontar o sujeito micro.
Mesmo possível, não se trata de supor que os representantes da classe dominante
se reúnam (mesmo que aconteça) para definir um plano ‘ideologicamente diabólico’:
a ideologia é produzida e resulta da prática social no momento em que os homens
representam sua classe e seu papel, vivenciado diretamente a partir das forças e
relações de produção, acreditando que suas vidas são decorrência preestabelecida
por instituições e realidades autônomas como Deus, sociedade, Estado, escola,
etc, sem a consciência de que todas essas alegadas realidades são sempre criações do
homem para o homem - ou seja, reproduzimos a crença de uma representação da
idéia de trabalho, de sociedade, de Estado, e não a realidade real. Essa imagem de
2. Daí este trabalho começar por uma revisão conceitual das ‘células’, para enxergar o óbvio que de tão

arraigado, tão invisível (finalidade máxima da ideologia). Um conceito e seu significado são únicos e
deveriam se manter sozinhos. Forçar ou simplificar um significado (que pode perfeitamente não
existir) nos transporta ao reino das interpretações, um vale-tudo de significados dependentes de um
contexto (que passam a valer mais do que o próprio conceito), em que ganha o criativo com maior
poder de barganha e que educa o intelectual. Sobre células, já disse Marx (no caso, sobre o conceito de
valor): “(...) tem o espírito humano, há mais de dois mil anos, tentado em vão devassá-lo, embora
conseguisse analisar, pelo menos com aproximação, formas muito mais complexas e ricas de conteúdo.
Porque? Porque é mais fácil estudar o organismo, como um todo, do que suas células. Além disso,
na análise (...) não se pode utilizar nem microscópio nem reagentes químicos. A capacidade de
abstração substitui esses meios” (Marx,O Capital I,prefácio,p4).
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realidade variável de acordo com a experiência vivida por cada uma das duas classes
econômicas (e subgrupos) é educada para que seja uma só, aquela que a reprodução
social dominante define e institui para que acreditamos ser a única/verdadeira e universal.
A sedução em facilitar a associação entre classe dominante com ‘autor ideológico’,
imaginando fazer uma frágil ‘crítica’ se deve ao fato de:
As idéias da classe dominante são, em cada época, as idéias dominantes, isto é, a classe que é
a força maior/a/dominante da sociedade é, ao mesmo tempo, sua força espiritual. A classe
que tem à sua disposição os meios de produção material dispõe, ao mesmo tempo, dos
meios de produção espiritual, o que faz com que a ela sejam submetidas, ao mesmo tempo
e em média, as idéias daqueles aos quais faltam os meios de produção espiritual. As idéias
dominantes nada mais são do que a expressão ideal das relações materiais dominantes, as
relações materiais dominantes concebidas como idéias; portanto, a expressão das relações
que tornam uma classe a classe dominante; portanto, as idéias de sua reprodução. Os
indivíduos que constituem a classe dominante possuem, entre outras coisas, também
consciência e, por isso, pensam. Na medida em que dominam como classe e determinam
todo o âmbito de uma época histórica, é evidente que o façam em toda a sua extensão e,
conseqúentemente, entre outras coisas, dominem também como pensadores, como produtores
de idéias; que regulem a produção e distribuição das idéias de seu tempo e que suas idéias
sejam, por isso mesmo, as idéias dominantes da época (Marx-Engels,Ideologia
Alemã,1993,p72).

Mecanismos de construção da ideologia

A funcionalidade da reprodução social é, em última instância, a reprodução do status
quo e esse é também o interesse da classe dominante. Resta apresentar a reprodução do
status quo como interesse ‘geral’ de toda sociedade: tarefa para a ideologia. Alguns
mecanismos da construção da ideologia:
A primazia de um grupo de idéias (imagens particulares) com aparência de interesse coletivo
precisam ser validadas universalmente, a ponto de tais idéias serem mais fortes do que
tanto a criação quanto seus criadores – independentes da ‘realidade real’, a ponto dos
últimos não importarem mais: suficientemente fortes para que os homens acreditem
que são idéias quem define a realidade concreta – quando na realidade é o contrário, a
realidade concreta produzida pelo homem é que define as idéias. Correspondência que
influenciou Marx a compor o que chamou de alienação.
Postula-se uma idéia enfraquecida de classe imprecisa em geral para poder ser precisa quando
útil: possa ser justificada ocasionalmente, independente de sentido, mas coerente de
significado direcionado - predetermina a cada classe como ser, agir, pensar, ao mesmo
tempo em que oculta a divisão entre classes. É a mesma estratégia que de um lado,
legitima fortalecendo todos os demais dados fixos (naturais) entre dominantes e dominados,
transplantados da idéia de concepção natural - classe, sociedade ou Estado não são resultado,
mas autônomos e determinantes sobre a ação dos indivíduos. De outro lado, os enfraquece,
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passa por cima e envolve essas mesmas instituições criadas, seres ‘amorfos, inchadosgastadores ou autoritários’ quando não contribuem para o status quo e os enaltece quando
fazem a sua parte (Estado ‘presente’, ‘participativo’ ou ‘ação governamental’). Variações
dessas ilustrações:
a) qualidades comuns: unifica características individuais humanas (porém inerentes ao
universo humano) de fácil reconhecimento para que as diferenças sociais entre
indivíduos percam visibilidade e importância; uma vez que existem, são validadas
apenas aquelas colocadas como mais importantes (as particulares da classe
dominante) e que portanto, ‘não nos dizem respeito’.
b) qualidades incomuns: procedimento contrário ao acima, mas ocorrem ao mesmo
tempo para fortalecer o mesmo objetivo. As idéias e pretensões da classe
dominante (tanto as objetivas como as abstratas) precisam ser enaltecidas para
convertidas em comuns e exportá-las abaixo – não esquecendo que quanto mais
simples e óbvio (objetivas), mais próximo da realidade que conhecemos, mais
fácil assimilação.
c) buscando envolver por mais lados quanto possível, a ‘sociedade civil burguesa’
precisa ser sacramentada universal ao mesmo tempo que única possível (por
isso estática), para ocultar que a sociedade real é desigual por causa da desigual
distribuição dos meios de produção, e que disputa o excedente entre poucos.
Como estamos alienados da realidade objetiva (o concreto), a representação serve
de confirmação das afirmações anteriores (que são as que vemos no dia-a-dia),
valida essa imagem de verdade e os indivíduos percebem enquanto naturalidade.

Além de produzir ideologia, precisa distribuí-la através da educação, da religião, cultura,
tradição/costumes, meios de comunicação, e assim atingir consenso e talvez um pouco
mais, a hegemonia. Tarefa para o intelectual e/ou historiador, responsável por criar causas
e finalidades que dão autonomia e sentido próprio à história, instrumentalizando os
indivíduos para serem atores (nunca sujeitos), em dois mecanismos geniais, um reforçando
o outro:
a) a idéia particular de história3, em que a principal ‘teoria científica’ da ideologia
burguesa é a idéia/culto do progresso evolutivo natural dos homens, nações, ciências,
artes, técnicas, finalidade última e obrigatória por seguir o correto caminho ‘óbvio’
da racionalidade, e da sociologia enquanto ciência social - seus conceitos decorrentes
principais são quatro: a propriedade, o liberalismo, o Estado e a Democracia4. O historiador
burguês é orgulhoso de difundir a imagem progressista que a burguesia tem de si
mesma e valoriza/legitima seu critério de reprodução e hegemonia. Sem mais a religião,
assim é justificado o direito/dever da burguesia colonizar povos primitivos ou atrasados
para que sejam beneficiados pelo progresso da civilização.
b) Assim, um fato passado é afirmado hoje (no presente) como tendo sido objeto/
objetivo de um episódio ainda anterior ao fato relatado (que foi contado do fim para
o início), oportunamente escolhido pela interpretação e função que se quer dar à
história (essencialmente) dos vencedores e ignorando as forças/etapas do processo.
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Com esse mecanismo de inversão histórica no tempo e na direção de evolução (o fim
explica com pulos e em marcha-à-ré o começo, as razões da história), mas também
na relação entre sujeito e predicado - a história assume seu papel de sujeito ativo e o
homem, predicado passivo. Justifica-se com baseia em um empirismo vulgar atribuido à
história, através de uma racionalidade de lógica formal simples (causa/efeito) e
personagens autônomos que não existe, mas que foi facilitada para legitimar a versão
que a classe dominante necessita e/ou quer impor.
3.

Exemplos. (1) A idéia de família é homogênea (no tempo e em qualquer grupo) enquanto
realidade moral, natural e eterna, religiosa e biológica, onde se aprende a reprodução das regras
essenciais para o equilíbrio social, mas que não é a família concreta; (2) aprendemos que o trabalho
dignifica o homem, justamente para não serem analisadas as condições concretas de trabalho, em que
os benefícios da minoria surgem da exploração da maioria: é a idéia de trabalho, não o trabalho
concreto; (3) os homens são livres porque são animais racionais, com capacidade de escolha (o ‘livre
arbítrio’). Não se analisam quais coisas, quais situações, quem determina o quê, se existe realmente
escolha: a definição da liberdade enquanto igual direito de escolha é a idéia simplista de liberdade e não
de qual liberdade concreta; (4) a abolição da escravidão foi benevolência da Princesa Isabel. Não que
não poderia também ter sido, mas a predefinição serve a omitir os condicionantes indesejáveis,
essencialmente o principal: a decadência da sociedade baseada no modo de produção escravista; (5) A
desigualdade é resultado inevitável de uma desigualdade natural de talentos, de ‘qualificação’ ou vontades
individuais, uma vez que a vida em sociedade e a lei do Estado permite a todos chances iguais sobre
o direito ao trabalho (que oculta a obrigação reservada aos não proprietários em vender sua força de
trabalho); (6) se o progresso é uma pré-estabelecida finalidade, entendemos também que é natural a
lei histórica que determinará esse futuro atingível; e prova mais uma vez que os homens são
instrumentos para a auto-realização histórica. A história ensinada é a do sujeito vencedor da história.
Isso porque ele eliminou fisicamente os vencidos e/ou apagou sua memória, com objetivo de
eliminar sua história. Aprendemos sobre os grandes homens, grandes feitos, grandes descobertas do progresso,
sem interpretar o que/quais/porque são ‘grandes’, além de ocultar que a grandeza desses provém da
dominação dos ‘pequenos’. Até porque também, esse tipo de narração interioriza ambos vencidos
e passivos da história, útil para compor mão-de-obra.
4. A idéia de progresso decorrente da racionalidade enquanto objetivo coletivo com o máximo de
funcionalidade é genial. A racionalização da idéia de que o coletivo é resultado natural e inevitável da
coletivização de interesses individuais elimina o conflito de interesses de classes na sociedade por trás
de algum argumento socialmente construído, como a defesa dos princípios do mercado ou então,
alguma diretriz estatal – ambos principais. O racionalismo “abre espaço para soluções racionais a
‘problemas’ econômicos (de alocação de recursos) ou urbanos (de infra-estrutura, da habitação, ou
do meio ambiente) com base em soluções técnicas e eficazes (...) Um ‘apelo à razão’ é um convite a
esquecer a existência de conflitos sociais” (Deák, www.fau.usp.br/ docentes/ depprojeto/ c_deak/
CD/4verb/racio/index.html). A propriedade privada apoiada na racionalidade torna possível tanto a
divisão técnica-operacional do trabalho (mais óbvia) necessária ao modo de produção capitalista, quanto
a divisão (social) do trabalho que está antes e muito mais importante: a divisão entre trabalho intelectual
(pensadores) e trabalho material (trabalhadores que não pensam). A racionalidade defendendo o
Estado justifica o direito e a ordem, ou seja, a classe que o domina o Estado cria a imagem de
autoridade máxima e autônoma/anônima, de tolerante comunidade pela mágica das leis que também
não pertencem a ninguém, mas a regimes político-ideológicos (aristocracia, monarquia, democracia,
ditadura, anarquia) também anônimos – dito de outra forma, suficientemente distante para unir ao
mesmo tempo o particular e o coletivo a partir de regras dominantes e supostamente comuns.
Omite-se que as regras são firmadas sobre a base das relações de produção/reprodução existentes:
origem de classe, propriedade, divisão do trabalho e classes sociais. Em seguida vem liberalismo,
democracia, e vários outros.
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intelectual
Até agora, nos esforçamos para relativizar o máximo possível a fagilidade em
interpretar a ideologia de acordo com sujeitos indivíduos, membros, grupos, para
considerar um processo de reprodução social. Mas, a figura do indivíduo intelectual
é essencial. Iniciamos com um ponto de Chauí (Intelectual engajado: uma figura em
extinção?,2005), que cita Pierre Bourdieu para dizer que os intelectuais precisariam
preencher duas condições para se manterem idealisticamente neutros entre a pureza e o
engajamento: exercer em um campo independente dos poderes religioso, político,
econômico e outros, mas que ao mesmo tempo os respeitasse; serem produtores
culturais sem direcionamentos. Quanto mais próximo dessas condições gerais
desprendendo das particulares, o discurso e ação pública assumiriam a defesa de
causas universais (não impossibilitando, mas mais distantes de posicionamentos
ideológicos) e mais válidas seriam as críticas (esperando haver) ao concreto5.
Se a neutralidade acima seria algo ‘ideal’, o que nos interessa é a neutralidade
intelectual de dois tipos: a ativa não crítica, que reproduz com justificativas picadas
de diversos tipos (econômicas, políticas, sociais, naturais, etc) a fragmentação da
história; e a passiva, que com o comportamento neutro trabalha pela reprodução
do status quo - ambas são armaduras que impedem interpretar a história concreta.
O comportamento típico e máximo de ‘análise teórica’ será enumerar justificativas
para apontar culpados, adaptar algum método de comprovação das ciências naturais
para aplicar às ciências sociais, polarizar comportamentos, delegar outros (o Estado,
a inflação, a taxa de juros, a corrupção, a política, a economia, a elite, o patrão),
acreditando que panfletagem é crítica. Cria nomes e comportamentos que nos
educam em não enxergar o óbvio (até porque as proposições evidentes – no sentido
que está à nossa frente - têm como infeliz característica serem facilmente esquecidas).
Basta esse intelectual ser questionado, para recair nas desculpas da necessária
manutenção das ‘liberdades democráticas individuais’, do discurso técnico
escorregadio, sem nenhum problema em ser contraditório.
É a resistência à crítica e apologia do consenso. O intelectual alega que a postura
neutra é necessária para ‘conferir objetividade’ (o chamado ‘caráter científico’) à
produção intelectual. A própria idéia de objetividade científica sempre defendeu
o distanciamento entre sujeito e objeto analisado, presa aos formalismos de
‘comprovação’, longe da análise e interpretação. Com esse perfil estático, ao discurso
5.“No Brasil, a cultura segue a tradição ibérica, hierárquica e autoritária, na qual os letrados se

distribuíam em três campos: na formulação do poder, como teólogos e juristas; no exercício do
poder, como membros da vasta burocracia estatal e da hierarquia universitária; e no usufruto dos
favores do poder, como bacharéis e poetas de prestígio”(Chauí,op.cit). Se a ideologia é reprodução
do status quo da sociedade dominante, cultura não muda muito (entre esquerda/direita, ricos/
pobres); combina ornamento e superioridade, instrumento de ascensão e desigualdade social.
Os intelectuais de esquerda se colocam como vanguarda esclarecida cujo papel é trazer a consciência
de classe às massas alienadas.
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que caberia a crítica segundo Bourdieu, sobra a retórica instrumento de condução
ao consenso – que é o que interessa à reprodução, muito além do que membros/
grupos. E isso vale inclusive para a esquerda intelectual em geral, supostamente não
ideológica6.
Ao crer que as idéias determinam o movimento da história, o pensamento tornouse instrumental de identidade da ordem dominante vigente, representando a si
mesma e em seu favor para ser reproduzida indefinidamente, ajustando retóricas.
O intelectual é também o especialista competente, agente econômico direto na produção
e controle do conhecimento, “cujo suposto saber lhe confere o poder para dizer a
todos o que devem sentir, fazer e esperar. A crítica ao existente é substituída pela
proliferação ideológica dos receituários para viver bem”(Chauí,op.cit). Suas
pesquisas criam problemas supostamente novos (que são fragmentações dos
antigos), com estratégias de intervenção com mínima abrangência e desviar da
questão principal. Estimulam a primazia dos serviços (circulação, informação) sobre
a lógica do trabalho vinculado à produção, e transformam a diferença de classes
por exemplo, em uma satisfação ou insatisfação pelo consumo. Para legitimar, cria
pseudo-conceitos de sua atuação, como sociedade do conhecimento, capital intelectual, etc.
Com os meios de comunicação e a publicidade, nas universidades, nos centros de
pesquisa e nas esferas do poder, os intelectuais unem um suposto apolítico
‘individualismo igualitário’ do liberalismo a uma aparente democracia ‘plena’; sob
esse verniz democrático, a administração do Estado pode ser negociada pelos
poucos de cima, pela defesa institucional da igualdade dos cidadãos que confere a
todos o direito de manifesto; nela é fácil o poder econômico ser liberal e a ‘política’
do consenso sob a nada liberal máscara da justiça, da lei, da verdade, da
universalidade e racionalidade do coletivo - executado pelos operadores do direito, os
liberais da democracia restrita (“burocracias supostamente meritocráticas que só toleram
a democracia popular enquanto o povaréu não botar as manguinhas de fora”;
Belluzzo,FSP,15/01/06). O marxismo se transforma em um equívoco teórico e prático
6. Em uma sociedade de elite, esquerda e direita não fazem muita diferença. O intelectual brasileiro

de ‘esquerda’ se acomodou na choradeira defensiva, nos vícios e latidos de oposição, não
conseguindo enxergar as limitações de sua formação ideológica tão elitista e obtusa quanto
aquela reproduzida pelo intelectual de direita, igual ausência de projeto nacional. Pode ser essa
uma aplicação do exemplo da cordialidade brasileira no sentido verdadeiro de Sergio Buarque, dos
afetos e ódios políticos seguindo o rumo dos favores e alinhamentos de ocasião, e não na
simplificação da direita, da ‘índole pacífica!’ do brasileiro. Atualmente se escuta sobre a ‘crise das
esquerdas’ para defender o neoliberalismo baseado em um darwinismo social dos mais aptos/
qualificados (a sociedade civil organizada) contra o protecionismo estatal aos mais pobres, alegando
tanto a inépcia corruptiva dos políticos governantes com um moralismo extremado, quanto
uma legislação arcaica e superada pela ‘necessária dinâmica da economia’. Como PT-PSDB não se
diferenciam muito conceitualmente nem socialmente, o momento ideológico atual (maio 2006)
neutraliza e escamoteia uma tímida disputa entre classes chamando-a de disputa sociológica e
cultural natural: entre uma suposta e democrática minoria vanguarda bem informada e uma populista
maioria ignorante, susceptível e atrasada.
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‘absolutamente impreciso’ de interpretar a realidade a partir da economia,
propriedade que roubou do ‘mercado’7.
O intelectual cumpre o mesmo papel do Estado, nada mais do que “o complexo
de atividades práticas e teóricas com as quais a classe dirigente não só justifica e
mantém o seu domínio, mas também logra obter o consenso ativo dos dominados”
(Gramsci A, Notas sobre Maquiavelo, sobre la política y sobre el Estado moderno, Nueva
Vision,1972,p95-6) – o Estado não é o local das regulamentações e lamentações
da sociedade ‘civil’: ele é a classe dominante da sociedade: “Cada Estado é ético
visto que uma de suas funções mais importantes é a de elevar a grande massa da
população a um determinado nível, cultural e moral, nível (ou tipo) que corresponde
às necessidades do desenvolvimento das forças produtivas e, por conseguinte, aos
interesses da classe dominante. A escola como função educativa e positiva e os
tribunais como função educativa repressiva, são as atividades estatais mais
importantes em tal sentido. Mas, em realidade, até se lograr tal fim existe uma
multiplicidade de outras iniciativas e atividades denominadas privadas, que formam
o aparato de hegemonia política e cultural das classes dominantes”(Gramsci
A,op.cit,p154).

discurso lacunar
A ideologia para se legitimizar utilizaria um método, o discurso lacunar, em que uma
série de proposições que não são falsas, sugere uma série de outras que são – a
essência é o não dito, porém sugerido:
“Todos os homens são iguais perante a lei” (verdade absoluta numa sociedade burguesa)
sugere o sentido que como todos são iguais, todos tem oportunidades iguais (o que não é
verdade, porque a partir do momento em que existe propriedade, nem todos são proprietários
dos meios de produção). (www.fau.usp.br/docentes/depprojeto/c_deak/CD/4verb/
ideolog/index.html)

Já falamos que o historiador/intelectual se posiciona em geral em acordo com os temas e
versões da historiografia, mediador entre o ‘saber especialista’ e o papel ideológico
homogeneizador da história, relator da ordem do passado. Interpretamos que qualquer
concepção da história que não seja a oficial, obrigatoriamente teria que romper com as
condições de reprodução do status quo, que inclui a divisão do trabalho - contra portanto,
a reprodução que possibilita a permanência do intelectual nas brechas intersticiais do
grupo de cima.
7. O analista econômico (das agências de rating) que não sabe nada mais sobre o valor do valor do

que qualquer consumidor, utiliza a retórica para inventar histórias que induzem determinado consenso
interessante. Quando determinado preço sobe, procura variáveis que tenham movido na direção
certa e que possam ser vinculadas à alta, cuidadosamente eliminando de sua análise todas as demais
variáveis que se movem na direção errada.
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Nesse caminho, Althusser definiu a existência de uma suposta partilha entre ciência e
ideologia: a ciência (cientistas, pesquisadores, intelectuais) faria a contraposição através
das certezas e da verdade científica/sociológica à sua correspondente vulgar, a ideologia
presente no senso comum. Em De ‘O Capital’ à filosofia de Marx (Althusser,Louis; Para
leer el Capital, México,1977), ele procura desvendar a estratégia do discurso de Marx
para criticar a estratégia e a Economia Clássica de Smith e Ricardo: ao analisar o capítulo
sobre os salários de O Capital, estabelece o momento em que Marx, preenchendo as
lacunas e os vazios constitutivos do discurso ideológico da economia clássica, funda a
Ciência da História - o materialismo histórico: se não há distinção entre ciência e ideologia,
a contraposição a essas seria a ciência da história.
Ciência e Ideologia. Estaria o discurso ideológico de um lado e contrapondo-o, o discurso

científico de outro. O que Althusser observou foi que: no momento em que o discurso
científico preenche as lacunas do discurso lacunar criadas pelo discurso ideológico,
tornam-se complementares - a ciência é constitutiva da ideologia. A alternativa para
questionar o discurso ideológico seria opor a este um discurso crítico que questionaria as
certezas do discurso científico. Vamos ao texto original para mostrar o modo particular
de Althusser explicar o discurso lacunar presente na economia clássica que Marx critica.
A pergunta inicial tal como a formulara o texto da economia clássica era: Qual é o valor do
trabalho? A resposta, reduzida a seu estrito conteúdo rigorosamente defensável, no texto
mesmo onde a produz a economia clássica, se escreve assim: “O valor de... trabalho é igual ao
valor dos meios de subsistência necessários para a manutenção e a reprodução de... trabalho”.
Há duas lacunas, duas ausências no texto da resposta. É Marx que nos faz ver lacunas no
texto da resposta da economia clássica, mas com isso nos faz ver somente o que o texto diz
sem dizê-lo e não diz ao dizê-lo. Não é, pois, Marx quem diz que o texto clássico não diz, não
é Marx que intervém para impor ao texto clássico, desde fora, um discurso revelador de seu
mutismo, é o texto clássico mesmo que nos diz que se cala: seu silêncio são suas próprias palavras. De
fato, se suprimirmos nossos pontos suspensivos, nossas lacunas, teremos sempre o mesmo
discurso, a mesma frase aparentemente ‘cheia’ (...) Suprimindo nossos pontos suspensivos
— as lacunas — não fazemos senão reconstituir uma frase que, tomada ao pé da letra,
designa ela mesma esses lugares vazios, restaura esses pontos suspensivos como lugares de
uma carência, produzida pelo ‘cheio’ do mesmo enunciado (...) Se a resposta, incluída suas
carências, é justa e se sua pergunta não é mais que a carência de seu conceito, é por que a
resposta é resposta a outra pergunta, que apresenta a particularidade de não haver sido enunciada
no texto da economia clássica, mas sim de ser enunciada com pontos suspensivos em sua
resposta, precisamente nos pontos suspensivos de sua resposta (...) Por isso Marx pode formular
a pergunta não enunciada, enunciando simplesmente o conceito presente nos vazios da
resposta sob uma forma não enunciada, presente nessa resposta até o ponto de produzir e de
fazer aparecer nele seus mesmos vazios, como os vazios de uma presença. Marx restabelece
a continuidade do enunciado introduzindo — restabelecendo nele o conceito de força de
trabalho, presente nos vazios do enunciado da resposta da economia clássica (...) A resposta
se torna em: O valor da força de trabalho é igual ao valor dos meios de subsistência necessários para a
manutenção e a reprodução da força de trabalho, e sua pergunta se produz então na forma
seguinte: Qual é o valor da força de trabalho? A partir desta restauração de um enunciado
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portador de vazios, desta produção de sua pergunta a partir da resposta, se faz possível
esclarecer as razões que dão conta da cegueira da economia clássica com respeito àquilo que,
sem dúvida, vê e, portanto, de seu não-ver interior a seu ver (...) O que a economia clássica
não vê não é um objeto preexistente, que poderia ter visto e não viu, mas um objeto que ela
produz por si mesma em sua operação de conhecimento e que não existia antes dela,
precisamente essa produção mesma, idêntica a esse objeto (Althusser L;op.cit,p23a29;apud:De
decca,1981).

I. Em uma afirmação, mesmo com os pontos abertos (as lacunas), teremos sempre o

discurso com uma frase aparentemente ‘cheia’, acompanhando a construção
ideológica e envolvendo nosso próprio raciocíno para completá-lo e concluí-lo – é
o exemplo acima, da força de trabalho (suprimido força).
II. O discurso lacunar pode também obter o mesmo efeito (um discurso com uma

frase aparentemente ‘cheia’) de outra forma – sugerindo o preenchimento da lacuna
com uma resposta específica, também preparada pela construção ideológica: a
‘sugestão’ implícita na supressão, funcionando melhor do que ‘entregar’ a lacuna
preenchida (perderia o teor de ‘achado’, de raciocínio próprio completado), além
da vantagem de não poder ser ‘acusado’ por ter dito (o que não disse: são lacunas!);
ou seja, não apenas utilizar lacunas (vazias propriamente dita), mas uma lacuna da
resposta verdadeira para induzir à falsa. É a ótima forma de alocar/induzir uma
resposta desejada sem dizer qual é, com ainda a sedutora capacidade de fazer de
conta que o mérito da conclusão (não importa o quê) foi do receptor (‘bom
entendedor’). A força do discurso lacunar é ainda maior quando se preenche (pelo
sujeito, pelo receptor ou pela própria ideologia) os espaços deixados
intencionalmente em branco por um objeto lacunar particular, interpondo um discurso
pleno (oficial, como a revolução burguesa, a democracia ou Estado), capaz de
legitimar a validade/importância de um episódio particular de menor importância
como se fosse fundamental e universal
É isso que dizemos quando uma resposta a uma pergunta que possui lacunas
estratégicas pode ser perfeitamente justa e/ou induzida, independente das carências
conceituais de uma pergunta mal construída (ambas, pergunta e resposta também
podem ser induzidas, elaboradas e respondidas com lacunas); e se não for
corretamente respondida, pode-se justificar alegando que a resposta é de outra
pergunta, não feita. Ou seja, o discurso lacunar permite e induz combinações de
perguntas, respostas e afirmações quase infinitas, e em aparente perfeita
concordância: ao extrairmos uma resposta (vezes propositadamente óbvia, mas
que não foi dita, foi induzida e que está implícita), adicionamos valor ao que não
está dito sobre o que está dito (ou escrito) - se fosse possível simplesmente preencher
as lacunas, o discurso se autodestruiria enquanto ideologia. Dizendo sem dizer,
um sentido pode ser construído a partir da transformação do que quiser, encaixa o
discurso certo na hora oportuna, e a coerência interna existe por causa das lacunas
do discurso, justamente por não dizer (e em grande parte por não poder dizer).
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III. Verdadeiro enquanto oposição a falso. Além das armadilhas das lacunas que

induzem a uma compreensão ideológica, tal estratégia pode induzir a outro erro,
supor existir um discurso ideológico verdadeiro (com as lacunas preenchidas
‘corretamente’) sobre o discurso ideológico falso (com as lacunas não preenchidas).
Porém, um discurso ideológico sem vazios é outro discurso, talvez não ideológico;
além, como vimos anteriormente, o mero preenchimento da lacuna não
necessariamente traz a verdade verdadeira, pode induzir novamente à falsa – mesmo
porque, verdadeiro ou falso não interessa à ideologia: ela precisa funcionar para
reproduzir o que foi estruturada para reproduzir. Da ilusão em preencher as lacunas
para alcançar a verdade é que nasceu a idéia da partilha entre ciência (com o discurso
pleno) e ideologia (com o discurso lacunar) enquanto oposição. Se quisermos
ultrapassar essa ilusão, não seria essa a distinção essencial: a partilha teria que ser
dialética, a partir de um movimento de contradição interna ao próprio discurso
ideológico. Um discurso crítico, não como outro discurso qualquer que se diga oposto
ao ideológico (supostamente científico, verdadeiro ou sem lacunas), mas um discurso
que se desenvolvesse a partir da própria contradição da ideologia (Chaui,Crítica e
Ideologia,in:Cadernos CEAF,RJ,21-22,08/1978).

O discurso lacunar fornece um campo largo de atuação coerente para completar o
discurso ideológico (afinal, esse mundo paralelo também precisa ser coerente e
completo), e se possível, conduzir a prática. Uma historiografia que retrata a história
por fatos e personagens8 históricos sem mostrar a evolução do processo – aqui
estão as lacunas, preenchidas (induzidas se necessário) ou mantidas em aberto, é
um discurso ideológico.

alienação

Para Marx, alienação é decorrência primeira da existência da propriedade: se a
propriedade é sagrada (ou não é sua, afinal você não tem propriedade), isso ajudará
a não especular sobre aquilo que não lhe diz respeito (e isso assimilar) - é de outro
ou de ninguém (Estado, nação, classe, inflação, desigualdade, patrão, emprego,
etc), menos sua. Isso reproduzido socialmente enquanto instrumento ideológico,
o homem-sujeito será substituído por nomes, instituições e situações autônomas,
todas eternamente fora do seu controle. O ser alienado interioriza esse limiar de
autonomia de sujeitos que não ele, a ponto de não perceber que reproduz sua
própria dependência, conserva e reproduz o status quo inclusive caso suponha lutar
contra: ele gritará contra aparências do sistema, aquelas deixadas transparecer (as
lacunas, algo como ‘boi de piranha’), inofensivas e imunes ao proprietário,
escamoteando a essencial - a contradição entre proprietários e não proprietários.
8. Uma pessoa não diz muito a respeito dela, ou do grupo a que está inserida, cheios de nuances

e divergências internas. O que representa melhor é sua prática que reflete sua posição.
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Em uma ilustração, é assim que os trabalhadores percebem ser útil à racionalidade
produtiva (e aos proprietários) sua própria alienação na organização taylorista do
trabalho (separando produção e controle), sem negar a crença de que a racionalidade
precisa ser funcional, baseada na divisão do trabalho: proprietários, conhecimento
tecnológico (cientistas, técnicos, administradores e gerentes) e trabalho braçal percebem o taylorismo enquanto forma negativa de reprodução social, mas conservam
a idéia positiva da ‘necessidade lógica’ da organização do trabalho. O que não
percebem, é que a divisão é que permite a reprodução social, pois um modo de
produção dividido entre proprietários e não proprietários, e a racionalização da
divisão técnica somada ao avanço tecnológico, impede aos trabalhadores o controle
sobre o conhecimento (o modo de produção) que comanda seu trabalho, seu salário
e condição social. A alienação é a base da crença de que as idéias, os conceitos e as
representações nascem espontaneamente, existem em si e por si mesmas e por
toda a eternidade, pré-determinadas.
Através da alienação e de um dos mecanismos principais, o discurso lacunar, o objetivo
último da ideologia - fazer de conta que ela própria não existe - é atingido. É não
permitir formar um referencial mínimo (mesmo sabendo da limitação e parcialidade
da verdade histórica, a realidade objetiva: o concreto), manchetes explosivas que não
correspondem ao conteúdo, ou assuntos destinados a especialistas, mas apresentadas
enquanto opinião geral, e o que destoa é heresia. Algumas características dos
mecanismos de aplicação e reprodução a torna poderosa inclusive na sua negação,
e isso independentemente de valores (se está certa/errada, verdadeira ou falsa): (1)
a idéia é informativa e não formativa, desarticulada e fragmentada, sem análise de
estrutura e conjuntura (a lacuna do discurso lacunar induzirá nossa resposta); (2)
possui a força de ser reificada a ponto de dificultar tanto a identificação do agente
(o sujeito), quanto o nosso posicionamento; por outro lado, se a identificação
permite nossa ‘livre’ posição, estamos livres também para eximir nossa
responsabilidade alegando que é alteridade (culpada é ‘a ideologia’, ou seja, os
outros). O discurso liberal-democrático desenvolve isso muito bem, histórias que
induzem o que interessa, cuidadosamente eliminando aquelas que podem caminhar
na direção contrária: consegue trocar de lado se necessário para lucrar tanto na alta
como na baixa, tanto de um lado como de outro (assim, patriotismo e entreguismo podem
perfeitamente caminhar juntos); um mesmo argumento possui flexibilidade para
ser utilizado para justificativas distintas ou mesmo opostas; (3) a ideologia precisa
seduzir, como qualquer mercadoria e/ou como qualquer crença.
A questão da alienação relacionada a ideologia, e somada à dificuldade (por um
lado) e comprometimentos (por outro) em especificar o sujeito ideológico nos
pergunta se a ideologia é ou não um processo intencional consciente. Sobre o sujeito,
já especulamos que a resposta não importa muito (apenas não mudará nada): entre
indivíduos, membros, grupos, é sempre a reprodução social dominante - vale dizer,
a da classe dominante, principal interessada no status quo. No segundo caso, não se
deve à ordem dos fatores: se é um processo de reprodução social, caminham juntos
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em direção ao status quo. Interpretamos que a ideologia é um fenômeno objetivo e
subjetivo, voluntário e involuntário, embora obrigatoriamente produzido a partir
de condições concretas das forças e relações de produção, com tendência à
manutenção da reprodução social dominante; daí que em interpretação próxima,
a alienação para Marx e Engels é um processo fundamentalmente objetivo, com a
parte subjetiva decorrência, expressa por um engano/desvio de nossa consciência.
Toda concepção histórica, até o momento, ou tem omitido completamente a base real da
história (forças e relações de produção, capital, divisão do trabalho, propriedade, conexão
com o produto da geração precedente que é transformado e reproduzido), ou a tem
considerado como algo secundário, sem qualquer conexão com o curso da história. Isto faz
com que a história deva sempre ser escrita de acordo com um critério situado fora dela. A
produção da vida real aparece como algo separado da vida comum, como algo extra e
supraterrestre. Com isto, a relação dos homens com a Natureza é excluída da História, o que
engendra a oposição entre Natureza e História. Çonseqúentemente, tal concepção apenas vê
na História as ações políticas dos Príncipes e do Estado, as lutas religiosas e as lutas teóricas
em geral, e vê-se obrigada a compartilhar, em cada época, a ilusão dessa época. Por exemplo, se
uma época imagina ser determinada por motivos puramente ‘políticos’ ou ‘religiosos’,
embora a ‘política’ e a ‘religião’ sejam apenas formas aparentes de seus motivos reais, então
o historiador dessa época considerada aceita essa opinião. A ‘imaginação’, a ‘representação’
que homens historicamente determinados fizeram de sua praxis real transforma-se, na cabeça
do historiador, na única força determinante e ativa que domina e determina a praxis desses
homens. Quando a forma sob a qual se apresenta a divisão do trabalho entre os hindus e
entre os egípcios suscita nesses povos um regime de castas próprio de seu Estado e de sua
religião, o historiador crê que o regime de castas é a força que engendrou essa forma social.
Enquanto os franceses e os ingleses se atêm à ilusão política (tomam as formas e forças
políticas como determinantes do processo histórico), o que está certamente mais próximo
da realidade, os alemães se movem na esfera do ‘espírito puro’ e fazem da ilusão religiosa a
força motriz da história (Marx-Engels,Ideologia Alemã,1993,p58).

Marx e Engels dizem que o processo histórico não é o predomínio de certas idéias
em certas épocas, mas a disputa pelo excedente que em determinados momentos
será incrementada por um grupo em ascensão enquanto classe dominante dentro
de um modo de produção em decomposição que será substituído9. Abrindo mais,
entendemos que os interesses práticos (de classe) são um (não o) sujeito comum, fixo e
predeterminado para mirar no excedente, determinante sobre qualquer influência
que possa ter suposta teoria, que será ajustada depois pelo intelectual para legitimação.
O que queremos dizer é que é inerente à ideologia determinadas idéias essenciais à
disputa, não uma invenção arbitrária ou diabólica, mas reprodução (ajustada
periodicamente) de uma sistematização que inclusive já foi hegemônica (e não
novidade): enquanto prática válida e específica num certo momento, mas que
independentemente às especificidades, são inerentes à disputa. Recapitulando, a
ideologia é a mesma, mesmo que ajustada sua justificativa retórica de tempos em
tempos, a fim de adequar à melhor reprodução social dominante10.
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Se “Toda concepção histórica, até o momento, ou tem omitido completamente a base
real da história (...), ou a tem considerado como algo secundário, sem qualquer conexão
com o curso da história. Isto faz com que a história deva sempre ser escrita de acordo
com um critério situado fora dela”; interpretamos que como a base real da história (...) é
desconsiderada, a história deva sempre ser escrita de acordo com um critério situado fora dela - esse
‘critério’ é a explicação da história a partir da ideologia – que não tem história:
I. A ideologia não possui história real porque não produz história concreta - produz

a representação que sustenta a reprodução da classe dominante, mediante suas
aparências, idéias, Estados e governos auto-realizáveis. Aí estão representadas as
forças e relações de produção, locus onde são constituídas e repostas formas de
reprodução: produção e divisão do trabalho, circulação e consumo de mercadorias,
instituições sociais/políticas, idéias jurídicas, religiosas, políticas, morais,
pedagógicas, científicas, artísticas, filosóficas, etc. Se essa reprodução dominante
consegue unificar sua história particular racionalizada em torno da história coletiva,
temos ideologia. Se a interpretação busca a história efetivamente universal, produzida
e concreta (mesmo que diferente e particular a cada sociedade) temos um
11
pensamento não ideológico .
II. Justamente como ou por a ideologia não produzir história, precisa ser inventada.

Além de não ser possível inventar a história, a ideologia ainda atribui o movimento/
processo histórico a sujeitos que não podem realizá-la: três exemplos (1) o sujeito da
história da ideologia nacionalista é a nação, elimina que esta aparente unidade é
constituída por conflitos entre indivíduos e classes; (2) além da idéia de ‘nação de
indivíduos em harmonia’, outro sujeito ilusório é o Estado ou a ação dos governantes,
que pressupõe um Estado autônomo, e assim ocultar que este é instrumento do
verdadeiro sujeito classe dominante; (3) outros sujeitos racionais são a razão e a
ciência, omite-se que a razão nada mais é do que uma idéia de razão, legitimada como
o racional/irracional de uma classe e assim reproduzida.
III. Mesmo sem história, a ideologia legitima a dominação utilizando-se da história,

é irmã gêmea da alienação, que das não-consciências é a principal: essencialmente,
ausência de consciência histórica. Em um exemplo, a versão dos vencedores ensina
os dominados a conhecerem sua história enquanto dominados.
IV. Para evitar uma conexão automática com uma classe-sujeito particular, (...) “a

ideologia dominante não reflete simplesmente as condições de existência da classe
dominante, o sujeito ‘puro e simples’, mas antes a relação política concreta entre
as classes dominante e dominada numa formação social. Ela é frequentemente
permeada de elementos que derivam do ‘modo de vida’ de classe ou frações outras
que a classe ou fração dominante”(Poulantzas,1975,p203).

Se na vivência empírica e imediata, do cotidiano e do concreto, os indivíduos não
se conscientizarem que o concreto é produzido por eles, que não é ela quem prédetermina e conserva as condições/tradições, sem atribuir a origem a forças
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subjetivas, alheias, superiores e independentes às suas (deuses, natureza, razão,
Estado, destino, patrão, etc), a ideologia prevalecerá. A teoria deve mostrar através
da crítica a prática dos homens construindo o concreto. A ruptura teria que começar
pela consciência prática dos indivíduos sobre as relações de produção reais (de
onde começam as idealizações/representações) para que o que acreditam não sejam
em cima de representações: “Todas as formas e todos os produtos da consciência
não podem ser dissolvidos por força da crítica espiritual (como diziam os filósofos
alemães), pela dissolução dos fantasmas por ação da ‘autoconsciência’ ou pela
transformação dos ‘fantasmas’, dos ‘espectros’, das ‘visões’ (alienação para os
filósofos alemães)”(Marx-Engels, Ideologia Alemã,p56).

9. Em geral, a classe em ascensão fundamenta (através da ideologia) a ilusão a si própria e à sociedade

com a possibilidade de ampliação irrestrita de indivíduos ascensdendo coletivamente – e após a
conquista, a ideologia também precisa manter os interesses com aparência de universais para legitimar
a dominação. No fim do feudalismo, ao sistematizar ideologicamente as idéias de igualdade e de
liberdade como essência humana, os interesses da burguesia foram universalizados como interesses de
toda a sociedade, arregimentando os não-proprietários que lutavam contra a servidão na sociedade
feudal.. No poder, a minoria nova classe dominante geralmente recua das promessas, e o que se
repete é a tendência da desigualdade entre dominantes e dominados aumentar sobre o modelo de
dominação anterior, com os dominados voltando à luta; assim, torna-se inevitável também, que a
repressão aos dominados (de sempre) seja pior a cada alternância de classe dominante: “Cada nova
classe estabelece sua dominação sempre sobre uma base mais extensa do que a classe que até então
dominava, ao passo que, mais tarde, a oposição entre a nova classe dominante e a não dominante se
agrava e se aprofunda ainda mais”(Marx-Engels,Ideologia Alemã,p75).
10. Nas sociedades burguesas em plena ideologia liberal burguesa do estágio extensivo, do Estado

mínimo e primazia do mercado, após a crise capitalista de 1929, a também ideologia burguesa assume
a correspondência ideológica da social-democracia, defendendo o Estado forte regulando os abusos,
mesmo que ajustado à primazia do mercado.
11. Gramsci (cit.in:Chauí,1984,p98) elabora um exemplo: se os trabalhadores de um país lutam pelo

nacionalismo, deve-se antes redefinir a idéia dominante (e burguesa) de nação e nacionalidade - “Se,
ao concebermos o decurso da história, separarmos as idéias da classe dominante e a própria classe
dominante e se as concebermos como independentes, se nos limitarmos a dizer que numa época
estas ou aquelas idéias dominaram, sem nos preocuparmos com as condições de produção e com os
produtores destas idéias; se, portanto, ignorarmos os indivíduos e as circunstâncias mundiais que
são a base destas idéias, então podemos afirmar, por exemplo, que, na época em que a aristocracia
dominava, os conceitos de honra, de fidelidade dominaram, ao passo que na época da dominação
burguesa dominam os conceitos de igualdade, de liberdade, etc. É, em média, o que a classe dominante,
em geral, imagina”.
64

Modo de produção capitalista I

ilustrações
propriedade, Estado, democracia, liberalismo (está em estágio extensivo e liberalismo)

propriedade
A propriedade impede o acesso aos meios de subsistência. Desde as civilizações précapitalistas, uma parte da sociedade domina a outra através do contingenciamento das
condições de acesso aos meios de produção, condição variável ao longo da história.
Entendemos propriedade como propriedade dos meios de produção, condição necessária
para o estabelecimento das condições para subsistência, da relação salarial, base do
modo de produção capitalista e reprodução social12.
A massa de mais-valia é apropriada pela classe capitalista em seu conjunto. É a base da
solidariedade desta classe, que se impõe como uma restrição às suas divisões enquanto
possuidores de mercadorias (Aglietta,1979,p35-6).
Em cada época histórica a propriedade tem se desenvolvido de maneiras diferentes e sob
conjuntos inteiramente diferentes de relações sociais; portanto definir a propriedade burguesa
nada mais é do que expor todas as relações sociais da produção burguesa. Tentar definir a
propriedade como uma relação independente, uma categoria em si, uma idéia abstrata e
eterna, não pode ser mais do que uma ilusão de metafísica ou de jurisprudência (Marx,A
ideologia alemã, em Althusser & Balibar,1968,p.228).

Ao existir propriedade dos meios de produção, a decisão fica restrita ao proprietário: é
ele quem decide o que, quando e quanto deve ser produzido, consumido, controla a
necessidade de força de trabalho, altera a organização do trabalho, ou seja, o proprietário
é também proprietário de grande parte das condições de regulação da produção e
acumulação geral. A propriedade dos meios de produção passa a ser o próprio capital,
e o trabalhador separado dos meios de produção não tem condições de subsistência,
senão vender sua força para quem os tem: “Meios de produção e de subsistência
pertencentes ao produtor imediato, ao trabalhador, não são capital. Eles só se tornam
capital ao servir como meio para explorar e dominar o trabalhador”; continuando...
(...) Se observarmos o processo de produção do ponto de vista do processo de trabalho,
veremos que, para o trabalhador, os meios de produção não são capital mas simples meios
e materiais de sua atividade produtiva adequada a um fim. Num curtume, por exemplo, as
peles, para êle, não passam de simples objeto de trabalho. Êle não está curtindo a pele do
capitalista. A situação muda de aspecto, quando observamos o processo de produção do
ponto de vista do processo de criar valor. Os meios de produção se transformam
imediatamente em meios de absorção de trabalho alheio. Não é mais o trabalhador que
emprega os meios de produção, mas os meios de produção que empregam o trabalhador.
Em vez de serem consumidos por êle como elementos materiais de sua atividade produtiva,
consomem-no como o fermento de seu próprio processo vital. E o processo vital do capital
consiste apenas em mover-se como valor que se expande continuamente. Fornos e edifícios
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de fábricas parados à noite não absorvem trabalho vivo e são mera perda para o capitalista.
Por isso, os fornos e os edifícios das fábricas dão o ‘direito de exigir o trabalho noturno’ das
forças de trabalho. A simples aplicação de dinheiro em fatôres materiais do processo de
produção, em meios de produção, transforma estes em título jurídico com poder coativo,
para exigir trabalho alheio e trabalho excedente. (...) Durante a revolta dos fabricantes de 1848
a 1850,
‘o chefe de uma das mais antigas firmas da Escócia Ocidental, a sociedade Carlile, Filhos &
Cia., dona da fábrica de tecelagem de linho e algodão em Faysley, existente desde 1752 e
administrada por várias gerações da mesma família’, —
esse cavalheiro muito inteligente escreveu uma carta ao Glasgow Daily Mail, de 25 de abril de
1849207, sob o título: ‘O sistema de turnos’ na qual se encontra a passagem seguinte de uma
ingenuidade grotesca:
‘Vejamos os males que decorrem de uma redução do tempo de trabalho de 12 para 10
horas...’ Representam o maior dano (isto é, seus empregados) ‘trabalhava 12 horas e está
limitado a 10, então 12 máquinas ou fusos em seu estabelecimento se reduzem a 10, e se tiver
de vender sua fábrica, em lugar de 12 máquinas donsiderar-se-á que existem apenas 10, de
modo que ficará subtraída de cada fábrica em todo país a sexta parte do seu valor’. (Marx,O
Capital I,p354-5).

Falamos que no feudalismo, a propriedade não tinha uma definição jurídica, como
também não estava a estrutura econômica da propriedade diretamente vinculada à
reprodução social (associação hoje obrigatória). A propriedade não era o condicionante
principal da produção que permitia a reprodução social – era a terra: a produção
(inclusive de subsistência) sem a propriedade era possível, e era assim que ocorria. O
entendimento da propriedade enquanto condição de produção e expressão jurídica foi
elaborado na transição do feudalismo para o capitalismo.
A possibilidade de dispor de algo segundo vontade individual, impedir o uso por
outro, como também transformar um valor de uso em valor de troca, etc, sempre
existiu. Tal possibilidade impulsionou uma regulação dessa relação de propriedade,
em um sentido suficientemente universal a ponto de ser transplantado para a relação
de contrato. Ambos adquirem significado econômico quando a propriedade e o
contrato se tornam garantia da extração de renda. Sobre o desenvolvimento desse
assunto (mas especificamente sobre os fundamentos da propriedade entendidos
por Marx), Althusser e Balibar (1968,p226) fizeram uma distinção entre o conceito de
propriedade e sua forma legal, que expressam e codificam (que é para dizer ‘escondem’) a
realidade do significado econômico13:
12. Sobre propriedade enquanto

terra e enquanto solo. As condições de reprodução precisam ser
adaptadas em função do estágio de desenvolvimento: enquanto no estágio extensivo para estabelecer
a relação salarial era necessário transformar a terra em propriedade, a fim da subsistência impor o
trabalhador ao assalariamento, no estágio intensivo, a terra deixou de ser o principal meio de produção,
fazendo com que o assalariamento não dependesse mais diretamente da propriedade terra.
Atualmente, é relativa a importância da propriedade da terra enquanto meio de produção ‘natural’,
mesmo que a terra enquanto solo, suporte físico e espacial seja condição de produção e reprodução
social; ela deixa de ser meio de produção ‘natural’ para ser espaço urbano inteiramente produzido pelo
homem, e sua principal propriedade mercadorizável, a localização, uma das condições de produção.
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I. Se o direito à propriedade é universalizante no sentido de não diferenciar posse e uso

de ‘coisas’, a propriedade que mais interessa em um modo de produção, é a
propriedade dos meios de produção.
II. A propriedade ‘legal’ é o direito legal com legitimação jurídica, a qualquer forma

de consumo; e a propriedade ‘econômica’ é o direito de consumo enquanto meio de se
apropriar do excedente. No concreto, direito de consumo não decorre da lei legal, mas
em como estão distribuídos os meios de produção que produzem mercadorias de
consumo individual e coletivo. Antes de qualquer lei regulatória sobre propriedade,
existe uma concreta distinção com separação entre meio de produção e direito de
propriedade (legal e/ou econômico), ambos restritos a poucos – ou seja, direito não
quer dizer nada, apenas regulariza o que já é do proprietário, mera extensão da
propriedade do proprietário dos ‘meios de produção’, a proprietário ‘do direito de
ser proprietário’: na prática, significa legitimar por lei a maior parte possível sobre o
controle do processo de produção.
III. A partir do momento em que trabalho é parte da produção, a relação de trabalho

também é; sendo uma relação de troca legal, o trabalho passa a ser uma mercadoria
trocada como qualquer outra.
IV. A relação entre o proprietário dos meios de produção e o assalariado é

transformada em um contrato legal de trabalho. O trabalho consumido enquanto
mercadoria legalizado em contrato é a forma jurídica e universal de assalariamento,
o que faz com que ao fim,
V. Não exista distinção entre relação contratual (entre pessoas) e relação de

propriedade (entre pessoa e ‘coisa’): ambas são mercadoria, formas universalmente
instituídas de propriedade legal e relação de produção – a realidade econômica de
Marx.

Para essa realidade ser norma universal, a expressão jurídica da propriedade é
formalizada em direitos instituídos e garantidos pelo Estado (legislação,
jurisprudência, força policial) e aceitos ideologicamente pela sociedade como regras
de sobrevivência e organização social, indiferente a que historicamente, a
propriedade só tenha sido constituída pela coerção e/ou força.
13.

A relação de troca baseada na idéia jurídica de contrato leva à universalização abstrata do
pressuposto das idéias de igualdade e de liberdade – exclui como ponto de partida portanto, o
óbvio de que as partes não são iguais nem livres. Os pontos principais são os seguintes: (1) O
modo de produção capitalista pressupõe um sistema jurídico abstrato e universal, baseado
essencialmente no direito de propriedade e no contrato (Rosseau); (2) Esse sistema é distribuído
em duas categorias: a categoria das pessoas e a categoria das coisas. A relação de propriedade é
estabelecida exclusivamente entre pessoas e o que é considerado coisas; a relação de contrato é
estabelecida exclusivamente entre pessoas. Por lei não há diferença entre pessoas e não há distinção
entre coisas (todas podem ser propriedade, incluindo seu uso: meios de produção e/ou consumo);
(3) a universalidade do sistema legal reflete a amplitude da universalidade do sistema econômico
sobre a troca de mercadorias, que ocorre de maneira quase irrestrita no modo de produção
capitalista; em que o conjunto de pessoas e coisas e suas relações, tendem a ser predominantemente
relações de troca entre mercadorias; (4) As relações de produção são representadas por sua
expressão legal.
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Estado
O Estado possui papel fundamental no modo e nas relações de produção, e não
apenas na crença liberal de mera distribuição. O Estado institucionaliza normas
com primazia ao mercado e seu cumprimento, a fim de garantir a reprodução
social nos moldes da classe dominante. Para o liberalismo, o Estado é um mal
necessário por causa do funcionamento imperfeito do mercado; é provedor político
do bem coletivo e guardião do ‘contrato’ social dos cidadãos ‘bem intencionados’,
mas que às vezes se perde na ética e moral em torno da distribuição da acumulação
total, intervindo indevidamente nas relações de consumo e no ‘equilíbrio natural’
do poder entre as classes. Ainda, o Estado seria dispensável à medida em que a
defesa dos interesses individuais da maioria e o aprofundamento dos princípios
capitalistas superassem as distorções passageiras, promoverem a difusão da
democracia, eliminando dissidências.
As relações de produção dominantes na sociedade moldam e disputam a força e o
papel político do Estado, mas o que não muda é o papel deste na manutenção e
14
regulação das relações de produção do status quo. O Estado não é invenção do
capitalismo, é uma instituição burguesa. Mas foi sob esse modo de produção que
ele foi ampliado ao mesmo tempo em que maturou a hegemonia burguesa: “Criar
as condições favoráveis à mais rápida acumulação de capital e remover os obstáculos
que impedem o processo (de acumulação) são as tarefas centrais do Estado
capitalista às quais, em última análise, se subordinam todas as suas outras funções”
(Sweezy,1971).
Sem a presença do Estado para suprir a produção além dos limites à generalização
da forma-mercadoria, o mercado não tem condição de existência. A superação
desses limites é nos termos da dialética entre crise e regulação, que é outra forma de
dizer dialética do antagonismo entre mercado e Estado: a função do Estado é
conduzir/regular a produção nas áreas em que o mercado não faz (há interesse se
há lucro), produzindo de forma direta valores de uso (não apenas para consumo:
manter a relação salarial, a propriedade dos meios de produção, a regulação da
reprodução social e da acumulação total), que torna possível ao mercado produzir
valor de troca. O Estado é o regulador da estruturação do mercado que precisa
incorporar todas as contradições do estágio de desenvolvimento da sociedade e
14. Relações de produção nada mais são do que a prática das relações sociais vinculada à produção.

A produção ideológica precisa transmitir segurança e autonomia em representar/interpretar as
idéias de forma independente do concreto, para ocultar que na verdade é o concreto que elabora
as idéias. Da mesma forma, o intelectual não está imune a essa transposição, ele mesmo precisa
acreditar poder interpretar sua existência histórica independente além do concreto. “A Ideologia é
um processo realizado pelo assim chamado pensador, de modo consciente, é verdade, mas com
uma falsa consciência. Os reais motivos que o impelem ficam desconhecidos para ele, de outra
sorte não se trataria de um processo ideológico real. Portanto, ele imagina motivos falsos ou
aparentes” (carta de Engels a Mehring, 14 de julho de 1893).
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do estágio de acumulação; é a própria garantia tanto da acumulação individual
quanto total, da manutenção do modo de produção, e da reprodução social
dominante, mesmo que signifique temporariamente defesa dos interesses da maioria15
– não é à toa que a defesa do interesse coletivo é objetivo do planejamento, mas
principalmente, justificativa e argumento racional da classe dominante. A classe
dominante entende o papel ‘institucional’ do Estado, crucial em organizar e unificar
seus interesses enquanto coletivos para compor a hegemonia, manter reprodução
social que é base para sua própria reprodução (status quo), muito mais do que tratar
instituições e aparatos específicos como instrumentos técnicos de governo e de
acumulação individual.
Ou seja, antes de ser instrumento para exercer a reprodução da classe dominante, o
Estado defende a primazia do status quo no âmbito do mercado. Se a atividade
econômica pertence à sociedade civil que compõe o Estado, o laissez-faire também
é uma forma de ‘regulação estatal’, quase da mesma forma que o protecionismo ou
mesmo, a intervenção estatal direta, introduzida e mantida por meios legislativos e
coercitivos - é política deliberada, consciente de seus próprios fins, e não ‘expressão
espontânea’, automática, de ‘fatos econômicos’ que ‘tendem ao equilíbrio’.
A revolução levada pela classe burguesa na concepção do direito e portanto na função do
Estado consiste especialmente na vontade de conformismo (portanto em considerar éticos
o direito e o Estado). As classes dominantes que a precederam eram essencialmente
conservadoras no sentido de que não se dispunham a elaborar uma passagem orgânica das
outras classes a si mesmas, isto é a alargar a própria esfera de classe ‘tecnicamente’ e
ideologicamente: conceito de casta fechada. A classe burguesa se coloca a si mesma como
um organismo em contínuo movimento, capaz de absorver toda a sociedade, equiparandoa ao seu nível cultural e econômico. A função do Estado se transforma e o Estado se torna
‘educador’. ... Uma classe que se coloca como passível de assimilar toda a sociedade, e ao
mesmo tempo seja realmente capaz de expressar esse processo, leva à perfeição essa concepção
do Estado e do direito concebendo o fim do Estado e do direito tornados inúteis por
terem exaurido sua tarefa e terem sido absorvidos pela sociedade civil (Gramsci,O Estado e
a concepção do direito,1991,p163).

‘Intervenção’ do Estado:
instituições (propriedade) coerção
ideologia
infra-estrutura
indústrias nascentes e obsoletas

15. Qualquer que seja a forma de intervenção, determinadas funções devem estar cobertas: (1)

Sustentação das garantias institucionais: legislação, judiciário, polícia, informações; (2) Regulação do
fluxo dos recursos financeiros: regulamentação dos preços e salários, da moeda e das taxas de juros;
subsídios e impostos; (3) Reprodução da força de trabalho: educação, saúde, ideologia; (4) Organização
do espaço para a acumulação: legislação urbanística, infra-estrutura, estrutura fundiária; (5) Arrecadação:
sobre a propriedade fundiária, sobre usos, custeando ações do Estado, diferenciando e regulando
setores da economia.

69

FSP, 02/10/2006

FSP, 25/04/2003

Modo de produção capitalista I

Democracia

Os conceitos democracia e liberalismo talvez sejam os mais ajustáveis para a economia
política, o que nos faz dizer que para justificar a ideologia burguesa do sécXIX (e
reproduzida a seguir), o casamento de ambos sob verniz ‘racionalista’ foi perfeito.
A democracia liberal-burguesa é a melhor aplicação de liberalismo utópico com
cinismo jurídico: liberalismo sem democracia não existiria, democracia sem liberalismo
não seria ‘verdadeira’ democracia, ou socialismo sem democracia não seria ‘verdadeiro’
socialismo.
O apelo ‘positivo’ do conceito permite acompanhar qualquer pseudo-conceito: liberalismo
democrático, socialismo democrático, democracia comunista, capitalismo democrático, social democracia
e assim vai. A democracia:
I. Pressupõe o consenso de valores sempre favoráveis e representativos de um

ideal democrático universal: solução pacífica dos conflitos sociais, eliminação da
violência institucional ‘no limite do possível’, revezamento da classe política,
importância do consenso, da sustentabilidade, da tolerância e assim por diante.
II. Supostas regras estabelecem ‘em teoria’ como se deve chegar à democracia, mas

não sobre quem define o que decidir, para quem, se são respeitadas, se funcionam...
‘na prática’. Tal lacuna faz com que suponhamos existir uma democracia ideal
(com roteiro preestabelecido: por ex, acompanhar o liberalismo), esquecendo a
completa utopia.
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III. Indiferente ao que existe enquanto democracia são apenas ‘interpretações’, a

democracia permite esconder a diferença entre a enunciação do conteúdo e o
resultado concreto: a amplitude do conceito (e regras) vale tanto quanto nenhuma.
Sua maior força está nas justificativas e utopias, e não no concreto.

Utilizamos o conceito de democracia de Deák16: “Democracia é a forma de organização
política usual das sociedades burguesas do capitalismo. Ela é construída sobre a ideologia
liberal e especialmente suas proposições de igualdade, liberdade individual e interesse
coletivo dos membros (civis) da sociedade. A forma precisa de democracia varia com
o estágio de desenvolvimento do capitalismo e pode variar segundo situações
conjunturais, dependendo, em última análise, da medida em que a hegemonia burguesa
assegurada pela ideologia precisa ser complementada pelo uso da força explícita”. Nas
sociedades burguesas, o direito de representação política (voto) no estágio extensivo
era restrito à renda e o sufrágio universal foi implantado no estágio intensivo
acompanhado do Estado do bem-estar – entendemos que essa seria a forma recente de
democracia plena. Ela “(...) entra em crise juntamente com o próprio estágio intensivo,
a partir do esgotamento da fase de expansão permitida pela reconstrução pós-II guerra
no final dos anos 1960, levantado a questão da ‘governabilidade das democracias’ (Crozier
et alii, 1973) em vista das proposições da reação neoliberal de desmonte do Estado de
bem-estar e encolhimento do nível de reprodução da força de trabalho”.

***
Na lei os burgueses devem dar a si próprios uma expressão geral, justamente porque dominam
como classe (Feuerbach).
Teorias políticas surgem quando velhas instituições se desfazem ou quando novas forças
passam a fazer parte da vida de um povo. Elas não são motivadas por mera curiosidade
especulativa mas são criadas conscientemente para justificar a destruição de uma ordem
existente ou para defender o status quo contra os ataques dos radicais e dos descontentes
(Charles M.Wiltse,1935,p3).

Todo o caminho precedente foi para dizer que a ideologia é a ideologia burguesa17.
Um sistema ordenado e legitimado de idéias/representações e normas/regras
externo (como se fosse possível) às relações de produção - o intelectual se diz não
responsável, que as idéias são produzidas pelo pensamento autônomo, como se a
cabeça do homem que (apenas) envolve o pensamento estivesse separada do corpo
físico e portanto, ausente de vínculo direto com as condições de produção e
existência: as idéias estariam separadas não porque os pensadores estão distantes
do mundo real, mas porque as idéias não são produtos do pensamento racional do
16. http://www.fau.usp.br/docentes/depprojeto/c_deak/CD/3publ/90negri/index.html
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homem, são independentes e autônomas - e justamente por isso podem/conseguem
explicar o mundo. Assim, se existe contradição entre forças e relações de produção
que produzem desigualdade, é por causa da contradição entre as idéias e o mundo – o
sujeito correto é dizer que: essa justificativa (ideológica) colocada frente a um mundo
real ‘feio’ está errada por se basear num sujeito errado (a culpa da contradição é
das idéias/mundo) e não no sujeito verdadeiro (as relações de produção); torna
inatingível o sujeito-culpado e o problema insolúvel; faz de conta (e esse é o objetivo)
que de certa maneira o problema não existe18.
Qualquer modo de produção precisa ser constituído por relações de dependência,
formado a partir do momento em que estão desigualmente distribuídos tanto os
meios de produção quanto seu produto. Como a classe dominante é a detentora
dos meios de produção, não é problema tanto ela enxergar apenas a si mesma,
quanto muito mais fácil a utilidade de esconder a questão essencial acima. Percebida
ou não, a ideologia é instrumento de reprodução do status quo, e por isso mesmo
não é simples entender as contradições que a torna possível.
A ideologia burguesa é a construção teórica maturada e finalizada no fim do
séc.XVIII na transição sobre o feudalismo, cuja finalidade é servir de instrumental
da ordem de reprodução vigente (seja ela uma sociedade de elite, elite travestida
de burguesa ou burguesa legítima, e que o Estado reproduz), função antes ocupada
pela espiritualidade da religião – a burguesia precisou inclusive formatar uma religião
própria, o protestantismo, que justificasse sua idealização particular de maneira melhor
que o catolicismo. Ou seja, quando falamos de ideologia em geral, é produto da
ciência burguesa. Para isso, ela produz seu modelo de história em duas formas
paralelas:
I. de um lado, suficientemente ampla e genérica (simplificada e sem atores), para que

possa cooptar toda a sociedade; seleciona reduções do sedutor pragmatismo burguês
em polarizações de assimilação fácil: bom/mal, antes/depois, exportação/
importação, ortodoxo/heterodoxo, liberalismo/autoritarismo, sociedade civil/
sociedade política (são a mesma), público/privado (são os mesmos), etc;

17

. Porque burguesa? Na verdade, o nome burguesia possui diversas representações e se refere a

um período histórico amplo e concomitante à Europa da Idade Moderna. Dependendo do
contexto, representa desde simplesmente habitantes das cidades, alguns tipos de proprietários,
as classes mercantis, os capitalistas de forma geral ou particular, os profissionais liberais, os
industriais, banqueiros, como também elite e classe dominante. Historicamente, burguesia não
é apenas a classe capitalista e urbana, que é a associação mais comum. Porque ideologia burguesa?
Porque para nós, a burguesia é a primeira ‘envergonhada’: no feudalismo ou na sociedade
escravocrata, não havia a necessidade de esconder a condição/posição social – estava claro e de
certa forma aceito, que senhor era senhor, escravo era escravo, servo era servo, etc - a ideologia
não precisava ser construída de forma complexa.
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II. de outro lado, faz o contrário, determina por sua conta tanto quem são os atores

principais quanto a própria periodização de ponta a ponta; em qualquer uma dessas
formas, é mera ampliação de seu campo simbólico particular (o liberalismo burguês).
Ao definir a representação histórica a partir de personagens/pessoas e fatos
definidos/finitos, ela abre para rapidamente fechar um ciclo histórico próprio que
impedem outro sujeito, como também a compreensão do processo, cuidadosamente
eliminando o que não interessa. As duas formas se apóiam juntas, ora pendendo
mais a cada lado que responda melhor a uma condição de reprodução – a ideologia
possui o mérito e peculiaridade de encaixar o discurso certo na hora oportuna.

O episódio da revolução liberal-burguesa é o marco, para se entender a suposta partilha
(que Althusser fala) entre ciência e ideologia produzida pelo discurso acadêmico
para se eximar da responsabilidade na produção de ideologia, discurso que serve
também para quebrar (segundo nossa interpretação) o paradigma histórico de que
uma sociedade burguesa é melhor do que uma sociedade de elite. Pode até ser em
aspectos, mas nunca deixará de ser a classe que assumiu o lugar da classe dominante
precedente, e que a partir daí estabelecerá as bases para sua reprodução em
detrimento da classe dominada e utilizar meios para manter sua condição (a força,
economia, política, ideologia, o espaço, etc)19. Entendemos que está aqui o
nascimento da ideologia liberal-burguesa da propriedade, do individualismo e do
Estado, vencedora da revolução inglesa (1640-60) e propagada em seguida por
suas decorrências, como a teoria do evolucionismo, a teoria de renda, a crença no progresso
linear e o conceito de valor em geral que trouxe uma familiaridade perversa a conceitos
como equilíbrio natural, democracia, liberalismo e tantos outros.
Foi o início também das idéias serem sistematizadas com o nome de teorias e viraram
‘ciência’, para constituir a base ideológica para a manutenção da hegemonia burguesa.
A principal delas, a propriedade passou a ser um ‘direito natural’ disfarçando o interesse
de classe mais claro/definido que conhecemos na história, identificando direito à
apropriação dos meios de produção com o direito de cada indivíduo à sua própria reprodução. A
18. É a prática do discurso lacunar na orientação/sentido (explicada anteriormente) de induzir a

resposta: não apenas utilizar lacunas (vazias propriamente dita), mas uma lacuna da resposta
verdadeira para induzir à falsa. (1) A ideologia burguesa afirma o óbvio da educação/saúde/
transporte públicos serem ‘direitos naturais’ de todos, tão óbvio quanto saber que isto não
ocorre. A lacuna dessa afirmação, de que há uma incongruência entre a idéia idealizada de educação
e a realidade, será respondida por nós apagando a questão da dúvida, no exato momento em que não
enxergamos a contradição - entre os que têm ‘educação (por ex)’ (proprietários dos meios de
produção) daqueles que não têm (não proprietários) – eliminamos/apagamos a contradição
principal, por mais óbvia que fosse. O direito à educação é vivenciado e óbvio para os primeiros,
que podem inclusive acreditar que como a evolução para eles é natural, é transmissível naturalmente
também aos segundos (não proprietários); e se ocorre a desigualdade real, é um mero desvio
ocasional que não seguiu a linha evolutiva natural: afinal, uns pensam, outros trabalham; uns
consomem, outros produzem; uns são qualificados, outros não, critérios individuais ou do
grupo próximo e assim por diante – nunca características da reprodução social.
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aproximação entre ‘direito’ à propriedade dos meios de produção e direito à
liberdade individual estaria instituída definitivamente no imaginário da referência
de realidade particular burguesa, e transportada para suposta realidade universal.
Porém, a análise da transição do feudalismo para o capitalismo derruba a interpretação
mais comum da periodização burguesa e seu lugar na história, que descreve uma
aristocracia feudal conservadora e opressora dos servos camponeses que
precisariam, portanto, de uma burguesia enquanto terceira classe, elemento externo,
mercantil e revolucionário para libertá-los da expropriação forçada do excedente
(a renda da classe dominante). Isso porque: (1) se o feudalismo era tão opressor
como aprendemos, provavelmente não teria durado tanto tempo – La Boétie disse
que a servidão voluntária é o desejo de servir aos superiores para ser servido pelos
inferiores, formando na sociedade relações verticais de força20 ; (2) se a burguesia
que defendia fundamentos liberais foi suficientemente forte a ponto de formar uma
terceira e revolucionária classe, porque então sua revolução ocupou o lugar da
classe dominante precedente, conservando muitas das bases de manutenção social
nada liberal nas duas classes essenciais: dominantes e dominados; proprietários dos
meios de produção e servos no feudalismo, para proprietários dos meios de
produção e assalariados no capitalismo.
19. Em qualquer revolução, as idéias que estão inseridas no movimento revolucionário podem não

ser no início particulares de uma classe, mas aspiração da sociedade em oposição à classe dominante
da ordem vigente. A utopia surge como possibilidade de mudança e motivação para que a massa
participe interessada na construção de um ideal. As idéias vinculadas a direito à liberdade individual
necessárias à organização de uma sociedade burguesa eram idéias presentes e populares, que facilitaram
o engajamento das massas nas revoluções burguesas. Tanto a Revolução Inglesa de 1640-60 como
a Francesa no século seguinte manipularam as massas, que quando concluído o objetivo (extraído o
poder da classe dominante anterior), eram afastadas das decisões. Ou seja, quando consolidado o
poder, os interesses da nova classe dominante se afastam do movimento revolucionário e a revolução
é interrompida (de forma gradual ou abrupta); sendo então necessário escolher os interesses burgueses
coincidentes aos interesses gerais. Vale lembrar que o objetivo real não é utópico, mas o sentido prático de
organização social da classe dominante. Kautsky resume que mesmo no estágio seguinte - a revolução do
proletariado - a manutenção/apropriação da ideologia dominante permanece: “O que negamos é
apenas a possibilidade de um partido operário formar, em tempo normal, com os partidos burgueses,
um governo ou um partido de governo, sem cair, por isso, em contradições insuperáveis que o farão,
sem dúvida, fracassar. (...) Um partido proletário em um governo de coalizão burguesa, far-se-á
sempre cúmplice dos atos de repressão dirigidos contra a classe operária; atrairá para si o desprezo do
proletariado, enquanto que a sujeição resultante da desconfiança de seus colegas burgueses o impedirá
sempre de exercer uma atividade frutífera. Nenhum regime semelhante pode aumentar as forças do
proletariado - ao que não se prestaria nenhum partido burguês - e só pode comprometer o partido
proletário, confundir e dividir a classe operária”(Kautsky, Karl in A Conquista do Poder Político,1902).
20. É claro que havia problemas durante a dominação da aristocracia feudal e o uso da força era

necessário, mas não era justificado institucionalmente da mesma forma que os estados nacionais e
liberais burgueses, que pressupõe a defesa dos interesses nacionais, quando na verdade sempre são
os interesses de uma elite.
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1.4 O processo individual de produção: capital fixo e capital circulante
A única distinção essencial no meio do capital que se impõe ela mesma ao capitalista é entre
capital fixo e o circulante (Engels, Capital III,p75;apud:Deák,1985,p126).
Dessa forma entendemos que os vários nomes de capital: financeiro, imobiliário, intelectual...
são classificáveis em um dos dois tipos, e em alguns casos, em ambos.

As grandes categorias das condições de produção são meios de produção (composto
por maquinário e matérias-primas), trabalho e localização, com o capital fixo e capital
circulante - para a regulação do processo individual de produção a distinção é
relevante. Os componentes mais comuns do capital fixo1 são terra, maquinário e
edifícios, e os do capital circulante, salários e matérias-primas (fig.1). Ambos capitais
são formas de capital ‘adiantado’, pré-requisitos e condicionantes da produção de
determinada mercadoria, com a distinção de que o capital circulante deve retornar
com lucro no final de cada período de produção, enquanto o capital fixo deve
fazer isso durante seu período de vida útil2.
CAPITAL FIXO: caráter ‘concreto-físico’- possibilita/mantém as condições de produção
por mais do que um período de produção: maquinário, edifícios, terra, localização, etc.
Possui ‘tempo de vida’.
COMPOSIÇÃO do
CAPITAL

(condições de produção): bens/meios de produção, trabalho e localização.
CAPITAL CIRCULANTE: realizado na forma monetária, possibilita as condições de produção
por mais do que um período de produção, : salários, matérias-primas, inversões financeiras, etc.

fig.1: composição do capital

1. “As várias partes do capital fixo podem ter, como é o caso usual, diferentes durações de ‘tempo

de vida’. O tempo de vida de um componente de capital fixo depende do uso e da decadência
física característica do componente, e da obsolescência técnica que depende da evolução da técnica.
Algumas máquinas podem produzir por 2, 3, 10 anos e depois serem inviabilizadas pelo uso.
Mas qualquer uma delas podem tornar-se tecnicamente obsoletas antes de serem inviabilizadas.
Similarmente, uma construção pode durar pelo menos 25 anos antes de precisar ser reformada
por causa da decadência física. Durante esse tempo, ela pode ser capaz de manter-se com dificuldade
por uma ou mais sucessivas novas técnicas (por possuir uma qualidade descrita como flexibilidade
do projeto) e ainda assim tornar-se inadequada antes de alcançar um estado de decadência”
(Deák,1985,p127). Na composição da rigidez do capital, de um lado, o tempo de vida do capital
fixo dependerá do quanto este está inserido dentro do processo social do modo de produção:
um machado ou carroça hoje, por sua característica preço, tradição e versatilidade de uso, por mais
adaptado tenha sido aos tempos, seu desenho não muda muito do original medieval; de outro
lado, é aquela relação de importância crucial que os capitalistas individuais fazem questão em
suprimir (fazer de conta que não enxergam) ou considerar para barganha: a terra, dependendo de
como é utilizada em suas características físicas enquanto localização, espaço ou território pode ser
capital fixo, capital circulante ou ambos, inclusive concomitantemente; mas ainda hoje,
principalmente no meio rural de países pobres, poderia ser um terceiro ‘capital de função social’
- subsistência. Pela importância e objeto central desse trabalho, será analisada em separado no
Capítulo II.
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A presença do capital fixo introduz uma limitação à adaptação do capital investido
no processo de produção à constante evolução das técnicas de produção, a que se
refere como uma medida da sua rigidez de capital. Diferente do capital circulante que
pode ser imediatamente reinvestido, a própria vida útil (ou duração) do capital
fixo o torna de certa forma imobilizado, não flexível, e impede/dificulta a
substituição gradual quando necessário (em função do surgimento de novas técnicas
de produção). Ora, o aumento de produtividade na economia inclui a evolução de
técnicas, que impõe um custo progressivo e constante que o capital fixo não consegue
acompanhar no mesmo ritmo – a alternativa é realizar a troca/transformação/
atualização através de saltos, e sem evitar movimentos recorrentes de desvalorização
do capital. Na verdade, a substituição do capital fixo só se dá após a inviabilização
completa de um processo produtivo, além de casos como quebra do maquinário,
com custo de reparação mais alto do que uma máquina nova com técnica melhor:
quando a taxa de retorno sobre o capital circulante cai abaixo da taxa média de
lucro (fig.2). Assim, a substituição do capital fixo implica em desvalorização e
obsolescência dos meios de produção no processo de produção individual (mesmo
em atividade), muitas vezes de forma forçada ou, do ponto de vista da evolução de
técnicas, através de um contínuo aumento na produtividade do trabalho – e
impondo o represamento do retorno sobre o capital circulante e da amortização
do capital fixo, deixando-o inativo esperando sua aplicação3. Dessa forma podemos
exemplificar um dos modos de regulação dos capitais individuais (descrito no
capítulo anterior) por ele mesmo, mesmo baseado em capital próprio; e mais uma
vez, como a busca de lucro é estímulo para a introdução de novas técnicas de produção,
fragmentação, obsolescência, etc.
O processo acima descrito está à base do processo de substituição de uma técnica
de produção, ou a introdução de novas técnicas, com aumento da produtividade do trabalho
- característica predominante do estágio de acumulação intensivo. O capitalista
2. Explicaremos melhor esses dois movimentos: (1) o lucro será possível enquanto resultado de

decisões tomadas sempre no começo (antes) da produção propriamente dita, baseada na taxa de
investimento inicial (capital fixo+circulante), utilizada a referência de uma taxa de lucro (passada)
de um período de produção (ainda) anterior e que será a taxa referencial de lucro futuro; obviamente
que enquanto a mercadoria não está pronta (está sendo produzida ‘durante’ pelo maquinário capital
fixo), não pode ser comercializada pelo capital circulante, o que será possível no final. (2) No
capitalismo, a distribuição (que precisa existir – ampla, média ou pouca - e em diferentes campos e
níveis) do excedente socialmente produzido irá materializar-se sempre e somente no final de
cada período de produção. Finalmente que o lucro, ao depender do final do período de produção,
significa que em nenhum momento durante o processo de produção a taxa média de lucro é
conhecida e nem poderia ser (é apenas suposta/esperada) - por isso a taxa média de lucro não
pode sozinha regular a produção. É dessa forma que tais características, somadas à rigidez do
capital e à necessidade do aumento de produtividade, servirão de justificativa para o capital
individual debaixo da competição entre capitais, ao invés de buscar o lucro médio, buscar sempre
o lucro máximo - fator contribuinte para a crise capitalista, a ser analisada na seção 1.6 adiante.
Dispensando variantes por enquanto, o lucro máximo (acima da taxa média) em geral significa a
escolha da melhor técnica de produção, sempre por um período de tempo estipulado.
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individual que opera pela velha técnica verá o preço de mercado de seu produto
cair paulatinamente enquanto seu custo de produção manter-se-á constante. Assim,
à exceção do primeiro, os capitalistas seguintes que introduzirem nova técnica
correspondente ou aquela nova técnica, terão seu custo de produção gradativamente
diminuído e um lucro cada vez maior. Após difundida e uma vez estabilizada a
nova técnica, a decisão em qual tempo deve-se trocar por outra será baseada na taxa
de retorno do capital circulante projetada em um investimento no capital fixo com
a nova técnica, tendo como referência a taxa de retorno com a técnica velha assim, a taxa de lucro otimizada pela substituição de uma técnica em um processo
de reestruturação da produção individual torna-se a taxa de lucro de referência
projetada/esperada a partir de agora (esquema representativo na fig.3).

fig.2: Obsolescência do processo individual de produção:
Com a queda do preço de mercado segundo a aumento da produtividade do trabalho Ot cai
o retorno R de um processo de produção individual (a em cima), e consequentemente
também a taxa de retorno sobre seu capital circulante (b em baixo). Quando essa última cai
abaixo da taxa de lucro presumido p, a técnica (de produção) se torna obsoleta e deve ser
substituída. Nesse momento , o respectivo capital fixo é completamente desvalorizado (a área
mais escura no diagrama (a) é a contribuição do capital fixo no retorno total R).
(figura e legenda: Deák, 1985,p139).
3. Ao constatar esse problema, Marx estipulou que o capital circulante excedente devia ser colocado

em um fundo de reserva à espera de futura recolocação (reinvestimento) do capital fixo quando este
esgota-se ou torna-se obsoleto depois do tempo de vida útil projetado. Seria um sistema de
crédito que permitisse que este capital inativo sempre retornasse para o processo de produção via
capital inclusive de terceiros, produzindo um retorno financeiro de tal aplicação aos seus
‘verdadeiros’ proprietários - um formato parecido com os fundos de investimentos atuais. Um
problema que ocorre para o capitalista é a dúvida sobre onde aplicar o capital excedente quando
o fundo de reserva está completo, suficiente para a renovação do capital fixo e este ainda está em
uso e produzindo um retorno enquanto capital fixo maior ou próximo daquele capital circulante
aplicado no fundo de reserva. Nesse caso, o capital excedente não tem para aonde ir, o que pode
resultar em uma crise de excesso de oferta de capitais - vale dizer, superprodução.
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Marx ainda considera que após a reorganização da produção, a taxa de lucro de
referência torna a introdução e o uso de novas técnicas progressivamente
generalizado (mais fluidas) e generalizáveis para quem puder pagar, até
aproximarem-se do ponto de decadência e obsolescência, em que a referência do
preço de mercado do produto final vai caindo para novo patamar, e o lucro tende
aos poucos diminuir4 – é por isso que Marx chama ‘lucro’ de valor excedente
relativo5. Esse é o movimento ondulatório esperado por conta da rigidez de capital
associada ao aumento da produtividade no modo de produção capitalista, junto à
pressão por rendimentos pelo capital circulante.

4. Dizendo o mesmo de outra forma: evolução das técnicas de produção significa que no primeiro

momento de um período de produção com nova técnica ocorre valorização do capital fixo com
aumento da rigidez, alto custo de produção inicial em um espaço de tempo curto, para depois
queda acentuada [(1)alto custo da técnica nova; (2) aumento na produtividade do trabalho, que
acarreta tempo de trabalho necessário menor, que significa lucro e acumulação; em seguida, (3)
estabilização entre custo de produção e lucro; (4) queda na taxa de lucro; acumulação menor e ao
final de cada período de produção, (5)desvalorização, acumulação inexistente e perda da rigidez
do capital fixo e da técnica correspondente]. Vale dizer uma tendência: sempre após o último
aumento de produtividade haverá estabilização (de preços e de custos de produção) regulado
pelo mercado e pela obsolescência técnica; novamente o preço de produção cairá a um patamar
incapaz de gerar lucro (de interesse), até suprimir a taxa de retorno da produção; fará diminuir a
rigidez do capital fixo empregado na produção e diminuirá portanto, a taxa de retorno do capital
circulante, encerrando um ‘período ótimo’ e favorecendo a reestruturação da produção. A relação
entre aumento da produtividade do trabalho e tempo de vida da técnica, produz desvalorização e
queda da contribuição do capital fixo para o retorno do capital circulante. Goste ou não, quando o
capital torna-se totalmente desvalorizado, deve sair da produção. Junto aos movimentos da taxa de
lucro e taxa de interesse e entre capital fixo e circulante, os motivos para substituição, eliminação e
introdução de novas técnicas seriam assim resumidos: a) uma técnica velha será eliminada/substituída
quando ainda está em produção e novas técnicas estão disponíveis e possam ser introduzidas; b)
uma nova técnica é introduzida (mas não necessariamente) para um novo produto e/ou depois de
uma crise; c) sob influência dos anteriores, a pressão da taxa de rotorno do capital circulante sobre o
capital fixo tende a tornar-se insustentável.
5. Relativo ou temporário é claro que são, mas levando em conta que a transformação e as novas

técnicas são inerentes ao modo de produção capitalista, a mudança é muito mais regra do que
exceção, da mesma forma que a busca de lucro.
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PRODUÇÃO:
depende de decisões tomadas no INÍCIO do período de produção, para o excedente ser gerado DURANTE,
e realizado ao FINAL do período de produção na forma monetária (capital circulante).

-capital adiantado
-técnica de produção
-’custo’ de produção
-referência de lucro (médio) passado
-pagamento pelo localização
-período de produção (tempo de vida)
-o quê, quanto, aonde

PERÍODO
de produção:
-obsolescência técnica
-‘tempo de vida’
-resistência à substuição
-tempo de substituição

PRODUÇÃO

Processo de produção INDIVIDUAL ‘normal’:
a taxa média de lucro sozinha NÃO consegue regular a
produção individual. Uma tentativa é o individual
procurar através da competição entre capitais o
LUCRO MÁXIMO
(A taxa média de lucro é presumida, NÃO garantida)
No MÍNIMO, uma taxa de equilíbrio entre a
taxa interessante atual e a esperada

CAPITAL FIXO (em geral valor alto)
meios de produção permanentes, com
variações no tempo de vida:
-pelo uso
-rompimento (quebra/decadência física
-obsolescência técnica

capital excedente INATIVO

CAPITAL CIRCULANTE
(valor relativo)
meios de produção ‘transitórios’

Queda na
contribuição

Do capital FIXO p/o capital CIRCULANTE
do capital CIRCULANTE p/o capital FIXO

terceiros ‘alojados’ no mercado de
capitais: investimento/reinvestimento
rendimento/retorno

sistema de CRÉDITO
FUNDO de RESERVA
(Marx)

entra/retorna à produção

VARIAÇÃO de RIGIDEZ

INÍCIO do período de produção
que deve considerar:

Medida do aumento da rigidez do
capital fixo em uso ou precedente
Medida do decréscimo da rigidez do
capital fixo em uso ou precedente

fig.3: Esquema de funcionamento do processo individual de produção, com a atuação do capital fixo e
capital circulante, e respectivas quedas na contribuição ao processo produtivo.
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1.5 Limites da regulação de mercado: a dialética do mercado e do Estado
To sum up, what is Free Trade under the present conditions of society? Freedom of capital
(Marx,Speech at the Democratic Association ofBrussels,January 9,1848;apud:Deák,1985).
Uma sociedade puramente capitalista jamais se desenvolverá, ela somente pode se aproximar
da realidade, por causa dos limites de generalização da forma-mercadoria (Marx).
Mercadorização (ou re-) não é o mesmo que privatização, o mercado sozinho não produz
acumulação, e crises de acumulação não são solucionadas apenas pela mercadorização.

Acumulação em uma sociedade capitalista é resultado da atuação de forças
antagônicas originadas na tendência para a generalização da forma-mercadoria, em
um mercado unificado dentro de uma nação-Estado. A tendência à generalização da
forma-mercadoria, resultado e condicionante das relações de produção predominantes,
suscita a contra-tendência da produção direta de valores de uso e que será assumida
pelo Estado, dando origem à dialética do antagonismo entre as forças do mercado
e do Estado; ou simplesmente, dialética do mercado e do Estado
(Deák,1985,p224).
Sem a presença do Estado para suprir a produção além dos limites à generalização
da forma-mercadoria, o mercado não tem condição de existência. A superação
desses limites é nos termos da dialética entre crise e regulação, que é outra forma de
dizer dialética do antagonismo entre mercado e Estado: a função do Estado é
conduzir/regular a produção nas áreas em que o mercado não faz (há interesse se
há lucro), produzindo de forma direta valores de uso (não apenas para consumo:
manter a relação salarial, a propriedade dos meios de produção, a regulação da
reprodução social e da acumulação total), que torna possível ao mercado produzir
valor de troca. O Estado é o regulador da estruturação do mercado que precisa
incorporar todas as contradições do estágio de desenvolvimento da sociedade e
do estágio de acumulação; é a própria garantia tanto da acumulação individual
quanto total, da manutenção do modo de produção, e da reprodução social
dominante - vale dizer, a função do planejamento.
A fim de preservar as próprias relações de produção capitalistas, isso deveria estar
claro, mesmo e apesar das tentativas de obscurecimento tanto do mercado quanto do
Estado, em afirmar os benefícios da forma-mercadoria e da regulação do mercado; ou
então, em justificar que o Estado ‘mínimo’ é mais racional/eficiente na defesa do interesse
coletivo contra a reificação das relações sociais. Em vista disso, temos que fazer o
movimento contrário, afirmar que a intervenção estatal com a produção direta de valores
de uso e sobre a produção de mercadorias em geral (coletiva e individual) é preservar
as relações capitalistas de produção.
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sobre a generalização da forma-mercadoria

Vimos que a gênese do capitalismo e a força motora de seu desenvolvimento é a tendência
da generalização da forma-mercadoria. Enquanto processo concreto - e assim
simplificadamente - generalização da forma-mercadoria é a transformação de valorde-uso em valor-de-troca. Mas, valor-de-troca pode perfeitamente ser produzido apenas
enquanto tal. Interpretamos que a tendência para a generalização da forma-mercadoria é
a busca em produzir o máximo valor de troca a partir da transformação (não condicionante)
da extração do máximo valor de uso (independente se validada necessidade/utilidade, ou
se real/fictícia) que possa ser produzido e/ou estar ‘materializado’ na mercadoria
produzida. Dito de outra forma, os valores de uso são produzidos com prioridade para
serem mercadorias com valor de troca, estas entendidas e estendidas à toda produção,
o que inclui a força de trabalho mediante um salário; com abrangência nunca antes vista
- reificação de todas as relações sociais, não apenas aquelas vinculadas às relações de
produção.
Não será sem conflito. Já falamos que esse processo resulta e condiciona relações de
produção entre tendências e contra-tendências, dando origem à dialética do antagonismo
entre as forças do mercado e do Estado (fig.1). Vimos também uma breve história do
capitalismo (a transição), a partir do desenvolvimento dos mercados nacionais e suas
sociedades. Podemos dizer então, que a generalização foi possível a partir do momento
em que os mercados e o espaço foram unificados e envolvidos pelo modo de produção
predominante (capitalista), definidos/caracterizados por seus estágios de
desenvolvimento.
Enquanto no feudalismo a ‘produção direta’ de valores de uso para subsistência era a
própria reprodução da força de trabalho, ‘forma-mercadoria’ era restrita ao excedente
produzido pelo servo e apropriado pelo senhor na forma de renda, para ser
comercializado (quando não consumido totalmente) nas cidades. No capitalismo, tanto
o excedente, meios de subsistência e a força de trabalho são mercadorias.
Porém, nem tudo pode ser produzido enquanto valor de troca, e assim o mercado é
capaz de regular (mesmo assim com restrições) parte da produção social (leia-se: produção
total). O que exatamente pode e o que não pode ser produzido enquanto mercadoria
varia de acordo com os estágios históricos de acumulação, mas a produção de valores
de uso mercadorizáveis ou não, necessariamente inclui a intervenção estatal, a mesma que
produz (de forma antagônica) tanto as condições institucionais e jurídicas para a contínua
reimposição/expansão da relação salário/capital para o funcionamento do mercado,
quanto a limitação da expansão da forma–mercadoria. Dessa forma, a generalização da
forma-mercadoria no capitalismo não constitui uma evolução linear, mas uma dialética:
ao necessitar do Estado para produzir diretamente os valores não-mercadorizáveis, surge
a contra-tendência à tendência à generalização da forma-mercadoria. Nessa relação
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antagônica entre mercado e Estado é definida a regulação da produção com primazia
para o mercado e um papel subsidiário para o Estado, e o nível de domínio/controle
da forma-mercadoria sobre a produção social total caracteriza os estágios ou estágios
de acumulação.
Assim, quanto mais regulação através do planejamento o Estado exercer na organização
da produção, menos sobrará para o mercado regular (característica do estágio intensivo)
e, quanto menor a intervenção do Estado, maior será a regulação (essencialmente através
do preço) pelo mercado (característica do estágio extensivo). Uma vez que na regulação
do mercado a taxa de lucro regula o fluxo de capitais alocando recursos entre os ramos
da produção, a taxa de lucro menor associada a menores taxas de crescimento
(característica do estágio intensivo) exige a expansão da intervenção do Estado enquanto
compensação/contrapartida. Quando ocorre alguma ruptura nesse vínculo produtivo,
ou seja, quando o desenvolvimento do antagonismo Estado/mercado no interior da
dialética da forma-mercadoria alcança um estágio em que a primazia normal da produção
para o mercado é ameaçada, a crise é instalada (esquema nas figuras 2 e 3)1.

O que impõe a regulação estatal é portanto, a necessidade de preencher a lacuna
deixada pelos limites da regulação de mercado. Mesmo que o nível de intervenção
dependa do estágio de desenvolvimento e dos ramos produtivos conectados
diretamente ou indiretamente ao Estado, ela possui amplo alcance, tanto protegendo
ramos industriais obsoletos (porém importantes, atualmente siderurgia e indústria
pesada em geral), subsidiando ramos industriais novos ou estratégicos (indústria
de armamentos, informática, pesquisa, defesa, socorro de bancos falidos e
sustentação da estrutura financeira nacional e internacional); sem esquecer a
manutenção da reprodução social (pelo menos em nível mínimo – o quanto é esse
mínimo depende do tipo de sociedade). A produção que depende diretamente do
Estado aumentou de 10 a 15% há um século para entre 33% e 66% das economias
nacionais até 1985 (Deák,1999). Deve-se adiantar que, o quanto de regulação pelo
mercado ou pelo Estado há em determinada sociedade e época, não corresponde
isoladamente a um nível de maior ou menor eficiência, racionalidade ou
desenvolvimento técnico, mas efetivamente à dose de interesse das elites nacionais.

1. Nesse trabalho, o termo crise é usado para descrever períodos de recomposição estrutural do
modo de produção, resultado da queda da taxa de lucro, como também da temporária falta de
unidade dos interesses entre os membros da classe dominante (que conduzem o modo de
produção, o estágio de acumulação e o Estado): na produção e distribuição dos bens econômicos,
na regulação do mercado e na política.
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Tanto à produção
quanto mercadorização
generalização da
forma-mercadoria

limites

DIALÉTICA da PRODUÇÃO CAPITALISTA
na produção de VALORES de USO
não MERCADORIZÁVEIS

fig.1: exemplo de dialética do antagonismo entre mercado e Estado

REESTRUTURAÇÃO da PRODUÇÃO
em NÍVEL SOCIAL:

o problema:

PRODUÇÃO de MERCADORIAS
e na PRODUÇÃO COLETIVA
ou seja,
MEIOS de PRODUÇÃO
e MEIOS de CONSUMO

Organização do Trabalho e
e
reprodução social

evolução técnica

Desorganização ‘social’
do TRABALHO: desemprego circulação de capitais menor
menor lucro e acumulação,
‘custo’ social e produtivo
redução do valor excedente:
na reprodução social
CRISE
e acumulação
alternativa: aumento do
trabalho necessário:
ex. empregos
fig.2: esquema geral da crise capitalista

o desenvolvimento de crises do capital
costumam ser combinações entre:
a produtividade não pode ser
continuadamente ajustada
por causa da RIGIDEZ técnica e
da composição do capital

DESIGUAL DESENVOLVIMENTO
entre os Departamentos I e II
(meios de produção e consumo)
e
que também significa dizer, do
NÍVEL de REPRODUÇÃO SOCIAL

soma-se à
obsolescência da infra-estrutura coletiva ou
das condições gerais de produção
CRISE
com contra-tendência cumulativa:
queda da produtividade do trabalho
queda no nível da reprodução social:
acumulação é um processo coletivo
que
implica na sua própria supressão, seguida por sua reprodução em um novo estágio uma forma de ALTERNATIVA à CRISE - reorganização, para a retomada da acumulação.

fig.3: esquema da crise capitalista em relação ao processo produtivo
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regulação

O capitalismo possui uma ‘regulação’, (mas) que está acima dos capitais individuais.
É por isso que Marx diz ser essa regulação aparente, transitória e ilusória. A
regulação da produção capitalista é completada na primeira instância pelo mercado
e na segunda pela intervenção estatal, e os limites das relações de dependência
entre ambos são determinados pelas condições de mercadorização da produção e
de acordo com o estágio de desenvolvimento das forças e das relações de produção.
Esses dois sistemas aparentam ter o controle para impor ordem na promoção e
reprodução capitalista em um terreno mais ou menos estável.
I. A tentativa de regulação a partir do próprio capital, restrita à produção e distribuição

de mercadorias da produção individual. Existe uma possibilidade relativa em regular
os usos do capital - o sistema de crédito (privado ou estatal) é uma espécie de ‘capital
fictício’ em que se ‘aposta’ dinheiro numa produção que ainda não existe: fluxos de
capital podem ser revertidos para estabilizar/desestabilizar relações entre produção
e consumo, arbitrar entre despesas correntes e necessidades futuras e transferir
superávits de capital de uma linha de produção ou região para outra. Há uma
contradição central, pois a criação do crédito e o desembolso/reversão não estão
separados (necessariamente) da especulação, envolvidos em uma tensão permanente
entre o complexo sistema financeiro (cartas de crédito, capital circulante, instrumentos
financeiros de vários tipos) e sua base monetária (que até recentemente eram mais
simples, vinculada a poucos padrões fixos: metais como ouro ou prata).
Se isso for regulação, fases de expansão podem perfeitamente ser especulativas:
um sistema financeiro que possa parecer ser um recurso saudável para regular as
tendências contraditórias da produção capitalista pode se tornar o principal elemento
da superprodução e especulação com crises sucessivas; que quando ocorrem, a
questão crucial será saber qual das diversas representações é capital real/verdadeiro
ou qual controla a forma mais próxima do valor real num dado momento - dúvida
que aflige a todos, quem produz, quem troca, como também aqueles que definem
ou tentam definir o valor real mais próximo do capital, o valor do valor.
II. A regulação a partir do Estado, que distribui os elementos vinculados à produção

coletiva, inclusive a fim de regular as condições de competição individuais. Uma
vez que a regulação do capital dele ‘por ele mesmo é mínima’, o Estado precisa
atuar. Trata-se de um sistema coercitivo via autoridade que detém o monopólio de
alguns fundamentos institucionais (violência, legislação, taxa de juros...) por meio
do qual a classe dominante impõe seus interesses por mecanismos: volume da
produção, distribuição, susbsídios, fluxo, forma e distribuição (ou não) da
acumulação resultante, regulação da quantidade de dinheiro em circulação e das
garantias legais de contratos de mercado, intervenções fiscais, criação de crédito,
arrecadação, promoção de estratégias específicas de acumulação, inversões de
impostos, infra-estrutura (social/física), controle direto das alocações de capital e
trabalho – nível de reprodução da força de trabalho (salários e preços),
nacionalização (ou desnacionalização) de setores essenciais, restrições à emancipação
de capitais, vigilância policial, repressão militar, etc. Inclusive, a própria criação de
ideologia a fim de justificar/institucionalizar/legitimar a regulação de tudo isso.
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Ao fim, no modo de produção capitalista a função reguladora do Estado é
semelhante que a do mercado por causa da necessidade em unificar todo o modo
de produção (individual e coletivo): produção, distribuição e consumo, o mercado,
o espaço, administrar a divisão e pulverização dos capitais individuais, administrar a
tendência à concentração dos capitais individuais, e de toda volatilidade (se contrária
aos interesses do capital) associada à circulação do capital; sempre sob a defesa do
‘interesse coletivo’. Para garantir o mercado, o Estado deve legitimar-se (mesmo
que apenas enquanto ideologia)2, criar um sentido de comunidade que seja uma
alternativa/contraposição ao que se baseia no poder econômico, formular a crença
na defesa dos interesses públicos acima dos interesses e lutas de classes e setores,
etc.
Os limites não são visíveis apenas através de um processo produtivo individual
(que é a maneira mais fácil de enxergar), ou de uma organização espacial deficiente,
mas principalmente pelo nível de reprodução social da maioria (em relação à
subsistência) – é ela que vai definir as condições de acumulação geral, que sustentará
o lucro individual: crédito, capacidade de produção e consumo, distribuição,
investimento, evolução técnica (e velocidade de substituição). Vale dizer, acumulação
com distribuição desigual não é ‘sustentável’ - daí a necessidade do Estado regular a
produção coletiva que será apoio da produção individual através do planejamento.
Mesmo limites, não são tão restritivos assim, pois devem inclusive permanecer, já
que são inerentes aos processos que dão nascimento3. Eles ajudam a ‘revitalizar’ a
capacidade de coesão/afirmação/mutação mas principalmente, reprodução das
relações capitalistas do modo de produção.

2.

A retórica da cobrança de regulação estatal (mais-ou-menos disciplinada, ‘suprimindo
temporariamente’ o ‘interesse coletivo’) acontece pelas forças em que baseia seu poder (a classe
dominante), geralmente quando a economia vai mal; por condições externas, quando há
competição na economia mundial, taxas de câmbio, movimentos de capital, ou intervenções
diretas de economias superiores. Por outro lado, a tensão entre a estabilidade que a regulação do
Estado busca e a necessidade de fluidez do capital que o mercado exige é o problema constante.
A expansão capitalista é de dependência mútua entre mercado e o Estado; mas o Estado não
pode ser mais nem menos interventor do que é permitido pela economia de mercado em que
está inserido.
3.

Por ex, os limites impostos pela competição sobre a produção, o consumo e troca de
mercadorias; a mesma competição que resulta em ascensão e queda de monopólios e ao fim, ao
avanço da tecnologia e da produtividade do trabalho. A competição cria o monopólio, o
monopólio recria a competição em um nível maior e, pelo mesmo indício, como a produção de
determinadas mercadorias produz técnicas que desvalorizam a produção de determinadas
mercadorias em determinado estágio, mais tarde a evolução de técnicas restaura as condições de
produção das mercadorias (de outras ou do desenvolvimento das mesmas) no próximo
movimento. Ou seja, o que permanece é que o mecanismo da produção e consumo de
mercadorias fornece combustível às tendências que mais tarde irão negar.
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1.6 Acumulação predominantemente extensiva/intensiva e as formas
ideológicas correspondentes

As condições do desenvolvimento da tendência à generalização da formamercadoria (baseado no trabalho assalariado e mercadorização da produção) - tendência
fundamental do desenvolvimento capitalista e do antagonismo que suscita sua
contra-tendência, a expansão da intervenção do Estado, permite distinguir os
seguintes estágios de desenvolvimento: predominantemente extensivo e
predominantemente intensivo, denominação utilizada por Aglietta (1979) e Deák
(1985). Dito de outro modo, a medida e condições da penetração da produção de
mercadorias na produção social como um todo, produto do desenvolvimento do
antagonismo na dialética da forma-mercadoria é que define em qual estágio de
desenvolvimento o capitalismo se encontra.
ACUMULAÇÃO EXTENSIVA
(predominantemente)
X
ACUMULAÇÃO INTENSIVA
(predominantemente)

ampliação do assalariamento e
do processo produtivo em extensão
ampliação a partir do aumento de
produtividade do trabalho.

Estágio predominantemente extensivo e liberalismo

Já foi descrito como o modo de produção e a sociedade capitalista foi sendo
formada a partir da dissolução da ordem feudal. No primeiro estágio de
desenvolvimento, com a eliminação das terras comunais (os cercamentos) e sua
transformação em propriedade, o assalariamento da força de trabalho foi sendo
forçado e extendido, dando início ao estágio de acumulação predominantemente
extensiva.
Ele se caracteriza pela rápida extensão das relações de produção capitalistas no
início da era industrial (a partir da produção de mercadorias e do trabalho
assalariado), e que resulta em altas taxas de excedente –- produzido, combinado e
mantido pelas seguintes condições:
I. Produzido em detrimento das relações pré-capitalistas de produção: servidão,

produtores diretos dependentes (trabalhadores livre quando comprada a
independência), produção para a subsistência.
II. Combinado a novas relações de produção (capitalistas), essencialmente: baixo

nível de reprodução da força de trabalho medido pela longa jornada de trabalho,
precárias condições da infra-estrutura física e social: habitação, higiene, saúde,
educação.
III. Mantido pela ampla mão-de-obra de reserva formada pelos trabalhadores ainda

não assalariados, pela concentração da propriedade privada da terra – êxodo rural.
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O estágio de acumulação extensivo possui estabilidade mantendo baixa rigidez de
capital fixo e alta proporção de capital circulante, refletidos (mesmo assim/apesar disso)
no lento ritmo da introdução de novas técnicas – a baixa produtividade só pode
ser compensada com crescimento em extensão. A acumulação ocorre com uma
combinação entre baixa acumulação própria (técnicas e produtividade sendo parcos,
não agregam valor nem à produção nem ao capital fixo) com rápida expansão em
extensão do modo de produção; que é a solução encontrada para ter lucro com
crescimento e sem aumento da produtividade. O processo de obsolescência das técnicas é
lento, acarreta portanto um progresso técnico também lento (quando ocorre), que
resulta na substituição do capital fixo (em atividade e quando ‘quebra’)
preferencialmente para uso direto, sempre dentro da mesma técnica1.
Apesar dessas limitações (que não necessariamente eram à época), esse estágio é
acompanhado de alta taxa de acumulação, esta sendo a soma da taxa de extensão do
assalariamento (parcela preponderante) e do aumento de produtividade do trabalho.
A forma ideológica correspondente é o liberalismo e o Estado liberal. Na Inglaterra
foi onde o estágio extensivo foi ‘original/autêntico’, existindo pelo longo processo
de consolidação do modo de produção capitalista, a partir da transição do
feudalismo para o capitalismo.
Sobre o liberalismo, é impossível garantir que na época do nascimento do termo
(metade do sécXVII) as jovens nações-Estado não interviessem na regulação do
mercado, sobretudo no favorecimento aos burgueses que produziam armas para
os exércitos nacionais ou protegendo produtores nacionais contra concorrentes
estrangeiros. Pode-se dizer talvez, que era época de uma intervenção estatal restrita
(pelo menos na retórica), pensada essencialmente na solução de problemas ou de
arrecadação imediatos (sem planejamento nem direcionada a políticas de
desenvolvimento nacional; dito de outra forma, a intervenção estatal não constituía
uma ‘ameaça’ à expansão da produção de mercadorias em um contexto de rápido
crescimento - extensivo) do Estado, da classe associada a ele, e de um mercado que
se expandia rapidamente, estimulado e regulado principalmente por altas taxas de
lucro (e mesmo sem intenção/obrigação de aumento de produtividade) - e que
teve sua forma política e ideológica correspondente ao liberalismo. Formato em
que a primazia do mercado é combinada à idéia de liberdade individual para dispor
do direito a toda e qualquer forma de propriedade, e a burguesia na sua fase
ascendente encontrou sua ideologia perfeita2.
O nome liberalismo e o que representa foi construído na primeira fase do
capitalismo na Europa do séc.XVI, defendido como forma política e ideológica
1. “Um arado, quando ele está obsoleto, é substituído por um do mesmo tipo, ou então, pode-

se optar por sua proibição, até ser reconstruído no mesmo formato”(Deák,1985,p141).
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até o período entre as duas guerras mundiais, e mais tarde substituído pela socialdemocracia, principalmente no pós-II guerra. O liberalismo representa a ideologia
que venceu desqualificando as utopias socialistas construídas a partir da dissolução
da ordem feudal e da revolução burguesa (Inglaterra 1640-60); na prática, o
liberalismo pretendeu adaptar instituições para difundir a idéia de abolição da
servidão e dos valores da propriedade como novas formas de liberdade, o que
poderia sugerir uma sociedade organizada a partir do interesse coletivo (Locke,
1690, Smith, 1776): uma sagaz contradição em defender que o máximo da satisfação
coletiva dependeria da busca individual e livre aos próprios interesses3. O sentido
difuso, a clareza seletiva na definição dos comprometimentos dessa utopia ideológica
e desse discurso se percebia na própria distinção de representação da liberdade:
para os servos, liberdade era sair da servidão e do trabalho de subsistência na terra
do senhor para vender livremente sua força de trabalho, acreditando também em
um dia ser proprietário; para os detentores das terras e dos meios de produção,
liberdade era dispor da terra e da força de trabalho enquanto propriedade privada,
sem a contrapartida das obrigações do senhor feudal. No fim do feudalismo, o
liberalismo significou eliminar as terras comunais e transformá-la em propriedade
de poucos (através dos cercamentos), levando ao assalariamento da força de
trabalho.
O liberalismo é contruído sobre o postulado do livre uso, por ‘qualquer’ indivíduo,
de sua propriedade, podendo ser esta apenas a própria força de trabalho ou meios
de produção. Nesse sentido, a primeira idéia do princípio fundamental da
constituição burguesa prega que todos são iguais perante a lei e a segunda idéia propõe
que uma organização social baseada na propriedade e na liberdade serviria o bem
2. O liberalismo não é bandeira apenas de uma burguesia capitalista urbana hegemônica, que é a

associação mais comum - o liberalismo é uma ideologia que está presente na nossa formação
ocidental. Desde que passaram a existir na forma dos Estados nacionais, Estado e burguesia
atuaram em momentos de maior ou menor união, na maioria das vezes em defesa do liberalismo:
(1) num primeiro momento, a partir de um Estado neutro, fraco, fragmentado ou indiferente;
os capitalistas individuais (de qualquer peso) defendiam o livre mercado para usufruto do que
pudessem explorar de suas propriedades privadas; (2) em seguida, nos primórdios dos Estados
nacionais (monarquias absolutistas européias), a associação entre Estado e o capital de maior
vulto da burguesia mercantil, o liberalismo é a justificativa que produziu entre outras coisas, as
expansões ultramarinas e o sufocamento da burguesia de menor capital. Porém, após a crise de
1929, a própria burguesia defende alguma forma de regulação estatal a fim de tentar evitar crises
capitalistas e evitar o avanço do socialismo – é gestada a social-democracia européia, com ápice na
reconstrução do pós-II guerra. Ou seja, em raros momentos a burguesia foi liberal no sentido
literal defendido – o que interessa é o que significa liberal e para quem, da mesma forma que nem
sempre o liberalismo foi defesa da burguesia ou apenas desta: a fim de enfraquecer a aliança
burguesia pré-capitalista com a monarquia absolutista, a aristocracia inglesa e francesa passaram
a reivindicar ‘liberdade política’. Em 1891, Engels percebeu que o capitalismo não era ‘naturalmente’
liberal ou então que o liberalismo atuava sem nenhum planejamento: “Esta idéia se tornou
obsoleta; dada a existência de trustes, a falta de planejamento desaparece”(citado em
Lênin,1969,p138).
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de todos. Essa base ideológica burguesa da igualdade formal entre os membros de
uma sociedade, ao não mostrar antagonismo entre classes, visa a dominação
consentida dos trabalhadores através da identificação do interesse da classe
dominante com o interesse de toda sociedade – incluindo a idéia de nação – e
assim manter o status quo4. Quanto ao Estado, este deve ser apenas o guardião da
ordem interna e mediador de conflitos externos, não se intrometendo na economia
(leia-se: mercado). O mercado por sua vez, é considerado portador de direitos naturais
na condução dos contratos entre particulares, na mediação de conflitos entre
empregados e empregadores, entre empresas, e na defesa da concorrência que
recompensaria sempre o melhor, o mais apto/’qualificado’, o mais astuto5. Uma
vez que para o liberal o Estado é um mal necessário (quando não simples parasita),
o Estado liberal é a forma ideal de Estado, representante de quem tiver maior
poder de barganha e deslegitimando ou neutralizando ao máximo e de forma nada
liberal quem não estiver sob consenso ou for minoria.
Na política, o liberalismo desenvolveu duas faces: uma concreta, em oposição ao Estado,
que enfatiza a ‘sociedade civil’ como espaço natural do desenvolvimento da eficiência
econômica pela soma de individualidades; e a outra idealista, que enxerga no Estado o
portador da vontade ‘comum’ ao defender a ‘verdadeira garantia política’ da liberdade
individual. Nessa abrangente e confortável posição apelando a um sedutor sentido
genérico de proteção da autonomia individual (a soma de individualidades está presente nas duas
faces), o liberalismo se mostrou versátil em se acomodar nos diversos episódios
históricos de governos reacionários, totalitários, democráticos, revolucionários ou
fascistas (Marcuse, Horkheimer)6. Isso para mostrar que a ideologia liberal não trata
3. Adam Smith desenvolveu a popular idéia da mão invisível: as ações individuais propiciadas pelas

liberdades individuais ao interesse próprio seriam guiadas por uma força superior reguladora para
a realização do bem comum. O liberalismo dentro das utopias da burguesia representa a elevação
moral dos homens e dos povos; a ruptura dos laços corporativos e dos privilégios feudais o que
possibilitaria o desenvolvimento econômico; a formação de uma opinião pública esclarecida;
contra a opressão clerical; contra as monarquias absolutistas que impediam a formação das
Constituições, de instituições representativas e de responsabilidade de governo; representa unidade
da nação, mesmo dividida em estados, que possibilitem sua independência frente à dominação
estrangeira; representa a formação de uma democracia representativa a partir do sufrágio universal;
enfim, representa a formação de um Estado nacional enquanto síntese da expressão da nação
coletiva. Um dos últimos clássicos a recapitular a doutrina liberal é Von Mises da escola de Viena,
em uma reação à onda de revoluções socialistas do início do século passado, e também Friedrich
von Hayek, contemporâneo de Keynes. Depois disso o liberalismo ficou em segundo plano
ofuscado pela social-democracia, para renascer no final do século passado como neo-liberalismo.
A confusão entre conceitos continua hoje, principalmente para países dependentes que
reproduzem os conceitos das sociedades burguesas e os distorcem para benefício ideológico das
elites: para os EUA, país por adoção do liberalismo, liberal (democrata) possui junto ao sentido
econômico, o sentido cultura e costumes, oposto a conservador (republicano); diferente de liberal/
neoliberal, que a Europa associa principalmente à economia – para nós, a distinção estranha faz
com que nos EUA, o liberal-democrata seja esquerda e defenda o Estado (um pouco) centralizado,
enquanto o republicano-conservador (direita) seja o que defenda o Estado descentralizado
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apenas de um formato de não-regulação econômica, mas está encarnada nas instituições
políticas e na própria estrutura social reivindicada pela classe dominante e através do
consenso. Como na prática não há equilíbrio de forças, a representação social irá
desenvolver associações, partidos, sindicatos, procurando aumentar a participação
política do indivíduo enquanto classe, reduzir o excesso de individualismo dos
proprietários vinculados ao Estado liberal, que pretende reduzir a reprodução social à
esfera econômica particular. Esse gradual movimento de inserção econômica e política
de uma parcela da população será característica da social-democracia européia e
concomitante à introdução do estágio intensivo.
A historiografia oficial que trata a revolução burguesa não é capaz de dar outra resposta
que não a própria, a da burguesia liberal-revolucionária, além de ter criado condições
para que a pergunta fosse formulada e respondida da mesma forma. Existe um silêncio
sobre outras interpretações, não porque não consigamos formular, mas pela imposição
da interpretação oficial se colocar incapaz de responder a outra questão. As brechas
(questões/dúvidas) serão preenchidas pela ideologia e seu corpo de representações,
adicionando conteúdo a assuntos pontuais, temas decorrentes, periféricos (como fatos
e personagens); e construir um discurso pleno capaz de dar uma dimensão histórica
muito maior do que um episódio particular produziu, sem necessariamente precisar
conhecido nosso da economia neoliberal. Em qualquer caso, o sentido de liberalismo é fortemente
associado à democracia, permitindo que a administração do Estado seja negociada pelos poucos
de cima: democracia é a decisão de uma minoria que alega ser da maioria. A idéia de democracia
é a defesa institucional da igualdade dos cidadãos que confere a todos o direito de manifestar-se
na esfera pública; nela é fácil o liberalismo de quem detêm o poder econômico se tornar a
imposição do consenso sob a máscara do direito, da justiça, da lei, da verdade, da universalidade
e da racionalidade, executado pelos ‘operadores do direito, os liberais da democracia restrita’.
4. Dominação consentida que mascara a desproporção entre as necessidades de cada indivíduo na

sociedade e os meios e recursos restritos a um grupo. Todos podem ter a liberdade (o direito) de
possuir um Mercedes (automóvel), mas a condição da viabilidade é restrita a poucos, sendo outro
problema, outra pergunta (ver o discurso lacunar), de responsabilidade individual. A constituição
burguesa, ao defender a propriedade e a liberdade, queria dizer liberdade do trabalho e do capital; que
na prática institucionalizou a abrangência, o poder decisório, como também os meios e recursos
econômicos em mãos da classe proprietária de sempre, legitimando sua noção de liberdade
consentida aos indivíduos em função do maior ou menor poder econômico e nocividade social.
O resultado foi e continua sendo que, o indivíduo não-proprietário enfraquecido economicamente
e ideologicamente na sua condição individual e social, aceita que não tendo meios e condições
econômicas para se colocar, ‘conquista’ o seu mínimo e se conforma àquela realidade e autoridade
enquanto normalidade.
5. Dito de outra forma, as tais liberdades que talvez significassem liberdades universais, que são

apenas viabilizadas pela propriedade dentro do mercado e premiadas pela concorrência, escondem a
real falta de acesso e abrangência de indivíduos a condições equivalentes de ‘competição’. A regulação
jurídica do Direito (do ‘Estado’: da classe dominante) serve para institucionalizar essa status quo. Os
liberais burgueses na verdade, nunca acreditaram que uma vontade representada por um Estado
representativo da maioria fosse melhor ou mais funcional do que os interesses e compromissos de
um grupo seletivo (que teria motivos ‘reais’ para a integridade da propriedade da nação) – ou seja,
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enunciar qual (até porque pode perfeitamente nunca ter acontecido). O passo seguinte
será reproduzir essa representação para socialmente, montar um objeto útil: a revolução
vitoriosa burguesa – uma vez a historiografia considerar este (ou qualquer outro) fato
enquanto verdadeiro e real, é difícil desmontar, tudo o mais será propagado7: a
explicitação, o desenrolar e legitimação se darão pelo preenchimento das lacunas
decorrentes restantes, dentro dos limites pré-estabelecidos e sucessivamente.

qualquer elite, representação da parte dominante da reprodução social acredita ser portadora da
integridade e sabedoria lançada à massa, bastando apenas buscar/persuadir o consenso para ser
representativo da maioria (democrático).
6. Um exemplo dessa acomodação e versatilidade histórica é a interpretação de Norberto Bobbio

sobre a dissolução da ordem feudal. Para ele, a história do capitalismo começaria pela história do
Estado absolutista, na interpretação de que o momento de autoridade centralizada máxima seria a
premissa necessária para uma posterior liberdade autêntica, que não privilégio de uma classe ou
grupo. Ou seja, o liberalismo teria condições de ser aplicado no Estado moderno após ter alcançado
uma plenitude autoritária e só a partir de então teria a maturidade para desenvolver mecanismos
representativos de controle e limitação dele próprio e garantir os direitos públicos do indivíduo –
com monopólio do direito jurídico pelo Estado. Segundo ele, teria iniciado assim a democracia
vinculada a liberalismo, a soberania definida por poder e não por direito divino e legitimada mediante
o sufrágio universal, todos elementos de uma democracia representativa que impediria o retorno do
Estado absoluto. Essa interpretação serve para entender como a ideologia defendendo o liberalismo
começou e foi aprimorada e adaptada até nossos dias. Ela associa democracia e liberalismo para eleger
a idéia de auto-regulação (no caso, o amadurecimento dos fundamentos de regulação do Estado
criados por ele próprio e que levariam à regulação dele por ele mesmo). Não existe auto-regulação
natural. O Estado capitalista é definido (mas não necessariamente constituído) pela classe dominante
da sociedade, que possui nuances e disputas internas, e vencerá o grupo economicamente mais forte:
é isso o que é chamado de democracia liberal burguesa.
7.“Uma

vez que as idéias dominantes tenham sido separadas dos indivíduos dominantes e,
principalmente, das relações que nascem de uma dada fase do modo de produção, e que com isso
chegue-se ao resultado de que na história as idéias sempre dominam, é muito fácil abstrair dessas
idéias ‘a idéia’ etc. como o dominante na história e nesta medida conceber todos estes conceitos
e idéias particulares como ‘autodeterminação’ do conceito que se desenvolve na história” (MarxEngels,A ideologia alemã,p75).
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Propaganda na Sicília sobre
a colônia inglesa na América
(Nuovomondo 2006; dir.Emanuele Crialese)

Estágio predominantemente intensivo e a social-democracia

Esta idéia se tornou obsoleta; dada a existência de trustes, a falta de planejamento desaparece
(Engels, citado em Lênin,1969,p138).

Após a crise capitalista-liberal de 1929, o aumento da intervenção estatal passou a
ser defendido pelo próprio mercado como forma de regulação econômica, a fim
de tentar evitar novas crises. A recessão e a queda na taxa de lucro (que retornaria
por volta de 1970), marcam o esgotamento do estágio extensivo nos Estados
Unidos, revelando também o problema estrutural do modo de produção
capitalista.
Ao se esgotarem as possibilidades de reprodução do estágio extensivo, o capitalismo
‘precisa’ entrar em seu estágio intensivo, em que a expansão da produção de
mercadorias passa a depender exclusivamente (predominantemente, por estar perdendo
a parcela de extensão) do aumento da produtividade/intensificação do trabalho.
I. A partir do aumento da produtividade do trabalho (o progresso técnico é rápido a

ponto de o ritmo de substituição das técnicas e, portanto, do capital fixo, ser definido
mais pela taxa de obsolescência técnica do que pelo tempo de vida/decadência
física do capital fixo), com taxa de acumulação própria ao processo produtivo (que
significa também aumento da rigidez do capital fixo); o que só será possível a partir
da combinação entre progresso das técnicas de produção (mecânicas,
organizacionais e sociais) e...
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II. Aumento do nível de subsistência (com reprodução) da força de trabalho – vale

dizer, educação e consumo; tanto para acompanhar a evolução das técnicas de
produção quanto para assegurar um mercado de consumo e escoamento da produção.
Pela primeira vez, somada às ‘quantidades’ do estágio anterior, é introduzido o
fator qualidade tanto no processo de produção, como na reprodução do
assalariamento. O estágio intensivo não é restrito ao aumento da produção de
mercadorias: sem o desenvolvimento de formas políticas de organização e
reivindicações sociais, as alterações do modo de vida (com aumento do consumo
de bens materiais e sociais) necessárias à ampliação do modo de produção não
seriam possíveis – a reprodução ampliada.
III. Ampliação da intervenção do Estado na regulação da produção. A substituição do

estágio extensivo para intensivo aconteceu na Inglaterra por volta de 1820, na
Alemanha em 1870, Estados Unidos em 1930, Brasil em 1975 e a forma política e
ideológica correspondente é a social-democracia.

O nome social-democracia referida aqui é aquela que nasceu na Alemanha com Kautsky
por volta de 1875, e tomou impulso principalmente após a II Guerra Mundial. É
representada por um sistema de condução da economia e da sociedade no modo
capitalista, focado na defesa de valores da classe média urbana das sociedades burguesas
européias e que procura assegurar um crescimento econômico ‘equilibrado’, com
distribuição de renda através do Estado do bem-estar (Welfare State)8 e a partir do
‘consenso social’ construído entre ‘classes e entidades’ (empresas, sindicatos e mediação
do Estado) com o objetivo de ocupar/evitar o lugar da ‘intransigente’ luta de classes.
8. Apesar de tratados enquanto sinônimos, o Estado de bem-estar (Welfare State) é na verdade uma

variação mais amena/despolitizada da social-democracia, a fim de garantir independente da renda,
“tipos mínimos de renda, alimentação, saúde, habitação, saúde, educação, assegurados a todo cidadão,
não como caridade, mas como direito político”(H.L.Wilensky,1965); e que a partir da II Guerra
vinculou às sociedades burguesas industriais, carga fiscal progressiva, sistema político social-democrata
e que teve a Inglaterra, após o relatório Beveridge de 1942, o principal exemplo. O Welfare State pode
ser considerado uma união institucional entre sociedade (esfera privada ou ‘mercado’) e Estado
(enquanto esfera pública de poder), diferente portanto, do anterior modelo liberal. OEstado de
bem-estar inglês começa entre 1905 e 1911 sob um governo liberal-democrático e sociedade
urbanizada, industrializada e proletarizada, em que foram instituídas as bases de um sistema nacional
de saúde e direitos sindicais/políticos da classe operária. As duas guerras mundiais aprofundaram a
intervenção estatal com a distribuição de gêneros alimentícios e sanitários. Mas foi a crise de 1929 que
instituiu o modelo que se aprofundaria nos anos seguintes, ao aumentar as despesas públicas para
os serviços sociais, para a sustentação do emprego e das condições de vida dos trabalhadores com o
objetivo de controlar as pressões sociais criadas pelo desemprego e inflação. Isso aconteceu tanto nos
países nazifascistas europeus de regime totalitário, como nos EUA liberal-democrático com seu New
Deal. Durante os anos 1950 e 1960, a avaliação da despesa pública e dos resultados sociais da
distribuição de renda, mostraram que a cota do PIB para fins sociais aumentava de acordo com o
aumento do desenvolvimento econômico (Aaron, Cutright e Wilensky,1975). O que fez com que
no fim dos anos 1960, fossem criados outros consensos (o principal: crise fiscal do Estado) para
descrever a suposta sobrecarga, falência ou incompatibilidade natural entre as funções do Estado
assistencial: o consenso social, a representatividade das organizações de massa, concomitante ao apoio
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A social-democracia não nega o sistema capitalista e procura se utilizar dos meios
e possibilidades das instituições consideradas ‘democráticas’ para conquistar uma
base de apoio sólida na massa social; (1) ser ao mesmo tempo contra o reformismo
liberal burguês que a cabo levaria à dominação do proletariado definitivamente
debaixo do capitalismo; e também (2) contra o movimento revolucionário de caráter
socialista, o que levaria ao rompimento das estruturas básicas do capitalismo.
Considera essencial dentro de certos limites, a existência do mercado e da
propriedade privada, de forma que fortalecer a intervenção do Estado nos limites
aceitos/definidos do mercado afastaria o risco desse mesmo Estado se desviar
para sua ‘esquerda’, querendo dizer também que mantendo sob controle uma
negação sutil do sistema capitalista liberal, a social-democracia evitaria ao mesmo
tempo a revolução. Segundo o próprio Kautsky, “A social-democracia é um partido
revolucionário e não um partido que faz revoluções”; ao romper com o marxismo
e propor o ‘capitalismo pacífico’ via social-democracia e sob o estágio intensivo
(acrescentamos nós), a inquietação revolucionária ia-se acalmando à medida que
iam-se ajustando os interesses das classes na sociedade industrial10.
Porém, dentro da dialética da forma-mercadoria que regula o capitalismo, mesmo
com a regulação estatal, o progresso econômico e o aumento da produtividade
atingidas no estágio intensivo (ou seja, justamente por conta do sucesso dessas
políticas), a social-democracia se mostra politicamente insuficiente (obviamente) para
garantir por si só a reprodução do modo de produção.
à acumulação capitalista com financiamento público. A partir desse momento, a relação entre mercado
e Estado não representaria mais uma visão de equilíbrio, mas o oposto, despesas públicas que
levariam à crise. Assim recomeça a ideologia que prega o retorno aos fundamentos liberais, com
pontos frágeis e questionáveis mas fáceis, de apelo e que vira doutrina. Para Offe (1977) e Habermas
(1975), o Estado assistencial resulta na estatização da sociedade: trabalho, rendimentos, não são mais
determinados pelo mercado, mas por mecanismos políticos que visam a prevenção de conflitos, a
estabilidade do sistema e o fortalecimento e legitimação do Estado. A vontade política ao não se
formar mais pelo livre interesse da sociedade civil, mas de acordo com objetivos e dependências dos
mecanismos do funcionamento da máquina pública, levaria à dissolução do consenso, de forma que a
autonomia da sociedade seria substituída por um despotismo administrativo estatal. Contra esse ‘mal’,
a solução estaria na capacidade de resistência da sociedade civil, na economia concorrencial e grupos
não geridos por instituições.
9. Segundo Zanardo, a social-democracia é a ‘memória da revolução’, o caminho de chegar ao

socialismo a partir da democracia e, principalmente, sem a revolução social (considerada enquanto
a passagem para a ‘ditadura do proletariado’) ou então como se a revolução assumisse o formato
de uma ‘gigantesca vitória eleitoral’.ZANARDO, A. Il Marxismo. Storia delle idea economiche politiche
e sociali. Torino, UTET, 1972, v.5.
10. Não sabemos se foi baseado nas palavras de Lênin (em 1922) que Kautsky defendeu a social-

democracia anos mais tarde, mas nunca é demais lembrar: “O Capitalismo de Estado será um
capitalismo que nós saberemos limitar e, deste modo, fixar-lhe as fronteiras; este capitalismo está
ligado ao Estado, mas o Estado são os operários, e a vanguarda somos nós (...). O que será o
Capitalismo de Estado? Isso depende de nós”(Lênin,1922 in: Pereira,Astrogildo;
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Estágio contemporâneo e o neoliberalismo

O processo de reconstrução do pós-guerra assegurou à economia mundial (não só nas
sociedades burguesas) duas décadas de crescimento acelerado que ao fim, marcaram o
esgotamento desse período, vale dizer, do estágio intensivo. A crise iminente e a receita
escolhida para evitá-la consistia na aplicação de um amplo conjunto de medidas
concentradoras de capital e de renda, de tentativas de desmonte do Estado de bemestar, e retorno aos princípios da economia liberal - daí neoliberalismo. As políticas
neoliberais consistem essencialmente, em uma tentativa de reverter a contra-tendência à
generalização da forma-mercadoria (a negação da negação da tendência fundamental
do capitalismo).
Através da evolução das técnicas, do aumento da produtividade de trabalho e, pelo
próprio sucesso da regulação estatal do estágio anterior, chega-se à exaustão do estágio
intensivo; muito visível pela saturação do consumo que pára de crescer (apesar das
políticas de ‘endividamento’ do Estado terem impedido um crash, uma ruptura pontual
U.R.S.S,Itália,Brasil. Editorial Alba,1935; apud:De Decca,1981). A possibilidade da existência de
um ‘capitalismo pacífico’ opôs Engels e Kautsky (fundador da social-democracia alemã), e levou
ao rompimento deste com o marxismo. Lenin sarcástico sobre Kautsky: Se o nome de ultraimperialismo for dado à unificação internacional de imperialismos nacionais (ou mais
corretamente, limitados ao âmbito do Estado nacional), e que permitisse eliminar os conflitos
mais perturbadores e repulsivos como guerras, convulsões políticas etc, dos quais a pequena
burguesia tem tanto medo, então porque não se entregar a sonhos inocentes de um ultraimperialismo comparativamente sem conflitos, relativamente não-catastrófico? (Lenin, 1915).
Ainda sobre o termo Capitalismo de Estado, Friedrich Pollock também o utilizou em Capitalismo
de Estado: possibilidades e limites (1940): defende ele em plena crise de 1929 que “os termos da autodestruição do capitalismo não estão acirrados, estão apenas em passagem a uma nova fase”; que
“o capitalismo se organiza para se tornar indestrutível, ao ponto do Estado conduzí-lo”; até
porque “começa a existir uma diferenciação dentro do próprio proletariado, ao contrário da tese
da pauperização constante”; e essas constatações demandariam uma nova função do Estado,
conduzindo o capitalismo por uma “racionalidade instrumental” que ajusta os fins aos cálculos
dos meios. No capitalismo ‘administrativo’ de Estado, a razão seria um instrumento de “realidade
adaptada”, nem crítica nem transformação, sem tendências, sem sujeito, e o verdadeiro problema
seria resolver ‘assuntos práticos’, os interesses para conceber/ajustar a produção à demanda, a
regulação perfeita da produção e distribuição: planificação da economia capitalista. Mas em nenhum
momento relaciona seu capitalismo de Estado com ‘welfare State’, com social-democracia (nem
à original alemã), nem com a que ficou mais conhecida dos anos dourados do pós-II guerra; à
aplicação do termo, ele condicionou cinco pontos principais: (1) existência de um ‘Plano Geral’ a
cargo do Estado em 3 prioridades: produção, distribuição e investimento; (2) preços
administrados segundo objetivos do plano; (3) racionalização e administração científica; (4) o
lucro privado é essencial, subordinado aos interesses do ‘plano geral’; (5) substituir ‘meios
econômicos’ por ‘meios políticos’. Enfim, dando razão a Lênin, a social-democracia era
simplesmente a forma da ideologia burguesa correspondente ao estágio predomnantemente
intensivo do capitalismo.
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como foi em 1929), e que aconteceu em etapas nos países desenvolvidos, a partir do fim
dos anos 1970. Essa última crise possui uma dimensão maior e não totalmente conhecida
(justamente por se tentar evitar) em comparação com as anteriores por atingir uma das
bases da reprodução capitalista que é a exaustão de determinados recursos energéticos
naturais essenciais. A tentativa de se evitar a crise continua sendo apenas aliviada com
arranjos neoliberais sobre o equilíbrio entre produção e consumo. O nome que se utiliza para
chamar esse estágio do capitalismo a partir de 1970 nos países desenvolvidos foi definido
por Mandel como Capitalismo Tardio ou contemporâneo e a forma política e ideológica
correspondente é o neoliberalismo. Essencialmente, as alternativas experimentadas para
se evitar a eclosão da crise foram e continuam sendo:
I. Segunda fase de desindustrialização, um processo que acompanha o ocaso/

descuido do capital, mas não é política deliberada11.
II. Privatização de elementos de infra-estrutura, tentando sua re-mercadorização.
III. Nas sociedades burguesas, desestruturação do Welfare State.
IV. Requentamento da ideologia liberal travestida de neoliberal.
V. Expansão ilimitada do crédito para protelar a eclosão da crise de superprodução.

Vale dizer, financiamento à custa de endividamento contínuo das dívidas externa e
interna dos países em geral, primeiramente e sobretudo dos desenvolvidos (grandes
consumidores), financiando inclusive a ‘conquista de novos mercados’ nos países
populosos ‘emergentes’ (Brics!).

Neoliberalismo nada mais é do que a resposta ideológica à conhecida/inerente
crise estrutural, da queda da taxa de lucro (primeiro no estágio extensivo e agora
no intensivo), embora agora justificada ideologicamente pelo inverso (excesso de
regulação) da ‘causa’ da primeira crise de caráter liberal (ausência de regulação):
culpando a ‘expansão’ do Estado (contra-tendência à generalização da formamercadoria), indiferente ao óbvio que a regulação estatal é necessária à sustentação
do mercado. Consiste essencialmente em uma tentativa de recompor a primazia e
recuperar o ‘espírito’ da regulação do mercado, promover a idéia da inevitabilidade
da globalização, etc. O fundamental é que dessa forma, o neoliberalismo nega a crise
estrutural do capitalismo (finge que não existe), culpa o Welfare-State do estágio
intensivo e volta às origens com força retórica. Como o Estado capitalista precisa
assegurar as condições de produção para o mercado, as políticas neoliberais se
resumem na tentativa da frágil remercadorização de suas economias, pensando isso
ser possível apenas através da privatização – mas só é possível com endividamento/
11. A transferência do parque industrial dos países desenvolvidos para o terceiro mundo da Ásia

e América Latina teve sua primeira fase nos anos 1950, e a segunda nos anos 1970, onde a
legislação de trabalho e ambiental, ou seja, a regulação estatal era amena, como também menor
o custo da mão-de-obra.
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financiamento do Estado (fig.1)12: interpretamos que essa é a propalada 3a fase do
capitalismo ‘financeiro’ dos anos 1990, nada mais que o aumento de produtividade
sem correspondente aumento no tamanho dos mercados.
Com algumas especificidades locais, o discurso neoliberal é o retorno ao início das
formulações capitalistas defendidas pelo liberalismo econômico do sécXVII. A
atualização será feita com a produção de uma retórica superficial à medida que a
crise se aprofunda, neologismos que não possuem significado claro nem emprego
consistente, utilizados como se fossem novos conceitos quando na verdade
objetivam encobrir ou substituir o sentido de conceitos ‘conhecidos’ desde a
Economia Política de Adam Smith13 – talvez para tentar se dissociar do pavor da crise
liberal de 1929.
O pilar central de tal ideologia é uma visão a-histórica da sociedade, que não permite
enxergar mais do que conjunturas ou fenômenos superficiais, tais como, ‘períodos de
paz’, ‘de relativa estabilidade’, de ‘boom’ (ou recessão), ‘guerras locais’ ou ‘instabilidade
regional’...(Deák,2001,p185).

fig.1: Não é a primeira vez e nem será a última que os maiores bancos centrais do mundo socorrem os
‘mercados financeiros’ - aqui estão as crises mais recentes (FMI,cit.in:Exame900,p27).
12. Mais uma vez, o Estado sempre foi necessário para o capitalismo, desempenhando tarefas tão

fundamentais como assegurar a propriedade privada, impor/expandir o trabalho assalariado ou
conduzir guerras. Uma redução infeliz é considerar que privatização é o mesmo que mercadorização.
Enquanto a mercadorização é um dos objetivos finais da generalização da forma-mercadoria e base
da reprodução social, a privatização não é nada mais do que uma operação de compra e venda dos
direitos de propriedade, sendo um objeto, uma empresa produtora de mercadorias ou ex-empresa
prestadora de serviços públicos. A privatização é apenas uma das formas individuais em que a
mercadorização pode se materializar. O objetivo da essência dessa associação perversa pode ser vista
na explicação de Michael Edwards em 1984 (cit.in:Deák,2001,p201) sobre a privatização de empresas
públicas na Inglaterra: “(...) ativos e patrimônio públicos já implantados ... estão sendo desvalorizados
a um custo coletivo (‘socializado’) ... até um ponto em que podem ser comprados tão barato que
investidores privados podem operá-los”. James Anderson avaliou o processo de privatização na
Inglaterra e nos EUA, para desmistificar o sentido desestatizante que foi atribuído e avaliar que as
transformações em curso pela ‘Nova Direita’ desde os anos 80, ao contrário da formação de uma
nova ordem internacional, constituem mais ‘desintegração da antiga’ (Anderson J, A Nova Direita e
a Privatização: Malogros Britânicos, Lições Mundiais?;Espaço&Debates 10,n32,1991). Ou ainda, Perry
Anderson a respeito do neoliberalismo, sobre seu movimento ideológico e validação para o Terceiro
Mundo (Sader e Gentili (orgs),Pós-neoliberalismo,1995).

97

Modo de produção capitalista I

Ao contrário da retórica neoliberal, o capitalismo contemporâneo é caracterizado pela
crescente abrangência do papel do Estado, que serve justamente para protelar via
endividamento, a queda da taxa de lucro individual. Apesar do discurso sobre diminuição
do Estado, durante dois governos sucessivos de Thatcher, a participação do Estado no
PIB inglês aumentou, e não diminuiu. O neoliberalismo quis dizer na verdade concentração
de capital (Ball,1989, cit.in: Deák,2001,p204). Como ilustra o gráfico abaixo (fig.2), o
mesmo aconteceu pelo mundo, em todos centros mundiais de acumulação,
exemplificando que a negação da negação falhou. O financiamento tem que vir de
algum lugar - ao lado, evolução da carga tributária brasileira (fig.3).

1995 1996

fig.2: Gastos governamentais em países selecionados. Um século
de ampliação do âmbito do Estado - O estágio intensivo do capitalismo é caracterizado pelo fortalecimento da contra-tendência à
generalização da forma-mercadoria (www.fau.usp.br/docentes/
depprojeto/c_deak/CD/5bd/3world/t1-gov/index.html)Gráfico
por Deák, baseado em dados do World Bank, World Development
Report 1991, Washington.
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fig.3: evolução da carga tributária brasileira (FSP)

13. Parece que esse descaso em aprofundar, essa sonolência em requentar mal e com preguiça

conceitos antes conhecidos decorre de uma necessidade em não enxergar que o problema ‘está à
frente’, como também extrair/expremer ao máximo (produção, ideologia, rendimentos
financeiros, etc) ‘até a última gota’. Utilizamos a retórica de Fukuyama: se a história acabou, não
há transformação e se não há transformação, não há crise e assim, se a sociedade é estática, é
porque isso é natural e assim vai permanecer, enquanto que os problemas miúdos, as imperfeições
do mercado sobre a ordem natural das coisas (como uma ‘queda de confiança dos mercados’) será
também naturalmente resolvido por meio de respostas igualmente miúdas: reforço da confiança
dos investidores, a constituição de uma força-tarefa ou de uma comissão especial, basta que a
sociedade civil dedique ao problema um mínimo de esforço. Mesmo Von misses (1927) da escola
de Viena tendo precedido, o renascimento liberal, mais do que Milton Friedman (que ficou mais
conhecido), foi o austríaco Friedrich von Hayek, contemporâneo de Keynes. Foi Hayek (O
Caminho da Servidão,1944) quem formulou os princípios da economia de mercado atual, refundando
o capitalismo imaginado por Adam Smith.
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Globalização
Globalização se tornou uma das palavras-chave a partir dos anos oitenta ao lado
do léxico neoliberal privatização, ecologia, desenvolvimento sustentado (sustentabilidade), fim
da história, sociedade civil, além dos neo- e pós-ismos, como neo-liberalismo, pósfordismo, pós-industrial ou pós-moderno. A ‘tese’ (o sonho do mercado mundial
fomentado a partir das nações-estado mais desenvolvidas teria sido adiado por
conta das duas ‘Guerras Mundiais’) defende que as condições da acumulação
capitalista podem ser recompostas na base da ampliação dos controles supranacionais (que teriam nas grandes empresas privadas defendidas pelo Estado-liberal
papel fundamental), o que requereriam também o planejamento e ampliação da
infra-estrutura física e institucional - primeiro, a partir das mercadorias universais
(carros, gravadores vídeo, computadores) e depois, com a ilusória suspensão de
fronteiras territoriais; o Estado seria uma grande empresa pública que recuperaria
o dinamismo econômico por estar constituída pela defesa dos interesses de empresas
particulares. O termo é usado para caracterizar o capitalismo contemporâneo,
justificar medidas econômicas de empresas particulares, estatais, de governos
nacionais, até políticas urbanas, com uma conotação de inexorável e acompanhante
inevitável do que se considera ‘modernização’, com amplo apoio intelectual e
acadêmico14. Na prática, é a necessidade de aprofundamento da generalização da
forma-mercadoria (barateamento e escoamento da produção é apenas uma das urgentes
medidas paliativas) em índices e campos ainda não atingidos, ou que escaparam até
o momento - por ex, financiando a produção e consumo em países populosos com
mercado em ‘teórica’ possibilidade de ampliação (fig.4, 5, 6 e 7).
14.

Na contra-mão, uma rara visão anti-liberal da globalização é a revista Monthly Review
(Deák,2001,p180). A revista resumiu os fundamentos do processo de globalização, como a
rápida expansão do investimento estrangeiro, a importância crescente das finanças se comparadas
à produção ‘real/concreta’ na economia, a luta entre as três maiores potências capitalistas pelos
mercados, a manutenção e ampliação da divisão do mundo entre nações desenvolvidas/
subdesenvolvidas ou centro/periferia e a elucidação de que a tal globalização começou há 500
anos: isso para dizer que, ao utilizar esse neologismo para capitalismo tardio, o nome força uma
alternativa à crise do capitalismo que não existe. Os laços de dependência comercial e dos avanços
tecnológicos, a idéia da ‘aldeia global’ foram vistos por McLuhan nos anos 1960 e exemplificados
pela Liga das Nações organizada pelos vencedores da Primeira Guerra Mundial. Para Samir Amin,
a globalização começou em 1492: “Eu escolheria 1492, o ano em que os europeus começaram
sua conquista do planeta - nos sentidos militar, econômico, político, ideológico, cultural, e até,
num certo sentido, étnico. Mas o mundo em questão é também o mundo do capitalismo, um
sistema social e econômico qualitativamente diferente de todos os sistemas da Europa ou
alhures. Esses dois traços são inseparáveis, e esses fatos colocam em xeque todas as análises e
respostas à crise da modernidade que deixam de reconhecer sua
simultaneidade”(Amin,1992;cit.in:Deák,2001,p182). John Kenneth Galbraith, economista e
diplomata norte-americano, declarou a um jornal italiano que a “globalização ...não é um conceito
sério. Nós, os americanos, o inventamos para dissimular a nossa política de entrada econômica
em outros países”(Batista Jr,2000,cit.in:Ferreira,2003).
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Globalização não é nada mais do que uma tentativa de estabelecer alguma regulação
internacional no interesse do grande capital representado pelas companhias
transnacionais, ao mesmo tempo que instrumento de manutenção do status quo das
relações de força internacionais. No Brasil e em muitos países ex-colônias (fig.8), é
uma arma eficaz de manutenção do status quo de dominação da sociedade de elite
nacional (será analisado no Capítulo III).

fig.4: “Das 39 fábricas em construção e projeto no mundo, 30 estão na China (16), Rússia (6) e India (8)”;
Brasil (2), EUA (2), Europa Ocidental (1), Europa Oriental (4) (CSM Auto,cit.in:Exame 897,p27).

fig.5: Participação dos ‘países emergentes’ na economia mundial (FMI, RC consultores, McKinsey Global
Institute, HFR, Isda; cit.in:Exame900,p24).

fig.6: Nenhum pais se preparou - só a China planejou seu crescimento com ampliação do mercado
interno para não ‘desperdiçar’ a ‘liquidez internacional’ no meio/fim dos anos 1990 (Pricewaterhouse
Coopers;cit.in:Exame900,p74)

fig.7: Exemplo citado de ‘Inovação e
Estratégia (caderno Inovação & Estratégia, Exame898,p6e8). Nem a ‘esquecida’ África foi esquecida nesse
caso.
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fig.8: Exemplo citado de ‘Inovação e Estratégia (caderno Inovação & Estratégia, Exame898,p6e8). Não conhecemos a Índia para poder utilizar o mesmo
tipo de sociedade da brasileira. Mas, a TATA é a maior companhia privada
nacional, antiga fornecedora do Estado. A India possui 1/3 de analfabetos,
300 milhões vivendo com menos de 1 dólar por dia, a grande maioria nas áreas
rurais (Chakravarthi Ram-Prasad, Universidade Lancaster, Inglaterra; http://
www.prospect-magazine.co.uk/article_details.php?id=9776).

Comércio
O significado real e principal do neoliberalismo é livre-comércio e os últimos acordos
comerciais do GATT (Rodada Uruguai, 15/12/1993, Rodada Doha, 14/11/2001),
ou da Conferência Ministerial da OMC (Hong Kong, 20/12/2005) eram qualquer
coisa, menos globais. Enquanto Peter Sutherland, Diretor-Geral do GATT15
comemorava o ponto de vista dos países centrais, “Hoje o mundo escolheu abertura
e cooperação no lugar de incerteza e conflito”, Luiz Felipe Lampreia, embaixador
Brasileiro no GATT dizia “Com toda franqueza, devemos dizer que os resultados
da Rodada Uruguai nos deixaram algumas vezes com sentimentos contraditórios”16.
Na verdade, o assunto era privado/restrito entre as três maiores economias EUA,
Comunidade Européia e Japão, como também o foram nas rodadas seguintes. Os
acordos bilaterais entre CE e EUA (e que mais tarde seriam ampliados a outras
nações não necessariamente de pesos econômicos correspondentes) tinham
claramente a intenção de evitar a formação de grupos hegemônicos independentes
e externos ao centro.
15. General Agreement on Trade and Tariffs (Acordo Geral de Comércio e Tarifas) que, através de

sucessivas revisões desde a Segunda Guerra mundial, procurava estabelecer regras para o comércio
internacional. Foi substituído pela Organização Mundial do Comércio - OMC em 1994.
16. Gazeta Mercantil, 16/12/1993: “Diminui o protecionismo”. Celso Amorim (FSP,26/12/05)

relata que “ao partir para Hong Kong, não tinha maiores expectativas a respeito do que seria
possível obter na OMC. Nas reuniões preparatórias de que havia participado em Genebra e em
outras cidades com os principais atores envolvidos (EUA, UE, Índia, Austrália e Japão), ficarame claro que as possibilidades de avanço nas áreas centrais da negociação eram limitadas. Sabia,
contudo, que havia espaço para progressos apenas pelos flancos, os quais contribuiriam para o
cumprimento do mandato da Rodada de Doha até o final de 2006”.
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O mercado mundial é apresentado como uma tendência natural do inevitável
desenvolvimento, e como é óbvio que não ocorre naturalmente, é imposto por meios
de coerção econômica ou militar (gun-boat diplomacy), que A.J Hobson
(apud:Deák,2001,p185) definiu imperialismo (referindo à economia mundial dominada
pela Grã-Bretanha): a coerção funcionou na (1) Alemanha, que resultou em uma
transformação social em direção a uma sociedade burguesa (revolução de 1848) e da
formação do Estado nacional a partir da união aduaneira; no (2) Japão, foi necessária a
pressão militar dissolvendo a sociedade feudal e introduzindo o trabalho assalariado
(Restauração Meiji); quando o (3) Paraguai iniciou um desenvolvimento endógeno no
sécXIX, foi impedido pela Inglaterra através da Tríplice Aliança (Argentina, Brasil,
Uruguai).
Sustentabilidade
O início dessa formulação ‘ambientalista/ecológica’ ocorreu em 1972, “que segundo
seus próprios termos, buscava atingir uma visão mais profunda [sic], supra-nacional e
transdisciplinar, sobre o que denominava a ‘problemática global’ do mundo. Refere-se
a ‘Os limites do crescimento’, o documento ao qual coube o duvidoso mérito de ter
elaborado e popularizado a interpretação da crise econômica da época como uma crise
ambiental”17.
No período considerado dos 30 anos que se seguiram, nem a crise do estágio intensivo
nas sociedades burguesas, nem as medidas para seu retardamento, conseguiram ainda
afetar a ‘confiança na instabilidade’ da economia de mercado. Quando isso escancara
nos anos 1990, a superficialidade da argumentação exigiu interpretações melhores –
que não ocorreram: os problemas continuam sendo atribuídos ao abandono da
‘ortodoxia’ liberal e soluções derivadas, da reconquista da confiança do mercado. No
rumo da terminologia sustentabilidade floresceu a revisão de categorias como sociedade,
espaço, urbanização, atividades produtivas, meios de produção, progresso técnico, porém abordadas/
substituídas por seus pseudo-conceitos designados por neologismos tais como sociedade
civil, ambientalismo, ecologia, globalização, reestruturação produtiva, Fordismo periférico, planejamento
estratégico, etc.
Dentro dos diversos aspectos dessa ‘despossessão’ do indivíduo-sujeito sobre suas
decisões por causa da ‘inevitabilidade’ das leis do mercado, interpretamos a moda
ambiental à necessidade da ampliação do âmbito do mercado sobre formas de
produção/reprodução social que não foram totalmente generalizadas-mercadorizadas
– algumas delas por não serem éticas, daí adicionar disfarces (sempre defendendo as
liberdades individuais de escolha, no sentido consumo) para a reificação da natureza ao
conjunto dos disfarces da reificação das relações sociais: se não podemos destruir a
floresta nem conseguimos evitar a devastação, podemos destruir e reflorestar com ‘selo
verde’, criar regulamentações ambientais (ISOS), ‘autorizar’ países pobres a vender (em
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capa revista Exame 897

uma Bolsa de Valores ‘verde’) coeficientes de emissão de gás carbônico, ONGs; se não
podemos impedir o trabalho infantil, podemos diminuir a exploração através de:
‘empresa amiga da criança’ (fundação Abrinq), mais ONGs, vender produtos feitos
com sucata por crianças de rua, etc. Ou seja, nós não queremos acabar com esses
problemas, mas podemos adiá-lo, além de poder escolher saciar o nosso modo de
consumo ético através de criatividade e liberdade de escolha.

Sustentabilidade foi ampliada no estágio contemporâneo do capitalismo a todos
‘questionamentos’ das vias burocráticas e representativas que tentam legitimar novas
formas de organização ao nível da sociedade, nas relações de trabalho, e na relação
do indivíduo com a natureza, justificando para isso ‘mais liberdades’ individuais...
por mais que pareçam críticas às estruturas do mercado e do Estado, não objetivam
pôr fim a tais estruturas, mas readequar/reajustar com nova roupagem, formas de
reprodução das relações de produção dominantes. É isso o que aproxima os
movimentos do ocidente e os dos países do Leste - a descentralização das economias
planejadas do Leste europeu nada mais foi do que uma reorganização do modo de
produção, na tentativa de reimpor a primazia do lucro do mercado em uma crise
na sociedade com modo de produção planificado. Nada dos simplismos/exageros
difundidos quanto a uma ‘saturação social ao desejo de consumo reprimido’.
***
Enfim, o colocado aqui enquanto estágio contemporâneo do capitalismo se
caracteriza pelo último estágio da transição iniciada há pouco mais de um século
(nos principais centros de acumulação); da acumulação predominantemente
extensiva para a acumulação predominantemente intensiva, para em seguida a
exaustão do estágio de acumulação predominantemente intensivo e nenhum terceiro
estágio de desenvolvimento capitalista à vista; o que coloca em suspensão o futuro
da produção de mercadorias sob regulação capitalista. Discussão que ainda não
tratou do essencial: de que boa parte do produto social não pode ser produzido
enquanto valor de uso individualizado para ser transformado em mercadoria com
valor de troca. Não há transformação sem crise, e a questão da crise do capitalismo
é a questão dos limites à generalização da forma-mercadoria.
17. Short Version of

the Limits to Growth. Resumo elaborado por Eduard Pestel de A Report to The
Club of Rome (1972), por Donella H. Meadows, Dennis l. Meadows, Jorgen Randers, William W.
Behrens. O estudo sobre população, industrialização, poluição, alimentos e recursos naturais foi
encomendado ao MIT pelo Clube de Roma, e o relatório argumentava a favor da diminuição das
atividades produtivas (principalmente industriais) em todo o mundo. Cit.in: Mori; http://
www.fau.usp.br/ docentes/ depprojeto/ c_deak/ CD/ 4verb/ sustent/ index.html
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Verbetes

Um verbete sucinto dos nomes e termos que serão repetidos nesse capítulo. Maisvalia, renda, lucro, fisiocracia, arrendamento, corvéia, jeira, jornaleiro, gleba, propriedade, valor
e preço.
Na teoria marxista, mais-valia é o valor que o trabalhador assalariado produz para o
capitalista além do valor de seu próprio trabalho medido pelo custo de seus meios
equivalentes de subsistência. Ela mede a exploração dos assalariados pelos capitalistas
e é a fonte de lucro destes. De outra forma, é o lucro retido pelo capitalista, a fração
do trabalho não pago resultante da diferença entre o que ele paga pela mão-de-obra e
o valor que ele cobra pela mercadoria produzida por essa força de trabalho. Para o
liberalismo, (repetido no jargão da especulação imobiliária) mais-valia é o aumento do
valor de um bem após a sua avaliação ou aquisição, em virtude de fatores econômicos
que independem ou o oposto, em razão de melhoria de qualquer transformação ou benfeitoria
intrínseca/agregada a esse bem.

Renda na Economia Política e na teoria marxista é uma categoria da Economia Política
referente ao pagamento, por parte dos capitalistas, aos senhores de terra, pelo direito
de uso da terra na produção de grãos. O conjunto de formulações dos economistas de
Adam Smith a Marx, passando por David Ricardo, é conhecido como teoria de renda.
Adam Smith conceituou a renda como um pagamento de transferência da classe de
capitalistas à classe de senhores de terra, pelas propriedades ‘originais e indestrutíveis’
do solo.
Lucro é o correspondente em uma economia capitalista à mais-valia ou ao excedente
no âmbito dos processos individuais de produção de mercadorias, sendo instrumento
de regulação da produção pelo mercado, juntamente com a taxa de juro.
A fisiocracia é a doutrina de alguns economistas do séc.XVIII na França absolutista
em que prevaleciam as atribuições feudais, baseada na idéia de que toda riqueza vem
da terra, dado que nela é que produzem os servos o excedente além de seus meios de
sobrevivência apropriado pelos senhores (na forma de renda). É em contraposição a
isso que Adam Smith e outros economistas da Inglaterra elaboram a Economia Política,
que se fundamenta na teoria do valor-trabalho, segundo a qual o trabalho (assalariado)
e não a terra é a fonte de todo valor. Arrendamento consiste em uma forma de
aluguel ou contrato pelo qual o proprietário ou o detentor do direito de posse e uso de
um bem (geralmente a terra) cede a outro a posse e o uso desse bem por tempo e custo
determinados. No feudalismo, corvéia era um modo de serviço que se prestava (ao
soberano) ou ao senhor na forma de trabalho. A jeira é uma forma de corvéia, serviço
feito por servos em uma medida ou extensão de terra dentro de determinada gleba de
terras de um feudo, que pode durar a medida de um dia, ou então por contratação em
termos de trabalho. Jornaleiro é a remuneração correspondente a um dia de trabalho.
A propriedade inicialmente, não tinha o caráter implícito e óbvio que hoje associamos
imediatamente à propriedade privada - propriedade é capitalista. Pode-se dizer que a maior
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abrangência desse nome, provavelmente posse (ou similar que não sabemos) tenha
acontecido durante o feudalismo, embora a especificação do sentido com o acréscimo
privada tenha acontecido na transição do feudalismo para o capitalismo. No feudalismo,
propriedade era relacionado a direito de posse e uso essencialmente sobre os meios de produção
– a terra, algum maquinário e a mão-de-obra (servos) que possibilitavam a renda fundiária
- por aqueles que concentravam o poder econômico e político, os senhores feudais. Não
existia nenhuma forma legal de comprovação desse direito de posse que se convertesse
em propriedade, além da força econômica, militar ou coercitiva: tanto as terras comunais
de uso coletivo como as melhores, de uso exclusivo do senhor respondiam a esse sentido,
utilizando o direito de uso sobre ambas da forma que quisesse, essencialmente cobrando
tributos de quem a utilizasse, na forma do excedente (em produtos, trabalho ou monetária).
Na transição do feudalismo para o capitalismo é que a propriedade privada foi introduzida
(cercamentos na Inglaterra do século XVI ao século XVIII, atendendo matérias-primas para
as indústrias) controlando o acesso às terras produtivas: as terras comunais dos feudos
constituíram propriedade, aqueles que passaram a explorá-la proprietários capitalistas e os
trabalhadores foram excluídos da produção de subsistência – foram obrigados a vender
sua força de trabalho enquanto assalariados, relação de produção predominante no
capitalismo. A propriedade torna-se instituição e condição de existência fundamental no
capitalismo (veta ao trabalhador o acesso aos meios: terra, recursos naturais e aos
instrumentos-maquinário de produção) - irmã-gêmea do assalariamento - com a
especificação privada intrínseca ao nome.
Resta dizer que no feudalismo, a terra em geral, mas principalmente a terra produtiva,
tinha uma função social que não existe com a propriedade no capitalismo - a propriedade
é indispensável ao capitalismo, à sociedade burguesa e à aglomeração urbana em particular
(lugar em que nunca foi permitida a produção de subsistência sobre a terra, e nunca teve
função social): a terra urbana enquanto solo é apenas suporte de uma localização dentro do
espaço.

Valor e preço. Antes da mais nada, o valor do valor está muito além da questão preço
enquanto soma de dinheiro. O valor vem antes do preço. O valor é relacionado
essencialmente à importância de determinado bem ou serviço, calculado não
obrigatoriamente na forma monetária e baseado em seu valor de uso e/ou troca, podendo
ser regulado pela oferta e procura (enquanto distinta da referida Lei). Para existir troca, o
valor pode ser transformado por equivalência em dinheiro ou bens, preço ou poder de
compra. O preço é simplesmente a quantidade necessária de dinheiro na forma monetária
para comprar uma unidade de mercadoria ou serviço baseada no valor definido acima; é a
expressão monetária da relação de troca de um bem por outro baseada no suposto valor.
Uma das diferenças fundamentais em relação ao valor é que apesar de existir um preço
baseado no valor e regulado pelo mercado, o preço pode também ser fixado por arbítrio do
vendedor (independente da aceitação ou não pelo mercado), além da interação da oferta e
da procura, opção quase impossível para a definição do valor. O preço possui um critério
de definição mais próximo do individual enquanto que o valor precisa ser definido e
regulado tanto socialmente quanto pelo mercado como um todo.
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2.1 categorias de análise da produção do espaço
Pelo fato de a produção do espaço escapar inteiramente à sua mercadorização, a inclusão do
enfoque sobre a organização espacial na análise do capitalismo põe em evidência a dialética da
forma-mercadoria como método privilegiado de interpretação da evolução histórica do
capitalismo. Uma economia não pode ser completamente mercadorizada, nem as relações
sociais podem ser completamente reificadas. A totalidade da vida reemerge do processo
urbano inevitavelmente e de certo modo triunfalmente: ela se reimpõe contra o fetichismo
da forma-mercadoria (Deák,2001,p11).

O Capítulo II trata da organização espacial da produção capitalista e da produção do
próprio espaço. Trata-se de uma interpretação da Tese de Doutorado de Csaba Deák:
Rent Theory and the price of urban land. Spatial organization in a capitalist economy. PhD
Thesis,King´s College, Cambridge, 1985.
No Capítulo I introduzimos como eram as relações de produção sobre o direito de uso
e posse do solo no feudalismo, sem a idéia de propriedade. Introduzimos também sobre
o processo de produção em geral com tendência à generalização da forma-mercadoria
dentro de um espaço de mercado unificado, que precisa neutralizar os limites e
antagonismos entre o mercado (tendências) produzindo valores de troca e Estado
(contra-tendências) valores de uso. Sua regulação será mediante leis impostas pelo
mercado e regidas pelo Estado com primazia ao primeiro, levando em consideração
que o que é válido para a organização da produção em geral também é válido para a
organização espacial da produção em particular. Isso aplicado ao Capítulo II nos mostra
que tanto o trabalho quanto as relações de produção (responsáveis pela produção do
espaço e da acumulação geral) escapam à completa mercadorização. “Localizações
podem ser consumidas individualmente como se fossem mercadorias, mas só podem
ser produzidas coletivamente, como resultado da transformação do espaço como um
todo” (Deák,2001,p83).
Veremos como se configura a organização espacial desse espaço capitalista (enquanto
um mercado unificado), e em seu benefício:
(...) grande parte desse declínio — especialmente nas cidades e regiões de industrialização
mais antiga — é o declínio de uma indústria que nunca teria existido, não fosse por uma era,
agora passada, de dominação econômica internacional por parte da Inglaterra
(Massey,1985,p49). (...) Quantidade nenhuma de ajustes feitos através de políticas espaciais
sem de alguma forma se desafiar a natureza das relações de produção tem a menor esperança
de fazer algo mais que mitigar alguns poucos sintomas (...) A organização geográfica da
sociedade é integrante de sua reprodução social e da política, no seu sentido mais abrangente
(Massey,1984,p304-5).
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É atribuído um valor ao solo a partir da sua localização configurada pela organização
espacial, determinada através do planejamento (ou mesmo pela ausência deste)
executado pelo Estado, que serve (mas não apenas) a dar suporte ao ‘planejamento’
do mercado (capitais individuais)1. Os movimentos resultado e resultantes são entre
outros: relocação, intensificação do uso, especulação, regulação, e que compõe um preço a ser
pago por esse direito de uso e posse sobre a propriedade do solo capitalista, na forma de
renda (aluguel, leasing) ou aquisição (compra/transferência da propriedade privada). A
combinação das variações possíveis entre esses movimentos possui conflitos e limites,
e mostra a complexidade em que a transformação da renda do solo no feudalismo em
renda (leia-se: lucro) sobre o solo atingiu no capitalismo; além de determinante – a
propriedade é precondição no capitalismo – para a acumulação tanto particular
(individual) quanto coletiva (uma cidade, Estado ou nação).
O preço do solo é o principal instrumento de mercado (provavelmente o único) na
organização espacial da produção. No entanto, sua análise foi dificultada pela força da
teoria de renda que dizia que o preço do solo era definido pela renda (feudal) possível de
ser extraída, quando na verdade é o contrário, o preço do solo é que determina seu
rendimento: mesmo intuitivamente sabemos que a distribuição espacial de equipamentos
públicos e privados resultado do trabalho coletivo, será determinante para o preço do
solo urbano (por ex) - ou seja, o preço ‘precisa ser construído’, não pode ser simplesmente
a forma capitalizada da renda nos mesmos moldes feudais (em que foi baseada a teoria
de renda). A crítica à teoria de renda no Capítulo I mostra que os conceitos relativos à
categoria renda tentaram explicar (com ressalvas) o modo de produção feudal, mas não
servem para a análise do capitalismo: além do fato da propriedade privada ser
precondição no capitalismo (o que não era no feudalismo), não há relação social específica
por trás da prorpriedade do solo capitalista (o que há são relações de produção da
forma-mercadoria universais) como havia no direito de posse e uso da terra no
feudalismo. O que há de específico no capitalismo é a condição determinante do preço
do solo-mercadoria (localização) - em oposição ao preço de outra mercadoria qualquer tanto para a produção de mercadorias em geral quanto para a produção e uso do
espaço, definida pela peculiaridade da localização dentro da organização da configuração
espacial produtiva em geral.
Esse é o ponto de partida para entender que a terra não existe enquanto recurso natural,
ela participa da organização espacial em um espaço socialmente produzido, suporte para
as atividades econômicas através da localização e que, sendo constituída propriedade,
comanda um pagamento por seu uso, estabelecido pela competição no mercado (ainda
que sujeito a regulações do Estado) referência para um preço. Processos de produção
(individuais e/ou coletivos) não são sustentáveis no capitalismo de forma unicamente
1. Associado principalmente a solo, a configuração do espaço unificado (que produz localizações)

implica sua integração por sistemas de comunicação e de transporte, mesmo que do lado da
retórica tecnológica neoliberal sejam mitigados a importância de conectores físicos; ao mesmo
tempo que por outro lado essa mesma retórica defenda a homogeneização do território por estradas,
portos, aeroportos, cabeamento, etc.
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endógena, que é para dizer (no caso do Capítulo II), sem sua definição espacial. Dito de
outra forma, o preço do solo não é uma renda paga pelo uso de um presente da natureza,
mas um pagamento pela localização em um ambiente criado pelo homem, o que nos
obriga a compor valor de uso do solo em preço, e sua conversão em pagamento através
da compra, que é a forma predominante no estágio intensivo. Ou seja, as leis econômicas
que regulam a produção e reprodução da acumulação em geral estão incompletas se
não levarem em conta a dimensão espacial da economia para a reprodução social. O
antagonismo entre forma-mercadoria (mercado) e produção coletiva (Estado) tornamse também desse modo inseparáveis para o processo urbano.
A conclusão do Capítulo I e que essa introdução retorna é que o conceito da teoria de
renda foi muito mais instrumento de produção de ideologia do que conhecimento. Ela
apresenta uma sociedade híbrida entre feudal e capitalista em três classes sociais estanques,
para assim ser possível a aplicação de seu modo de transformação baseado em suposto
equilíbrio sobre uma evolução natural abrangente entre todos campos da economia, o
que justificaria uma estabilidade do status quo social (também natural)2 – ou então por
ex, que a configuração do espaço urbano ‘que conhecemos’ é o justo resultado da
relação de forças sociais. A determinação de que a renda da terra definia o preço eliminou
o peso determinante do preço dentro das regras definidas para interferir sobre a
produção do espaço, fundamental para a organização espacial e sobre a reprodução
social correspondente3 - perceptível no rápido crescimento das aglomerações urbanas.
Tivemos que esvaziar a teoria de renda e substituí-la por outra análise. Esta deverá
lançar mão de conceitos básicos de novas categorias econômicas que formam a base de
uma análise da organização espacial da produção no capitalismo como espaço, localização
e preço do solo; aspectos conceituais da organização espacial no capitalismo, elementos
integrantes totalmente ou parcialmente dos movimentos citados anteriormente,
mostrando também como o custo da localização entra na composição do custo de
produção que irão compor (por ex) o preço das mercadorias e salários, ou seja em
4
última instância, no próprio ‘custo’ de reprodução social (vale dizer, do capitalismo) :
I. Análise do preço do solo, seu movimento e da regulação pelo mercado que, ao

constatar suas limitações inerentes, ‘exigirá’ a intervenção estatal para a produção,
planejamento, transformação e regulação da produção do espaço, concomitante aos
equivalentes sobre o espaço da produção, mesmo que o ‘mercado’ diga o contrário –
conclusão do Capítulo II.

2.

Entendemos que a teoria de renda (e seus pressupostos) é uma criação da ideologia liberalburguesa vencedora da revolução inglesa (1640-60), propagada como outras, como a teoria do
evolucionismo, a crença no progresso linear, o conceito de valor em geral que trouxe uma familiaridade
perversa a conceitos como equilíbrio natural, Direito, democracia, liberalismo, sociedade civil, etc, que
perpetua nos nossos dias. Compreender o que é modo de produção (forças e relações) e como
se produz acumulação em geral, sociedade, Estado, mercado, são a primeira parte para a
compreensão da configuração da organização do espaço.
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II. As bases da extensão do papel do Estado enquanto regulador da reprodução

social dominante, e ainda produtor, estruturador, regulador do espaço (produzindo
localizações) e antagonista necessário para a existência da produção de mercadorias
(incluindo composição do preço) pelo mercado. “A localização das atividades de
produção se dá por uma combinação das ‘leis do mercado’, atuando ao nível
individual, e da regulação estatal no âmbito coletivo5"(Deák,1991,p115).
III. Organização/desorganização espacial e especulação.

3. Lutando desde já contra as ladainhas da liberdade de mercado, iremos perceber que o preço do solo

pode perfeitamente ser muito mais comandado ou induzido (aumentando o preço com
melhoramentos, infra-estrutura, diferenciação espacial, arborização) com o fim de consolidar estoques
futuros reservados à uma parcela seletiva da sociedade. “(...) Preços da terra não são a forma capitalizada
da renda que é e deveria ser lucro excedente embolsado pelos proprietários de terra, nem são
resultado de alguma interação entre oferta e procura. Mais, preço da terra é um dos meios de
organização do espaço enquanto meio legal, indutivo, coercitivo e, debaixo do Estado, ajuda tanto
a produção e o uso do espaço urbano de acordo com a necessidade do modo dominante da
produção na economia e de acordo com o propósito de reprodução da estrutura da sociedade
dominante” (Deák,1985,p5).
4. Organizando outros conceitos que se repetirão: processo de produção não necessariamente corresponde

à indústria, apesar da associação mais comum. Na nossa descrição corresponde tanto a uma somatória
de atividades de produção concretas (individual ou coletiva), ampla e abrangente, que inclui por ex,
o amplo setor de serviços. Distinto do anterior, a atividade de produção é mais específica, direcionada a
um ramo da indústria, da agricultura ou dos serviços. Recapitulando o cap.1.4 (processo individual de
produção: capital fixo e capital circulante), vamos considerar daqui pra frente e preferencialmente, que maior
ou menor fluidez é uma característica do capital; e maior ou menor rigidez é característica do processo de
produção.
5. O raciocíno próximo do completo é o seguinte: “A transformação do espaço (urbano) é dominada

pela necessidade de combater a diferenciação espacial decorrente do desenvolvimento da produção. A
contribuição da regulação, via mercado para com a organização espacial está em assinalar o nível de
diferenciação dentro do espaço )urbano) por intermédio dos níveis de preço das localizações: quando
aumenta aquela, aumenta igualmente a competição por melhores localizações tanto internamente a
determinado ramo industrial, quanto entre indústrias, e o preço das localizações se eleva. Para
combater a excessiva diferenciação espacial, é necessária a construção de infra-estruturas, a cargo do
Estado” – entendemos que a especificação ‘urbano’ não é necessária; ou então: (...) “A construção de
infra-estruturas e a legislação de uso do solo não são os únicos meios de intervenção estatal na
produção do espaço. A tributação sobre a terra (ainda que não possa ser entendida como meio de
regulação espacial por ser condição necessária - juntamente com a propriedade privada da terra - ao
capitalismo, independentemente de qualquer organização espacial) pode, no entanto, ser usada
como meio de regulação, se bem que somente em casos específicos...” (Deák,1991,p115).
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Posta a organização econômica no Capítulo I, a organização espacial no Capítulo
II, veremos as especificidades sobre o óbvio de que: como o tecido da sociedade
está nas cidades, uma compreensão da sociedade (Capítulo III) é necessária para a
compreensão do tecido urbano (Capítulo IV).
Por isso, para a avaliação do preço do solo começamos com uma interpretação
crítica da teoria de renda e depois, pelo reconhecimento de que a localização é
uma forma particular de solo, condição de produção que precisa ser mercadorizável
no capitalismo. Ela comanda um preço, com a forma de pagamento ela ‘compra’
(propriedade privada) dominante no estágio intensivo, embora a forma paralela
da ‘renda’ (aluguel daquela propriedade privada) ainda sobrevive a fim de
possibilitar a produção em processos de produção cujas mercadorias, em um estágio
particular de desenvolvimento (inicial ou decadente), não conseguem ser
completamente mercadorizados (vale dizer, preço de venda que ‘lucre’ sobre o
custo de produção; ou mesmo produtos que não entram diretamente/facilmente
no mercado).
***
Quisemos dizer com o anterior que:
I. A Teoria do Equilibrio também contaminou o espaço.
II. A idéia de que o equilíbrio coletivo seria o encontro final e natural da soma de

equilíbrios individuais também contaminou o espaço.
III. As peculiaridades da formação social introduzem e explicam as particularidades

da organização espacial.
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2.2 território, espaço e localização

Assim, com a prática (social) da produção/reprodução com divisão do trabalho,
o território é estruturado em espaço,
Território segundo Deák , é o suporte de um espaço estruturado, ou diretamente de uma
sociedade sem divisão social do trabalho:“No comunismo primitivo, em que a produção
não é individualizada, o território não necessita ser estruturado em espaço. Certamente
membros da comunidade se movem de local a local no território, mas este último é usado
em sua forma natural e não é transformado por intermédio do trabalho; localizações não se
tornam individualizadas. E isto que permite a essas comunidades se deslocarem de um
território a outro sob o efeito de algum impulso externo, seja uma agressão de outra
comunidade ou sociedade, ou meras variações sazonais da natureza. Um número reduzido
dessas formas de sociedade sobreviveu até nossos dias, como, por exemplo, alguns grupos
de indígenas da região amazônica, sociedades cuja permanência até hoje foi viabilizada por
um território suficientemente amplo para permitir sua forma nativa de vida”(1985,p99).

...e o produto final das intervenções do espaço não é uma nova estrutura
em particular, mas a transformação por dentro da própria estrutura: é o espaço
unificado dentro de fronteiras que conhecemos como nação-estado. E a principal
finalidade do espaço para o capitalismo, a partir das transformações geradas pela
substituição do modo de produção feudal pelo modo de produção capitalista é o
processo de homogeneização do espaço para assegurar o funcionamento do
mercado unificado, superando a separação campo/cidade da época feudal.

Processos de produção e reprodução (individuais ou coletivos) requerem
localizações e interação espacial através de estruturas físicas, que são as infraestruturas1: estradas, ferrovias, cabeamento em geral, encanamentos, satélites, com
a função de conectar atividades entre localizações. A isso chamamos de espaço
materializado e que constitui o espaço econômico, produto histórico do trabalho,
e que permite o desenvolvimento das forças produtivas que acompanham o
processo de acumulação. Espaço é a soma total de localizações interconectadas
(fig.2) por infra-estrutura, construída e atendida pelo trabalho social. Sendo
necessário à acumulação mas não podendo ser produzida como mercadoria, sua
produção é assumida pelo Estado. Nesse espaço são constituídas localizações
enquanto propriedades (lotes, glebas, etc) a serem vendidas no mercado enquanto
valor de troca. O espaço de um mercado unificado na economia como um todo2
define o valor de uso de uma localização, e a competição de usos por ela definirá
um preço.

Localização pode simplesmente ser um lugar. Localizações são extensões

delimitadas do território, a forma jurídica do direito de propriedade que pode ser
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um pedaço de terra, um espaço construído (fábrica, habitações, escritórios)
materializado na forma de uma superestrutura1, apoiada na própria, embaixo ou
acima da superfície da terra. Vale dizer, terra aqui possui o sentido específico de
solo (chão, superfície, base de apoio), diferente da terra no feudalismo (qualidades
produtivas naturais). Além do que, mais do que solo enquanto elemento de suporte
físico, a localização possui um valor de uso para atividades de produção/
reprodução e como o espaço, é condição necessária ao exercício de qualquer
atividade. Nesse conceito, plataformas de petróleo marítimas e satélites espaciais
são localizações.
1. Infra-estruturas são suportes para unidades jurídicas de localização definidas no nível da superfície

da terra, no próprio pedaço de terra, ou em uma área física definida – o mar, a órbita terrestre, etc.
Superestruturas são edifícios construídos em um ‘pedaço de terra’ ou em uma área física definida –
uma plataforma marítima no mar ou um satélite em órbita - que pode, mas nem sempre, promover
localizações individuais (a partir de flats, escritórios, lojas, etc). A distinção relevante entre infraestrutura e superestrutura é que quem dá a forma, representa o sentido real de produção e uso
coletivo é a infra-estrutura, além de fornecer critérios de lugar onde a superestrutura pode ser produzida
e utilizada na forma de propriedade. Apesar desse trabalho considerar principalmente a infra-estrutura,
a conceituação e distinção entre infra-estrutura e superestrutura é necessária para a delimitação precisa
de uma localização, que é onde a propriedade privada é definida no território.
2. “Espaço [econômico] no capitalismo é o território de um mercado unificado no qual a forma

mercadoria se generalizou”(Deák,2001,p113). Ele define as localizações e as relações entre suas
localizações que tornam possível o processo de produção (individual e coletivo). O espaço urbano é
a mesma definição ajustada à escala urbana, na distribuição das atividades humanas e usos do solo
em zonas e distritos, apoiados por edifícios apropriados, regulações e serviços. Recapitulando, no
feudalismo, a (1) separação campo-cidade derivava da separação da produção no campo e troca/
consumo na cidade; a (2) forma-mercadoria era limitada pela produção de subsistência na produção
direta de valores de uso; a (3) o excedente era a renda apropriada pelo senhor feudal sobre o produtor
direto para o que quiser: consumo ou comercializar na cidade. Essa relação econômica era de difícil
ampliação e dependia de “mercados e esferas de produção separados”, para tornar possível “comprar
barato e vender caro” (Merrington 1975,p177). Mais tarde, através do trabalho assalariado e sob o
comando do capital no capitalismo, a generalização da forma-mercadoria se torna dominante, unifica
a produção para subsistência e a produção do excedente com o objetivo prioritário em gerar valor de
troca (facilitando sua conversão em mais uma representação, o dinheiro). O desenvolvimento do
capitalismo irá produzir mercadorias (produtos, trabalho, empregados, salário) e diversificar valores:
o excedente é apropriado em todas as etapas na forma de lucro, incorporado a partir do custo de
produção+distribuição+preço final da mercadoria (baseado em seu ‘valor’); a troca passa a ser troca
de equivalentes em um mercado que precisa ser unificado. Para isso, mercados, trabalho e capital devem
fluir livremente em uma escala grande o suficiente para formar um processo autônomo de acumulação,
viabilizado do ponto de vista espacial a partir da redução de espaços locais e fragmentados (da época
feudal) a um espaço único, unificado por uma infra-estrutura de comunicações – mesmo que o avanço
tencológico na infra-estrutura, na extração de recursos naturais, produção e consumo dependam
cada vez menos de uma localização específica: “Os meios de comunicação e transporte herdados do
período manufatureiro logo se tomaram amarras intoleráveis para a Indústria Moderna”(O Capital
I,p363). Diferente do modo de produção e das terras comunais feudais, no capitalismo tanto a
produção quanto a localização podem ser individualizadas, o que abre espaço para a criatividade e
opressão estimulada pela propriedade (agora privada), com objetivo único ao lucro – muito mais do
que acumulação.
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Território
espaço

Território
+
trabalho
Espaço estruturado

localização

Localidades
localizações
+
conetividades
materialização

Permitem processos de
produção/reprodução individualizados
(espaço econômico: infra-estrutura coletiva)
Precisam ser construídos

fig.1: Esquema de representação, cap2.2

fig.2: Espaço em matemática - O plano
cartesiano é o próprio modelo do espaço do mercado unificado. Um espaço é definido por uma
métrica, que é uma representação de como
se desloca entre dois pontos. Para as métricas ilustradas, os contornos em linha
grossa representam pontos equidistantes
(‘bolas’) dos respectivos ‘centros’ — pontos C (figura e legenda de Deák,1985,p100).

2.3 valor da localização.

O solo pode comandar o preço (em geral) porque ele é suporte para a localização,
embora o pagamento pela localização não é o mesmo que pagamento pelo solo, este
último mais comum. Existirá um pagamento pelo uso de uma localização mesmo onde
este não for apoiado pelo solo: espaço aéreo, aluguel de satélites, delimitação territorial
marítima, etc. O valor de uso e o valor de troca da localização não dependem da
restrição a uma condição estática relacionada ao solo, e seu valor referência para um
preço (de pagamento mediante compra ou renda) é um meio de organização espacial
da produção1.
Valor de uso e valor de troca da localização. A localização é um valor de uso para toda
atividade de produção que não pode ser definido de forma isolada ou individual. A
partir do valor de uso se atinge o valor de troca definido por um preço, somatória do
conjunto de valorizações/desvalorizações do processo de acumulação em geral, e
resultado também da interação entre Estado e mercado sobre a produção do espaço e cuja importância para a acumulação a especulação finge desconhecer. O valor de uso
é transformado constantemente através do processo histórico, e o valor de troca é sujeito
às volatilidades típicas das mercadorias em geral: torna-se obsoleto com o tempo por
causa da decadência física, mas também por causa das inovações tecnológicas da
produção que exigem mudanças nas necessidades espaciais tanto da localização individual
quanto do espaço. Daí não ser possível garantir um preço ‘fixo’ ou ‘definitivo’ para o
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valor da localização que garanta uma condição permanente e ótima de produção – o
que existe é uma referência, quase um ‘chute’ estipulado/regulado essencialmente pelo
mercado, em que as atividades de produção individuais (atuando no mercado enquanto
produtoras e consumidoras de localizações) precisam se adaptar constantemente às
mudanças no espaço, sempre buscando criar e utilizar localizações melhores (fig.1).
Portanto, a produção do espaço é parte da produção e regulação econômica (em geral,
planejada ou não), conduzida pelo Estado com primazia ao mercado, com a localização
comandando um preço e forma de pagamento a partir de seu valor de uso, referência para
seu valor de troca, mercadorizada como qualquer mercadoria. O pagamento pela localização
(dessa propriedade privada no capitalismo) pode existir na forma de renda (aluguel, na
falta de um nome melhor, distinto da renda feudal), ou na forma do preço (compra e
venda); valor que entra na composição do custo de produção das mercadorias junto às
demais condições de produção – trabalho, salários, matérias-primas, técnica, maquinário:
bens e meios de produção2.
LOCALIZAÇÃO
VALOR de USO:
mercadorizada,
VALOR DE TROCA

PRÉ-CONDIÇÃO: NECESSÁRIA p/
PRODUÇÃO/REPRODUÇÃO (qualquer)

Requerimentos da
ECONOMIA
e que torna a
LOCALIZAÇÃO ÚTIL
MERCADO

ESPAÇO URBANO:

Soma de LOCALIZAÇÕES INTERCONECTADAS
por INFRA-ESTRUTURA, construída e atendida
pelo TRABALHO

(primazia) + ESTADO

ORGANIZAÇÃO ESPACIAL
PRODUÇÃO e REPRODUÇÃO

fig.1: Valor de uso da localização transformado em valor de troca
1. Valor

e preço. Ver em verbetes, Anexo Capítulo I.

2. Recapitulando. Mesmo intuitivamente percebemos que em ambos (ou melhor dizer em qualquer),

modo de produção feudal e capitalista, a ‘renda’ é realizada/produzida durante o período de produção,
embora o capitalismo exija condições mais complexas. Era fácil perceber isso no feudalismo através
do próprio processo produtivo (principalmente na renda trabalho), controlado diretamente pelo
senhor (vale dizer, seu representante) a fim de garantir a produção (enquanto apropriação do excedente
pré-definido antes da produção, não ao final, nem mero ‘lucro’). O que ajuda a entender que o
excedente (lucro no capitalismo) ia sendo gerado, ao invés da idéia liberal no capitalismo de que o
lucro é CONCLUSÃO (excluindo a noção de geração), como se finalizado de forma espontânea,
apenas ao final de cada período de produção – no capitalismo o lucro é conhecido ao fim, mas gerado
como qualquer outro modo de produção, durante. No capitalismo é necessário investimento prévio,
que não era pré-requisito lá, a fim de garantir o excedente (lucro máximo) que só será conhecido ao
final do processo de produção (não é possível pré-definir antes) – o lucro é mais interessante/
objetivo inclusive do que a produção propriamente dita. O controle do senhor feudal durante a
produção foi afrouxando a partir da renda em produtos e praticamente abandonado com o trabalho
assalariado, mas não muda o modo concreto de geração do excedente (nem no capitalismo) durante
o processo produtivo: percebemos a inviabilidade teórica e prática da teoria de renda de Ricardo em
dizer ser possível pagar renda só ao fim do processo produtivo, com renda e salários pagos sob a
forma de dedução dos lucros. È importante que não exista mágica nem mistério, muito menos
geração espontânea:: tanto no feudalismo como no capitalismo o excedente é gerado durante o
processo de produção, produzido através do trabalho (individual e coletivo) e demais condições de
produção, incluindo localização e espaço.
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Além, o preço da localização não será definido apenas a partir de seu suposto valor,
mas vinculado enquanto instrumento de organização da produção e debaixo das condições gerais da
competição entre capitais. Isso significa (por ex), que a composição do preço final (consumo)
das mercadorias, incluído o custo de produção que regula e garante a produção destas
(incluído o pagamento pela localização), serve também de referência para regular a
distribuição da produção espacial no espaço urbano ao procurar obter uma localização
‘ótima’ para determinada escala de produção (fig.2): ou seja, o pagamento pela localização
regula e é regulado pela composição do custo de produção das mercadorias, além de
regular e ser regulado pela distribuição da produção sobre o (e da própria produção
de) espaço (fig.3)3. Se podemos afirmar que essa é a regra, acrescentamos que novos
processos de produção (freqüentemente) escolhem pagar um valor menor em
localizações (ou inferiores, ou distantes dos centros principais de acumulação), como
também em muitos casos recebem subsídios quando sua localização ou produção (que
pode também ser velha ou decadente, mas com valor estratégico) fazem parte de uma
área específica do planejamento estatal.
Condições de produção:
pagamento pela LOCALIZAÇÃO (aluguel ou venda)
Composição do CUSTO de
PRODUÇÃO de MERCADORIAS

TRABALHO
BENS DE PRODUÇÃO

fig.2: Composição do preço da mercadoria
Capital FIXO/CIRCULANTE adiantado e ativo na produção
A composição do
PREÇO da LOCALIZAÇÃO

do CUSTO DE PRODUÇÃO de MERCADORIAS
de RESTRIÇÕES COLETIVAS do uso do solo e TAXAÇÃO
alguma forma de expressão monetária do
TRABALHO ABSTRATO na produção do espaço

fig.3: Composição do preço da localização

3. A frase completa não se restringe a espaço nem a localização: o capital está presente no mercado na forma

monetária, na qual assegura as condições de produção: localização, bens e meios de produção e trabalho; e as
proporções nas quais estes se manifestam na composição do capital total é um resultado da regulação da produção foi alterada para fixar a importância da produção do espaço na relação com o pagamento pela
localização. A duração do período (tempo) pelo qual a localização fica assegurada, junto com o nível
do controle exercido sobre a localização como condição de produção determina a forma de pagamento
– renda ou preço. Embora estágios de acumulação possuem formas de pagamentos predominantes:
renda no estágio extensivo e preço no estágio intensivo. A forma do preço ainda é dominante no
capitalismo contemporâneo (embora está deixando de ser), forma compatível com o desenvolvimento
da generalização da forma-mercadoria; mas a forma da renda/aluguel funciona como auxiliar ou
complementar à forma do preço, basicamente em estágios iniciais ou decadentes de processos
produtivos específicos, onde a forma-mercadoria ainda não se desenvolveu completamente ou
aonde já ultrapassou a maturidade – uma atividade produtiva pode arrendar (ou mesmo alugar),
estendendo sua condição de produção, tanto o resultado de sua produção (a mercadoria) como sua
condição de produção (a localização, por ex), o que significa transformar parte de seu capital fixo em
circulante (leasing). O pagamento pela localização e mesmo a forma intermediária do leasing será
aprofundado no capítulo seguinte.
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2.4 pagamento pela localização e estágios de acumulação

Já falamos que a terra enquanto solo é uma forma de comandar o preço porque ela
é suporte para a localização, que pagamento pela localização não é o mesmo que
pagamento pela terra, embora essa última associação seja a mais comum. Vimos
também que valor vem antes do preço, e veremos historicamente como foi gerado
o pagamento pela localização.
A substituição dos direitos feudais sobre a terra pelos direitos da propriedade
privada1 possibilitou o nascimento e crescimento de um mercado para a terra, o
desaparecimento do significado social dos direitos compartilhados sobre a terra
que existiam no modo feudal, talvez bem resumidos no significado da separação e
distinção entre produção e capital – se eram quase o mesmo no modo feudal, não
mais no capitalismo. A propriedade força o assalariamento e o pagamento pela
terra, substituído depois pelo pagamento pela localização mediante um preço no
mercado, associação feita primeiro relativa a algo como ‘produtividade do capital’,
com a produção servindo enquanto suporte ao primeiro.
O pagamento pela localização é uma pré-condição da produção e acumulação (individual e geral),
adiantada e faceada pelo capital para assegurar essa condição de produção por um período de
tempo:
I. A forma da renda/aluguel (renda no modo feudal e aluguel no capitalismo

contemporâneo) assegura a posse de uma propriedade enquanto localização para
uma produção por um período pré-determinado (mesmo que prorrogável); ela
trabalha predominantemente com os fundamentos do capital circulante, aumentando
a fluidez do capital e diminuindo a rigidez do processo de produção.
II. A forma do preço (compra/venda) assegura a posse de uma propriedade

enquanto localização por mais de um período, ou por tempo indeterminado; ela
trabalha predominantemente com os fundamentos do capital fixo aumentando a
rigidez do capital e do processo produtivo2.

Uma vez que o componente de maior/menor fluidez do capital é elemento crucial
para a introdução de novas técnicas ao processo e desenvolvimento da produção,
as duas formas de pagamento pela localização em suas peculiaridades representam
importante papel na regulação (espacial e econômica) da produção se comparado
com a ausência de pagamento - possível na planificação das atividades de produção
em geral (geralmente pelo Estado), o que inclui a localização (fig.1).

1.

Os direitos feudais à terra foram abolidos na Inglaterra em 1660, na França em 1789, na
Alemanha e Europa oriental em 1848, no Japão em 1868 pela restauração Meiji e nos EUA onde
o feudalismo nunca existiu, a associação entre trabalho assalariado e propriedade privada expandiuse após a guerra civil e a abolição dos escravos em 1865.
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A correspondência histórica entre estágios de acumulação no capitalismo e pagamento
pelo solo (depois substituído pela localização) pode ser interpretada em duas associações
principais (fig.2 e 3):
I. A acumulação no estágio extensivo está condicionada à extensão da produção sem

obrigatoriamente necessidade de regulação espacial (a expansão caminha mais através de
‘conquista territorial’ do que planejamento do espaço); à ampliação em extensão do
assalariamento; a poucas, lentas e limitadas inovações técnicas e à fluidez do capital. A
acumulação no estágio intensivo está condicionada basicamente ao aumento da
produtividade do trabalho (uma vez que a acumulação a partir do aumento da produção e
assalariamento em extensão praticamente se esgota) a partir da evolução técnica e
produtiva, da ampliação com aumento do nível de subsistência/reprodução da força
de trabalho, que o torna mais próximo das características do capital fixo.
II. A forma de pagamento através da renda é flexível, não exige volume considerável

de capital (prévio, o ‘crédito’ muitas vezes principal problema dos capitalistas individuais),
o que aumenta a fluidez do capital empregado, é compatível com pequenos
aperfeiçoamentos técnicos (não necessariamente mais baratos), mais fáceis e possíveis
de serem introduzidos de maneira suave e gradual, com pouca ou nenhuma parcela de
capital fixo - até porque o capital em escala ainda era exceção na vigência, características
compatíveis com o estágio extensivo. O gradual aumento da parcela tanto de capital
fixo quanto circulante necessários ao aumento da produtividade do estágio intensivo,
irão caminhar junto ao aumento da rigidez (do capital e do processo produtivo); que
exigirão cada vez mais capital (ambos), significando saltos para a substituição de novas
técnicas e atrair/exigir mais capital: serão introduzidas somente quando (não é mais
possível adiar) a ‘última ou mais recente técnica’ estiver mais produtiva do que aquela
em funcionamento, ou então, por meio de crises (capitalistas) cíclicas que fogem ao
controle do capital e forçam a desvalorização do capital fixo existente – características
que compatibilizam estágio intensivo e a forma de pagamento da localização pelo
preço (cap1.4-processo individual de produção: capital fixo e capital circulante).

Sem esquecer algumas características essenciais: (1) um estágio de acumulação nunca
elimina totalmente o outro – daí predominantemente; (2) o estágio predominantemente
intensivo é mais exigente do modo de produção (técnicas/relações) do que o
predominantemente extensivo, de forma que: enquanto o processo de acumulação
intensivo produzir excedente, enquanto o capital permanecer e a regulação espacial da
produção for útil a esse objetivo, o pagamento pela localização será dominado pela
forma do preço3.
PAGAMENTO pela
LOCALIZAÇÃO

aluguel/arrendamento
(dominante no regime extensivo)
compra/venda (posse/prop. privada)
(dominante no regime intensivo)

Significa o nível do controle do
capital sobre a:
REGULAÇÃO da PRODUÇÃO:
o que, quanto, onde e com qual técnica
deve ser produzido como também o
NÍVEL de FLUIDEZ do capital.

fig.1: Pagamentos históricos pela localização

2. A propriedade privada da terra durante o período em uso pelo próprio proprietário é um capital fixo

(principalmente através do valor-de-uso), mas também capital circulante principalmente no
momento/período em que privilegiará o valor-de-troca na mercadorização. Pode parecer que ao
comprar a localização (sem gastar pagando renda), está assegurada para sempre uma garantia ‘ótima’
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ALUGUEL/
RENDA
COMPRA/VENDA

aumenta a fluidez
de capital:
mais próximo do
CAPITAL CIRCULANTE
aumenta a rigidez
de capital:
mais próximo do
CAPITAL FIXO

fig.2: Pagamentos históricos pela localização
e níveis de regulação da produção

pequenos aperfeiçoamentos
técnicos, podendo ser introduzido
de forma suave e gradual
menor rigidez do
processo produtivo
maiores aperfeiçoamentos técnicos,
em geral por saltos de inversões ou
por meio de crises que forçam a
desvalorização do capital fixo em uso.
maior rigidez do
processo produtivo

condição de produção
localização 1

condição de produção
localização2

ACUMULAÇÃO EXTENSIVA
(predominantemente)

ACUMULAÇÃO INTENSIVA
(predominantemente)

ALUGUEL/RENDA da TERRA
(solo)
e
possibilita
incorporar pequenas,
baratas e graduais
inovações técnicas em
valor de capital fixo

fig.3: Localização enquanto
condição de produção

obstáculo para a
etapa seguinte
ACUMULAÇÃO INTENSIVA

combinações para introdução
de novas técnicas ao
processo de produção
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PROPRIEDADE da TERRA
(solo)
possibilita incorporar
inovações técnicas em maior
valor de grande capital fixo

via ALUGUEL/RENDA:
o controle da terra pelo seu proprietário precisará
ter prazos alongados para não ser empecilho
à incorporação técnica ao capital fixo
via PROPRIEDADE:
permite incorporação de capital fixo e
continuidade do processo de acumulação
com maior segurança

para condições ‘ótimas’ de produção. Mas, voltando ao capítulo anterior, como a localização está
vinculada ao seu valor-de-uso e troca em um espaço urbano em constante transformação
(homogeneizado/diferenciado), a localização sozinha (comprada ou alugada) não é garantia
permanente para a manutenção de um processo de produção ‘ótimo’. Ambos custos de pagamento
pela localização, formados e estipulados entre a competição do mercado e regulados pelo Estado
(supostamente defendendo o interesse coletivo), são formas de garantir e regular as condições de
produção por períodos de produção – e que torna uma atividade de produção possível. Uma vez
que a terra é condição de produção, enquanto for propriedade privada, o preço ou renda a ser pago
em cada localização determinará o que deverá ser produzido, de acordo com qual técnica, qual nível de
controle do processo de produção (tanto pelo capital fixo quanto circulante), como também os
níveis da sua fluidez e rigidez correspondentes, todas partes importantes do processo de
transformação da produção e que, ao fim, irão compor a acumulação individual e a total – ou seja, o
preço é que determina a renda e não o contrário. As duas formas de pagamento podem existir juntas
mediante algumas condições, o preço não exclui a forma da renda, nem podem ser impostos – a
regulação do mercado (principalmente se a regulação estatal for tímida/limitada) determinará; à
exceção quando uma técnica ou atividade/setor de produção de um processo de acumulação (em
determinado estágio) solicita uma forma específica, ou então quando o Estado detrmina através do
planejamento e regulação. O que não muda é que, quando a forma do preço é dominante, a forma
da renda servirá de suporte à forma do preço.
3. O aumento da produtividade do trabalho no estágio intensivo das nações burguesas no fim do

sécXIX resultou num volume de capital excedente (fixo e circulante) que impulsionou sua mobilidade
atrás de novos campos de investimentos, unificando mercados em escala mundial nunca antes vista
– a última unificação de mercados havia acontecido na transição do feudalismo para o capitalismo,
dentro das nações-estados – momento econômico que contribuiu para a substituição do pagamento
pela terra da forma anterior predominante renda para preço. Trata-se de uma ilustração para mostrar
que ambos capitais (fixo e circulante) estão presentes em ambos estágios; o que muda é volume e
proporção de cada um. Se consideramos que mobilidade de capitais é semelhante a fluidez de capitais,
o capital circulante é associável a fluidez, não a fixidez (que não impede o capital fixo poder ser
movimentado, apesar da sua característica ser a rigidez) – a nomenclatura e as combinações dizem
respeito a relações predominantes.
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enquanto determinante da técnica de produção e maior/menor fluidez de capital
I. Estágio extensivo, capital circulante, pagamento pela localização através da forma renda.
II. Estágio intensivo, capital fixo, pagamento pela localização através da forma preço.

O pagamento pela localização na forma renda predominou no estágio de acumulação
predominantemente extensiva no início do capitalismo, em que a Inglaterra foi original
e único representante. Inicialmente associada à renda vinculada à produção agrícola4,
foi o meio de produção em que trabalho assalariado e mercadorização da produção
começaram a ser generalizados, com a condição principal de acumulação baseada na
expansão geográfica - primeiro dentro de um mercado nacional protegido, e depois
(defendendo o comércio livre), em mercados externos. A forma da renda permaneceu
a forma dominante de pagamento pela terra por todo o período da revolução industrial
e regrediu concomitante ao início da depressão de 1865. Isso porque foram sendo
alcançados os limites tanto da expansão geográfica interna quanto da extensão produção
da acumulação extensiva5, que é para dizer também do crescimento demográfico e
assalariamento internos, limites que só poderiam ser superados em novas áreas externas,
outras populações, além do aumento da produtividade do trabalho, o que já é
característica da acumulação intensiva, estágio seguinte. O que explica no final do estágio
extensivo o imperialismo de nações-estados competindo entre si por mercados mundiais.

4. Em se tratando de história, isso não implica que a forma do aluguel/renda não existisse nas cidades

feudais ou posteriores, mas que não era predominante. Quando surgiu nas cidades, foi uma derivação
posterior à forma do preço e da propriedade privada. É verdade que os direitos feudais à terra não
tinham tanto significado nas cidades, mas é verdade também que o direito burguês foi estabelecido
tarde, apenas no começo do sécXlX e debaixo da tutelagem de um rei ou um senhor feudal menor
(como testemunhado por documentos em Kieft et.al,1967;ver também Granasztoi,1980). Enfim,
temos afirmações insuficientes sobre como se comportava o direito à terra nas cidades feudais, como
também o que temos dizia sobre a produção de excedente, não à produção social como um todo.
5. Pra se ter uma idéia do que significava técnica na época da produção agrícola extensiva, o principal

avanço após a revolução inglesa (1640-60) era o cultivo de novos produtos, como raízes e pastos
artificiais em novos campos, aumento da área de cultivo, a drenagem de pântanos, a criação de
animais em espaços fechados, o mercado de jardinagem, fazendas de frutas para consumo nas
cidades (especialmente Londres). Pode pensar que não é muito, era chamada e tratada por Marx
como ‘indústria infantil’, mas deve-se ter em mente que a importância da agricultura mesmo com
essas características naquele tempo, era muito mais do que associamos à agricultura hoje. Uma
inovação permitiu a outra através do tempo e elas tiveram efeitos cumulativos: o cultivo de pasto
artificial permitiu manter os animais durante o inverno, que por sua vez aumentou a capacidade de
adubar os campos, de provisão de comida e tração animal com arados maiores e assim sucessivamente.
Esses exemplos mostram inovações com pequeno aumento da produção, sem grandes
investimentos, feitos pelos próprios senhores de terra e subsidiados pelo Estado (quando passou
a se comportar como tal), enquanto também resultado da expansão da produção para o mercado
urbano e para exportação (que se desenvolvia na Inglaterra a partir de 1689). A expansão de áreas
cultivadas foi marcada pelo desmatamento das florestas reais e pelos cercamentos das terras comuns
feudais, de forma que por volta de 1700, ¾ dos cercamentos ingleses já tinham sido concluídos
(Deák,1985,p159).
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Com a exaustão da acumulação extensiva, o capital acumulado nesse período passou
a ser direcionado para o desenvolvimento da maquinofatura e das inovações técnicas,
envolvendo cada vez mais o processo do trabalho, transformando e diversificando
de maneira técnica e organizacional os ramos da produção e com implicações no
uso da terra. Já falamos que a forma predominante de pagamento pela terra através
da renda no estágio extensivo, é essencialmente uma garantia da condição de
produção sobre a terra por um período de tempo curto; e que no estágio intensivo
a necessidade de capital sempre crescente com cada vez menor tempo de retorno,
torna menos conveniente a aquisição e introdução gradual de novas técnicas, que
precisará de saltos de inovação e produtividade – isso implicará em alguma garantia
da condição de produção sobre a terra pelo maior tempo possível: o que a ‘compra’
da propriedade possibilita6.
Queremos dizer que mesmo com a possibilidade de alongamento dos períodos de
produção, em um estágio intensivo a forma de pagamento/renda torna-se um
obstáculo ao processo de acumulação; o capital deve garantir por longos períodos
o controle do solo a fim de viabilizar a introdução de mudanças na técnica de
produção com grande quantidade de capital fixo. Ou seja, o estágio de acumulação
intensivo exige a participação com controle total do capital em todas condições e
etapas de produção, incluindo a localização, para viabilizar a introdução de novas/
pesadas técnicas de produção com grande composição de capital fixo e objetivo
de diversificação de atividades por mais tempo. É assim que a base econômica da
forma pagamento/renda será substituída pelo pagamento/preço na transição do
estágio predominante extensivo para o predominantemente intensivo no começo
do séc.XX7.
Por outro lado, a opção pela compra da propriedade-solo, ao exigir um capital adiantado

alto, abre novas questões:
I. Aumenta a rigidez do capital: resistência (contra) a substituição do capital fixo

por novas técnicas de produção – ‘mais um gasto’. Tenta-se alongar ao máximo o
sistema produtivo em atividade. Vale lembrar que, no início do movimento histórico
6. Claro que contratos de aluguel podem ser negociados em termos mais longos, mas continuam

colocando em dúvida ou risco a segurança de investimentos maiores (em capital fixo principalmente).
Dito de outra forma, alongamento de aluguéis pode ser entendido apenas enquanto diminuição da
pressão sobre a obrigação do tempo de retorno do investimento de capital fixo (principalmente, mas também
capital circulante), necessidade essa que fica eliminada para a produção que é proprietária da terra.
Pensando de outra forma, alongamento de aluguéis é a obrigação de uma estabilidade que às vezes
nem é desejada, ou muitas vezes acima da desejada para uma evolução técnica que está em constante
mutação: o custo de pagar pela localização (principalmente via renda, mas também pelo preço) pode
resultar maior do que a desvalorização inevitável do capital fixo (pelo tempo ou por obsolescência
técnica) aplicado naquela localização e substituído após o último progresso técnico.
7. Enquanto em 1914 na Inglaterra, apenas 10% de terras agriculturáveis eram propriedade privada

de fazendeiros, em 1927 eram 36% em e em 1970 50% (Murray, 1978: 19).
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do estágio intensivo, essa força contrária foi neutralizada pela disponibilidade de
capitais - resultado da acumulação, concentração e centralização do estágio anterior
nas sociedades burguesas, e pelo posterior decréscimo do preço de pagamento pela
localização (cap2.6, nota 6). [Mostraremos também, que o ‘custo’ de pagar renda
(aluguel) ou pela compra da terra/localização - no sentido do aumento da rigidez
do capital fixo - não é obstáculo à acumulação].
II. Justamente por causa do gasto pela compra da terra, aumenta a pressão sobre a

substituição técnica, a fim de justificar e tentar encurtar o tempo de retorno futuro
com uma técnica mais produtiva.

Um dado a mais, na época dessa transição, o que já podemos chamar de indústria
enquanto processo tipicamente urbano crescia rapidamente e competia com a agricultura,
não mais apenas na Inglaterra, mas também na Alemanha e EUA. Ainda resistente, o
capital associado a solo enquanto terra e recurso produtivo natural aos poucos perde
importância para a localização da/na indústria, que se concentra cada vez mais em áreas
transformadas pelo trabalho ao redor dos centros de acumulação (aglomerações urbanas)
– em conseqüência: da (1) concentração e mobilidade de capital e trabalho; (2) necessário
aumento de produtividade e (3) gradual dimunição do custo do pagamento pela
localização em relação ao capital destinado à produção.
O planejamento (em geral) se torna necessário, especialmente relacionado à organização
da produção e do trabalho - não basta mais ser empírico como antes, caminhando em
direção a novas áreas; mas, dentro do mesmo espaço ocupado pelo modo de produção
que deve ser transformado.

Leasing
Já falamos que as duas formas de pagamento pela localização (preço e renda) podem
existir juntas e complementares, o preço não exclui a forma da renda, nem podem ser
impostos (serão definidos a partir da regulação do mercado junto à regulação estatal),
à exceção quando uma técnica ou setor de produção solicita uma forma de pagamento
específica. O leasing trabalha como a forma aluguel/renda (referente predominantemente
a máquinas) no capitalismo contemporâneo, mas com algumas peculiaridades - os
pagamentos não são exclusivos da forma/renda e/ou preço e atua não apenas no
pagamento pela localização, mas em outras formas de capital fixo e bens de consumo.
Mesmo que ainda a propriedade através da compra seja dominante, ela não exclui a
opção do aluguel/leasing de máquinas e edifícios que de tempos em tempos retorna
com importância. Basicamente, a forma do leasing tenta transformar parcelas de capital
fixo (especialmente ‘custos’) em parcelas/custos de capital circulante tentando diminuir
dessa forma a rigidez do capital fixo empregado. Isso significa porém, que ao ser
introduzida uma nova técnica por meio do leasing, não se poderá manter um processo
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de produção (qualquer que seja) com lucro por muito tempo, um dos motivos pelo
qual essa prática não pode ser generalizada para toda economia – sabemos que uma das
formas de lucro é possível quando o fabricante (no caso, fabricante e locador da técnica)
deter o monopólio da técnica pelo maior tempo possível. E a forma do leasing pressupõe
que determinada técnica estará disponível aos interessados após um período de tempo
não longo8. Assim, da mesma maneira que a forma do aluguel/renda (e não apenas no
pagamento pela localização), a forma do leasing coexiste com o controle total dos meios
de produção pelo capital propiciada pela propriedade, ambos restritos a funcionarem
enquanto papel secundário ou suporte à forma do preço. A explicação para esse meiotermo de aluguel/propriedade está na possibilidade de:
I. Um maquinário obsoleto e desvalorizado, ao contrário, dificilmente recupera seu

valor (preço) adiantado - daí a opção do leasing.
II. Sabendo que a desvalorização daquele capital será rápida e inevitável, os

fabricantes ao não vendê-lo, tentam reter a posição inicial de monopólio (esticando
o lucro) pelo maior tempo possível
III. Possibilita acesso e difusão para os capitais individuais, sem grandes gastos de

capital uma tecnologia inicialmente muito cara, sem precisar ‘esperar’ o
barateamento; esse estímulo é útil...
IV. Até o ponto em que os usuários/consumidores incorporem a nova técnica, uma

forma de se tornarem dela dependentes.

Apesar da prática ter tornado mais fácil aos consumidores e fabricantes trocar ou
atualizar tecnologias, em períodos de boom econômico com liquidez, o excedente
acumulado costuma fazer cair o custo de produção desses equipamentos, e o leasing
perde sua necessidade e atratividade.
8. O exemplo mais conhecido de aplicação do leasing nos nossos dias são máquinas associadas ao uso

intensivo de tecnologia, e que por isso mesmo possuem forte e rápida depreciação de capital fixo
(computadores, copiadoras, equipamentos fotográficos); mas leasing são também bens de consumo
não necessariamente com tecnologia de ponta, mas que por serem essencialmente consumo, o
tempo de vida é curto, desvalorizam-se rapidamente: automóveis. No caso dos computadores,
após os iniciais usos militares, eles tiveram sua primeira produção comercial nos anos 1950, com o
principal fabricante (IBM) mais alugando as máquinas do que vendendo, procedimento logo seguido
por outros e persistindo por mais de dez anos. O leasing de tempos em tempos retorna, sempre no
início de inovadora e competitiva tecnologia, e após iniciada a desvalorização inevitável daquele
capital fixo (ou daquela tecnologia), o locatário pode ter a opção de compra. Existe outro exemplo de
produtos que também não são facilmente mercadorizáveis. São considerados ‘pesados’ ou detentores
de grande quantidade de capital fixo e tecnologia, como aviões, foguetes, navios, armamentos, que
não podem ser produzidos em grandes quantidades ou para consumo simples (produção para
venda), sem planejamento ou não são mercadorizáveis por qualquer preço
(Sekine,1977,p164,cit.in:Deák,1985). Para esses, a solução também não é o leasing, mas algo como
contratos de construção – muito úteis para o desenvolvimento estratégico de empresas ou políticas
nacionais e necessitam de planejamento.
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Ela ainda persiste em uma grande variedade de ‘bens de capital’ (toalhas de mão,
andaimes, máquinas de terraplanagem), e sobre o trabalho - com a ‘flexibilização’
das leis trabalhistas no ambiente neoliberal, essa forma adquire um peso a mais:
mesmo sendo o salário um componente do capital circulante, o objetivo dos capitais
individuais é reduzir ao mínimo necessário o tempo de utilização do trabalho (vale
dizer, reduzir a influência dos critérios de ‘fixidez’ da legislação trabalhista),
tentando transformar ao fim qualquer custo de capital (principalmente o fixo) para
a forma circulante, diminuindo sua rigidez.

enquanto elemento da transformação individual do uso do solo

Já vimos que as relações entre estágios de acumulação, fluidez/rigidez de capital,
evolução técnica e produtividade do trabalho, pagamento pela localização e
organização espacial são fundamentos para a produção de excedente/retornos
esperados/pretendidos de capital (lucro) no capitalismo. E que para o capital
individual, a queda na taxa de lucro (quando a taxa de retorno fica abaixo da taxa
esperada de lucro) a partir da obsolescência técnica (através do tempo) e decadência
física, exige sua substituição e do capital fixo correspondente - por outros mais
produtivos/competitivos. Na impossibilidade disso acontecer, é muito difícil que
consigam permanecer na produção. Além disso, uma nova técnica somente será
introduzida quando a taxa de retorno esperada/pretendida do investimento (capital
adiantado) a partir da nova técnica em relação à velha for maior do que: (1) a taxa de
retorno do capital circulante investido para o capital fixo atual (em atividade); (2)
maior do que uma variação positiva eventual; ou então, repetindo o essencial, (3)
quando a queda do preço de mercado (venda) das mercadorias produzidas pela
velha técnica (queda do lucro) – dito de outra forma, o custo de produção baseado
na técnica velha aumentou - em relação ao aumento da produtividade das novas
técnicas conduz à sua substituição.
Vimos também (entre outras coisas) que a propriedade da terra enquanto solo
diminui a incerteza sobre o ‘controle futuro’ (o capital fixo pode ser investido na
terra sem grandes medos), incerteza essa mais associada com a forma de
pagamento/renda - por isso mais compatível com os riscos inerentes aos processos
produtivos novos ou decadentes (entre outros fundamentos), que podem inclusive
estar associados a formas de subsídio. Citamos em contrapartida, que a garantia
da propriedade da terra alcança quase que imediatamente seu ‘teto’ para o aumento
de produtividade em um processo produtivo, por causa do aumento da rigidez do
capital fixo (o valor despendido e a ‘estabilidade’ tornada possível pela compra da
propriedade cria resistência à substituição técnica). Veremos agora: (1) de que forma
o pagamento pela localização na forma preço ou renda interfere no custo de produção do processo
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produtivo individual e contribui para a rigidez do capital fixo, mesmo sem ser empecilho
à acumulação; para depois discutir sobre a influência, também sobre o processo
de produção individual, do (2) movimento de preços do pagamento pela localização em
relação à relocação e intensificação do uso do solo.
Preço
No nosso exemplo, vamos considerar um processo individual de produção que é
proprietário de sua localização, essa condição de produção, com capital fixo
materializado em maquinário instalado e superestruturas (meios de produção),
por um capital circulante na forma de investimento (adiantado), salários e matériasprimas e desconsiderar o tempo médio de vida da localização e de outras formas de
capital fixo – apenas porque (de acordo com cap2.4, nota 2), mesmo que a
localização possa tornar-se obsoleta (da mesma forma que o maquinário para o
processo produtivo) e a relocação tornar-se necessária, o preço despendido na
aquisição do solo é um componente peculiar do capital fixo que não é
necessariamente imobilizado ou de uso específico em determinada produção. A terra
possui a peculiaridade de seu pagamento poder compor tanto o capital fixo como
o capital circulante, dependendo se for pago na forma preço ou aluguel,
respectivamente9.
9. A localização enquanto propriedade (que pode contribuir para a rigidez do capital fixo) pode ser

revendida (geralmente) e o correspondente capital fixo recuperado, com (des)valorização ou não,
mas recuperado. Um maquinário obsoleto e desvalorizado, ao contrário, dificilmente recupera seu
valor (preço ou aluguel: daí a opção do leasing) adiantado. Já sabemos que (levando em consideração
a ‘ação’ do tempo) quando novas técnicas são introduzidas de tempos em tempos, a taxa de retorno
excedente acumulada com a velha técnica é inevitavelmente erodida em função do tempo, em proporção
relativa à desvalorização da soma de ambos capitais fixo e circulante (o capital total no modo de
produção – pode-se dizer que o capital circulante ao investir no capital fixo, também se desvaloriza);
o que diminui a rigidez, indo no caminho da sua substituição (se pretende continuar na produção).
Para efeito de estudo, entender a relação pagamento/preço do solo com a rigidez do capital e sua
resistência à substituição sem o condicionante do ‘tempo de vida’ (do capital fixo correspondente a
um processo produtivo e à localização), significa falar sobre a relação entre: (1) custo de uma
condição de substituição da técnica e da localização + (2) tempo médio de vida da técnica e da
localização. Vamos desconsider também: (1) critérios particulares do custo de produção de cada mercadoria
para fixação do preço final (de consumo) da mercadoria; (2) a influência do valor de mercado sobre o preço
final; (3) as peculiaridades de uma localização em particular. É claro que o tempo pode produzir
variação no preço da localização, do capital fixo já instalado (maquinário), da taxa de retorno esperada,
da mesma forma que aprimoramentos individuais ou coletivos (produção de espaço), como também
o custo de relocação se necessário. O custo de uma condição de substituição incluindo a localização diz que
para uma nova técnica e seu capital fixo correspondente serem capazes de substituir uma técnica velha
antes da decadência pelo uso físico (antes do seu tempo de vida normal), esse custo de substituição deve
ser tão reduzido que o novo retorno (o excedente a partir da nova técnica deve ser extremamente alto)
deve cobrir concomitantemente: o (1) retorno do capital circulante velho com correspondente capital
fixo velho atuantes no meio de produção + o (2) pagamento (compra) da localização. Condições
difíceis de atingir juntas.
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Relativizando o anterior, o preço de compra da propriedade-localização, seu tempo
de vida (ou mesmo aumento ou decréscimo) dentro do processo de acumulação
total, não implica de maneira isolada correspondente aumento/decréscimo na rigidez
do processo produtivo individual ou aumento/decréscimo de sua influência sobre
a composição do preço da mercadoria produzida naquela localização. Claro que o
fabricante e/ou comerciante podem alegar o contrário, que aquela localização é
cara (o ‘ponto’, as ‘luvas’, o que achar conveniente), que influi ‘decisivamente’ nos
custos de produção, etc. Isso não deixa de ser verdade, mas o que não diz, é que
aquela localização é ‘cara’ porque possui ao mesmo tempo e de acordo com o nível
de infra-estrutura do espaço a que está inserida, alguma peculiaridade que a torna
mais lucrativa/rentável, o que ‘compensa’ alguma parcela do custo de produção
alegado. Por isso nos interessa excluir o tempo de vida, como também critérios
particulares/específicos de cada processo produtivo, como também de cada
localização; para mostrar que o preço final (e lucro correspondente) sobre o custo
de produção da mercadoria dependerá de ampla combinação/composição de
valores e preços relativos à atividade produtiva, à localização no espaço urbano,
do padrão de densidade e ocupação nessa zona e do tipo e volume do capital
fixo/circulante presente na produção - todos componentes da organização da
produção em geral, entrelaçando quantidades, mão-de-obra, técnica e o fator
localização (quanto custa, como e aonde)10.

10. A insistência na abstração serve para não deixar que particularidades (que existem atuando de

formas diversas) nos faça perder a direção do que significa economia ‘como um todo’ (sabemos
que é o que acontece na prática, mas caímos nos simplismos liberais), indo contra a economia
vulgar (que isola fatores apegando-se às parcialidades dos interesses de ocasião). Queremos ir
além da idéia do capitalismo simplificado/imediatista difundida que diz o contrário, que o
pagamento pela localização (preço ou renda, tanto faz) tem um custo preponderante diretamente
responsável pelo repasse imediato e proporcional ao custo de produção da mercadoria e assim,
ao consumidor final. Claro que esse pagamento representa um custo, mas ele está longe de poder
ser isoladamente mais importante sobre os demais custos; ele representa na prática uma fração
muito menor do que a choradeira que culpa o preço do solo. A alegação do capitalista individual
sobre a influência do preço do solo urbano é justificativa ideológica, irmã gêmea de outras como
inflação, taxas tributárias, salários, etc. Óbvio também que todos esses ‘custos sociais’- na visão
do capitalista individual - existem e representam um abatimento do excedente. Mas sem eles ou
sem a necessária abstração para considerar a economia como um todo, a reprodução social
(incluindo o capitalista individual ou mesmo do capitalismo) torna-se impossível). A abstração
não nos deixa esquecer que “O preço natural de uma mercadoria é simplesmente o preço que tem
que ser pago, sob condições competitivas, para assegurar a produção dessa mercadoria em qualquer
escala dada”(Rowthorn,1980,p183-4). O aumento de produtividade pela técnica pode
perfeitamente tornar irrelevante o ‘custo’ localização; da mesma forma que, após um período de
tempo, sem capital adiantado, e a queda inevitável da taxa de lucro, mais uma vez o custo do
pagamento pela localização pode ser irrelevante, a ponto do processo produtivo precisar sair da
produção (associar com cap2.6-nota5).
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Aluguel/Renda
Nesse exemplo também existem nos mesmos moldes o capital fixo e o capital
circulante, embora este último será dividido em duas partes: (1) salários e matériasprimas em uma primeira parte e (2) renda paga pelo uso da localização em uma
segunda parte. Consideramos mais uma vez que o capital fixo já está instalado na
localização, que está excluída tanto a compra da localização quanto o tempo médio de
vida da localização e de outras formas de capital fixo. Nesse processo individual de
produção que paga renda pelo uso da localização, a taxa de retorno dessa produção
tende a diminuir mais rápido que no caso anterior, o que refletirá também na medida
da rigidez técnica da produção.
Aqui, a diferença fundamental do modo anterior é que a evolução de técnicas será
estimulada pela obrigação do pagamento de uma renda/aluguel pelo uso da
localização, uma vez que, ao contrário da rigidez imposta pelo capital fixo em
escala aplicado/imobilizado na compra (e que carrega maquinário correspondente),
basta um pequeno aumento de produtividade para garantir a manutenção desse
processo produtivo e dessa forma de pagamento – como também o contrário,
basta um movimento negativo/decrescente, para que a produção fique ameaçada.
Dizendo de outra forma, o pagamento pela localização entra como parcela do
capital circulante, diminuindo a rigidez do capital e da respectiva técnica de produção.
Nada disso impede (mais uma vez), que com a evolução técnica e a consequente
queda do preço da mercadoria, a taxa de retorno caia novamente em função do
tempo até alcançar um valor em direção à sua substituição. Em associação com a
forma do preço, um aumento na obrigação/pagamento de renda pela localização
também não é responsável isoladamente no aumento/decréscimo da rigidez de uma
técnica de produção; que refletirá no custo de produção e preço final da mercadoria,
que irá depender ainda da intensidade da produção, da intensidade do uso do solo,
etc, os mesmos itens e relações do caso anterior; a diferença é que os preços relativos
da localização fazem aqui parte da (segunda) parcela do capital circulante, que
cobrarão uma recomposição mais rápida da taxa de retorno.
***
As duas formas de pagamento pela localização podem coexistir juntas, mas não
são equivalentes e correspondem a dois diferentes níveis de controle do solo pelo capital
enquanto condição de produção: renda com controle parcial e preço com controle total
sobre o processo produtivo naquela localização. Tanto na forma do preço ou da
renda, o pagamento pela localização não entra na rigidez do capital em seu valor isolado,
não interfere sozinho na acumulação total, mas através de uma fração na participação
da composição total do capital circulante (no caso da renda) e do capital fixo (no
caso do preço) de um processo produtivo. Sabendo que a forma/preço prevalece
no estágio intensivo do capitalismo (e no estágio atual), a condição para a
128

Mercado e Estado
na organização espacial
modo de produção capitalista II

coexistência no mesmo espaço econômico de duas atividades produtivas iguais, ambas
atuando de acordo com a melhor técnica e pagando pela localização, é a seguinte:
I. Ambos impliquem em custos de produção equivalentes e taxas de retorno

competitivas - o suficiente para existir a correspondência de que o pagamento pela
localização através da renda seja uma fração do preço de mercado da localização11.
II. Sempre que dentro de uma mesma atividade a forma do preço de uma localização

for possível (a não ser num momento histórico ou processos produtivos muito
específicos), ela será preferível sobre a forma da renda; e mesmo exigindo uma
concentração de capital bem maior (para a compra da localização interessada e a
tudo que isso implica)12.
III. A taxa de retorno irá cair de forma semelhante, mas com diferentes velocidades
(do capital fixo e da técnica) de desvalorização - mais rápida para a técnica que
paga renda, precisando ser substituída antes que a produção proprietária do solo13.

A análise da organização espacial do processo de produção deve focar a forma do
preço e manter a forma da renda no seu papel de transição (em que se presta melhor),
apoio ou especificidade pelo qual novas indústrias e/ou técnicas terão maior
facilidade de entrar (ou sair sem grandes traumas) no setor da produção de
mercadorias da economia.
11. Custo de produção equivalentes para que o pagamento pela localização pela renda seja uma fração do preço. A

conversão perfeita tanto do custo de produção de uma mercadoria, quanto do preço da localização na
forma renda/aluguel para a forma preço é quase impossível. O que interessa mostrar é que independente
de qual forma de pagamento, o excedente produzido (lucro) que se transforma em renda própria (na
forma preço) ou renda a ser paga (na forma aluguel) é estipulado no momento em que o capital
investido/adiantado entra na produção – sem isso não é possível produzir (além, o que não era précondição no feudalismo); que é o que acontece na prática, mesmo que o excedente só seja recolhido
depois, ao fim de cada etapa do processo produtivo - qualquer que seja o resultado, ele só existe
porque é adicionado capital antes (capital investido/adiantado) para ser gerado o excedente durante o
processo de produção. [já falamos que na teoria de renda ela é paga após o período de produção,
como se fosse uma taxa sobre a renda ou uma dedução dos lucros].
12. No início do capitalismo primeiro se utilizou capital para arrendar meios de produção, alugando

ou subsidiando localizações e equipamentos que depois foram substituídas pela compra. A história
mostrou (até agora) que a forma da renda funciona bem como modelo inicial de investimento para
ser substituída pela compra e, ao fim, permanecer enquanto papel complementar. A propriedade da
localização é consistente com o desenvolvimento da mercadorização da produção, mas não pode ser
estendida para a mercadorização do espaço (que é coletivo) – atinge um dos limites da generalização
da forma-mercadoria.
13. No momento prévio à desvalorização de uma técnica, a taxa de lucro do processo produtivo

individual que paga renda é menor do que aquele proprietário da localização, o que resulta em uma
perda maior do que a desvalorização considerada ‘normal’ do proprietário da localização. Se a produção
que paga renda incorporar essa perda incorporando um valor monetário ‘futuro’ (adiantado) ao
custo de produção, este pode tornar-se não competitivo em relação à produção com localização
própria; se mantém o custo de produção, pode não conseguir pagar a renda devida e provavelmente
será expulsa do processo de produção.
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efeito do movimento de preços da localização

Até o momento, tratamos a transformação do processo individual de produção em
uma localização induzida pelo desenvolvimento de técnicas, em que as formas históricas
de pagamento relacionadas com o processo produtivo resultaram em duas
correspondências principais: a propriedade da localização traz o efeito imediato de
tornar o processo de produção mais rígido, e menos rígido no caso do pagamento de
uma renda na forma de aluguel. Agora, vamos considerar o movimento de preços das
localizações sobre o espaço urbano influenciado pelos movimentos físicos de relocação
(de caráter predominantemente individual) e intensificação do uso do solo (de caráter
predominantemente coletivo) e os efeitos de ambos sobre um processo de produção
individual - considerando que um pode influenciar o outro.
Os movimentos físicos geralmente acarretam um custo de transferência que atua
também no custo de produção geral - não só individual (apesar de mais perceptível). E
assim começamos a justificar sobre a necessidade do planejamento da organização
espacial da produção.
O preço de uma localização pode aumentar ou diminuir por motivos particulares e/ou
gerais. Mas, de acordo com nosso método (eliminar ao máximo possível as particulares
para concentrarmos no que consideramos essencial para a economia como um todo –
que é o torna possível entender acumulação), o que nos interessa nesse capítulo são as
correspondências/motivos para o movimento de preços relativos à14 (A) mudança
(ou não) de uso da localização (como também da área que está localizada) dentro do
espaço urbano – se vai ocorrer, se necessária, inevitável, planejada ou especulativa – e
que interfere no preço da localização, componente crucial sobre a organização espacial ao
nível do mercado.
I. Sem alterar o uso do solo instituído pela regulação mas adicionar a questão técnica, o

aumento do pagamento pela localização (independente se aquela atividade produtiva é
proprietária ou paga renda) sobre o custo de produção da mercadoria ali produzida
pode conduzir à busca de uma nova e melhor técnica, a fim de intensificar a
produtividade naquela localização (com aquela atividade ou outra que signifique
maior excedente). Mas pode conduzir também exatamente ao oposto, à incapacidade
daquela atividade aumentar a produtividade e permanecer naquela localização,
precisando mudar de atividade ou de localização, ou mesmo sair da produção.
II. Se alterarmos o uso do solo, toda a produção provavelmente precisará ser

redirecionada.

14. Adiantando todos, são os seguintes: taxa de retorno, mudança de uso, necessidade, custo de

oportunidade, custo da relocação em si, inércia locacional, densidade.
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III. Algumas variações possíveis entre relocação e mudança de uso do solo (ou da própria

atividade de produção): em uma localização A costuma promover alteração de
preços que geralmente resultam em: (1) o processo de produção X permanece em
A produzindo outra mercadoria mais compatível como o novo uso; (2) o processo
de produção X existente em A cede a localização (transfere sua produção para a
localização B) a outro processo de produção Y que produza outra mercadoria mais
compatível com o novo uso em A; (3) o processo de produção e a atividade existente
de X em A sai da produção.
IV. Outra situação é resultado do conjunto de variações entre produção (individual

e coletiva) e uso do solo, que acarreta em intensificação do uso do solo com ou sem
diversificação do uso sobre o espaço urbano e que costuma resultar em alta do preço
da localização de um lado e desvalorização de preços de outro (na mesma zona ou
em outra), também independente do pagamento através da renda (aluguel) ou pelo
preço (compra).

O preço de determinada localização será também influenciado pela (B) necessidade
individual (que é uma forma de chamar a procura da Lei da oferta e procura) e/ou social, que
determinado uso, atividade ou mercadoria seja lá produzida, com correspondente
transferência desse valor-necessidade ao custo de produção.

Relocação
Uma vez que a mercadorização da produção é regulada pela taxa competitiva de lucro
a partir da taxa esperada de retorno baseada na melhor técnica corrente, a taxa esperada
de retorno naquela localização será referência para um processo de produção decidir
ou não pela mudança. Quando esse resultado mostra que a relocação é inevitável, o
argumento decisivo será o momento em que o aumento no preço da localização atual
A for justificativa suficiente para (por ex) cobrir os custos de relocação para uma nova
B15. Caso decida mudar, o custo dessa relocação não será imediatamente incorporado
ao custo de produção da mercadoria (ou atividade produtiva), será determinado de
acordo com o pagamento determinado pela localização B equivalente e os respectivos
‘novos’ custos de produção (em geral), o que significa inclusive a existência ou
providencia de infra-estrutura necessária (a partir da produção/transformação do
espaço). A relocação pode ser uma decisão individual do processo produtivo (como no
exemplo acima), mas pode ser induzida e/ou conduzida através do aumento do preço da
localização:

15. Apesar de que se um processo de produção cuja técnica e/ou capital fixo está obsoleto e não tem

capital para se atualizar, ele será indiferente à mudança ou permanência. Existirá por mais um tempo
até ser expulso da produção.
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I. Com o propósito de difundir uma mudança no uso do solo (e por ex, expulsar as

atividades atuais).
II. O oposto, o preço aumenta por causa da mudança do uso do solo (e que pressupõe

regulação estatal).

Além da (C) taxa esperada de retorno, dois outros fatores devem entrar no cálculo
para compor o retorno desse investimento futuro (a relocação):
I. Algo como (D) custo de oportunidade: sair ou não sair da localização atual A, não

mudar para a nova localização B, incluindo os riscos em ficar, mudar, mas também sem
as vantagens esperadas nos motivos alegados à relocação.
II. O (E) custo da relocação em si, a reunião de todos os custos implicados no tempo

e no trabalho envolvidos na mudança de A para B, incluindo aqueles para o futuro
assentamento (infra-estrutura e superestrutura) e que aumentam a rigidez do capital
fixo aplicado na localização atual A – tanto a resistência à substituição das técnicas
velhas quanto a própria relocação. Ambos não deixam de ser variações do termo rigidez
do capital fixo, o qual acrescentamos ainda outro – (F) inércia locacional16.

A favor da mudança por sua vez, uma técnica (principalmente se ficou obsoleta) que
precisa sair de uma localização A recebe através da relocação um estímulo para ser
substituída por uma técnica melhor junto à transferência para uma localização B:
I. Se a localização for propriedade do processo produtivo, essa transferência com

substituição técnica terá um custo de investimento inicial diminuído caso venda a
localização atual A e caso decida (se possível) comprar a nova localização B17.
II. Esse estímulo pode ser na verdade, falta de alternativa e meio caminho para ao

fim, a técnica ou mesmo o processo produtivo sair da produção18.

16. O ‘custo contra a relocação’ alega que o capital necessário à introdução de uma nova técnica em um

processo funcionando na localização atual é menor do que o capital necessário para instalar um novo
processo de produção completo (com a mesma técnica vigente) em nova localização. A relocação de
um processo individual de produção possui uma inércia locacional, uma resistência a ser transferido,
além do que a relocação exige um custo mínimo (que muitas vezes não é pouco), que não tem como
escapar. A inércia locacional é mais forte sobre a produção proprietária do solo, mas ela tem a opção
de vender a localização e recuperar todo ou parte do valor; mas atua também sobre o processo
produtivo individual que paga renda pelo uso da localização: como nesse caso não existe a recuperação
do adiantamento pelo solo, a viabilidade da produção naquela localização será possível mediante o
valor competitivo da taxa de retorno esperada, descontado os custos do novo assentamento e do
tempo de vida do capital fixo estabelecido pelo contrato de aluguel. Pelo lado da inércia, no caso da
relocação, é mais difícil para o processo de produção que paga uma renda pela localização recuperar seu
capital investido, e mostra mais uma vez que o pagamento pela localização através do preço/renda
podem coexistir juntos, mas não são equivalentes.
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Intensificação do uso do solo

Outro caso de movimento de preços da localização ocorre quando ele é resultado
de uma diferenciação/homogeneização do espaço originado nas zonas19 A, B, C
ou outras, com ou sem necessariamente mudança de uso (da atividade produtiva ou da
regulação – legislação) atual em qualquer uma delas, e resulta em intensificação do
uso do solo com provável aumento de preço em uma ou algumas delas – bem
como diminuição do interesse e correspondente preço em uma ou algumas delas.
Enquanto o movimento de preços da relocação costuma ser influenciado
predominantemente por critérios individuais, o movimento de preços a partir da
intensificação do uso do solo é influenciado pela economia como um todo. O
preço dessa localização que teve intensificação do uso e provável aumento da (G)
densidade será (como na relocação) incorporado ao custo de produção da
mercadoria e dependente, mais uma vez, dos demais custos gerais das condições
de produção, sempre com referência à melhor técnica corrente – e mais uma vez,
sem impedir a acumulação. Alguns efeitos do aumento do preço das localizações
serão imediatos:
I. Técnicas obsoletas deverão ser substituídas por técnicas novas.
II. Mais processos de produção serão instalados nas terras (antes) desocupadas e

novas localizações serão criadas e instaladas.
17. Outro momento que pode servir de estímulo para adquirir a melhor técnica corrente é o que

ocorre logo após o desencadeamento de uma crise acompanhada de reorganização da produção em
geral e do próprio espaço: nesse caso ou momento histórico, como a procura de localizações
costuma ser pequena (ou existe um planejamento geral, geralmente estatal), a busca de lucro no
preço da localização diminui, diminuindo seus preços, aumentando a proporção do investimento
na técnica (que é o que realmente interessa). Nesse caso específico, se é possível optar (mais
possível na relocação do que na intensificação do uso - em que se pressupõe forças da organização
econômica e espacial como um todo), a produção pode escolher uma localização mais barata.
Porém, para a produção individual nem sempre dá tempo: o tempo de vida do capital fixo na
localização costuma (como tem sido suposto desde o princípio) gastar-se pelo uso ou tornar-se
obsoleto através do tempo, muitas vezes antes da alteração do preço da localização e da relocação
ser uma alternativa. Pode-se tentar antecipar o aumento do preço do solo (que implica também
em intensificação antecipada do uso da terra e seu novo preço de mercado, o que não deixa de ser
chute ou especulação) repassando ao custo de produção - mas tal alternativa pode perfeitamente
acelerar a expulsão daquele processo produtivo (nota 13).
18. Se existe uma opção de relocação ou, se a relocação é praticamente inevitável e o processo

produtivo permanece na atual localização, pode querer dizer que ele não tem como contrair o
custo do novo assentamento; provavelmente verá seu lucro diminuir até o ponto de ser forçado
a sair da produção.
19.

Localizações contíguas equivalentes no meio do espaço urbano, unidas por um ou alguns
processos de produção (indústria, manufaturas) ou consumo (comércio, residência).
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III. Velhas técnicas de produção que ainda não se tornaram obsoletas e são

proprietárias de suas localizações apresentarão inicialmente taxas de retorno maiores
por causa da possibilidade (muitas vezes mera sorte) em repassar o correspondente
aumento do preço solo ao preço de mercado da mercadoria ali produzida – mesmo
que não tenha nada que ver; seu custo de produção não tenha necessariamente
aumentado. Peculiaridade que pode até prolongar um pouco o tempo de vida daquele
processo produtivo naquela localização, mas com certeza aumentará a rigidez ou
resistência desse processo produtivo à substituição naquela localização20.

***
As influências que levam a variações de preço da localização são exemplos de que
o solo não é capital fixo componente da produção da mesma forma que o maquináriocapital fixo: quase sempre existe a possibilidade (parcial, total, ou acima) do capital
individual proprietário de sua localização em recuperar (integral ou parte) o
adiantamento pago na localização21, fato determinante para a:
I. Continuidade do processo de produção.
II. Etapa seguinte do processo produtivo após a reorganização espacial – em busca

do aumento de produtividade.

A relocação de um processo de produção individual resulta e/ou é resultado do
aumento do preço das localizações individuais (através ou não de regulações),
influencia e é influenciada pela necessária constante substituição de técnicas (em
direção ao aumento de produtividade) dos processos produtivos individuais do
setor de mercadorias. Nos meios econômicos nos quais a regulação estatal atua e
que não pertencem apenas ao setor de mercadorias, a indução à relocação serve
(ou deveria servir) para planejar o espaço, regulando sobre a regulação do mercado.
Entendemos que para isso no entanto, a regulação estatal possui mais mecanismos
através da intensificação do uso do solo (de caráter predominantemente coletivo) do
que na relocação (de caráter predominantemente individual).
Ou seja, já estamos mais próximos dos fatores determinantes da organização
espacial capitalista: existe influência do pagamento e do movimento de preços
pela localização sobre a transformação do processo de produção individual, que

20. Esse é um dos raros casos em que é possível uma técnica velha produzir excedente: quando

ocorre intensificação do uso do solo com aumento do preço daquela localização em um processo
produtivo atuando com capital fixo velho. Durante o tempo de vida remanescente deste, as
técnicas velhas ainda irão produzir um retorno enquanto não são substituídas.
21. Mesmo que essa recuperação não seja uma dádiva: o tempo de vida também atua, os custos

de relocação irão agir contra, mesmo se diminuídos pelo excedente esperado/produzido em
mercadorias com técnicas mais produtivas (associar nesse cap.com Preço).
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resulta e é resultado da rigidez do capital presente e atuando nessa produção principalmente por ser o pagamento pela localização parte do capital adiantado
para a produção. De forma geral, enquanto a forma de pagamento-renda contribui
para a diminuição (talvez seja melhor dizer que não contribui para aumentar) da
rigidez do capital à relocação, a forma do pagamento-preço resulta em resistência
do processo de produção individual à mudança de localização, possui maior inércia
locacional - o pagamento pela localização altera as condições de valorização/desvalorização do
capital fixo individual e assim é um dos principais componentes (talvez o principal)
responsáveis pela regulação pelo mercado da produção e organização do espaço
capitalista.
A rigidez, entretanto, não é ‘imperfeição’ do capital, é condição de valorização e
defesa do capital fixo em que a técnica se desenvolveu a ponto de poder ser
monopolizada por um período, mesmo com o custo e riscos de ficar inalterável por
um tempo. A forma de pagamento/preço pela localização, apesar de aumentar a
rigidez de capital, é a forma consistente com um estágio de acumulação (intensivo)
em que a relação entre o ciclo do progresso técnico e a generalização da formamercadoria estão na medida do possível sob controle, produzindo acumulação
praticamente a partir do aumento de produtividade. Distante de ser um obstáculo
ao progresso técnico, a forma do preço define o contexto da contradição entre
valorização e desvalorização de capital, entre capital fixo e mudança técnica e é a
forma dominante do pagamento pela localização em um desenvolvimento completo
do capitalismo, só possível no estágio de acumulação intensiva22.
Dizendo de outra forma, movimento de preços da localização significa transformação do
processo individual de produção de acordo em como os movimentos taxa de retorno, mudança
de uso, necessidade, custo de oportunidade, custo da relocação em si, inércia
locacional, são incorporados ao custo do que ali é produzido; e tanto induz como também
é resultado da relocação e/ou intensificação de uso do solo.

22.

Recapitulando, para a forma de pagamento/renda está reservado o papel de apoio na
introdução de novas técnicas ou produtos no setor de mercadorias durante: (1) um estágio inicial
e/ou transitório; (2) quando o espaço estiver dentro de um contexto particular de planejamento
(geralmente estatal); e (3) quando tal estágio de transição se encerrou, quando a mercadorização
daquele processo de produção está completa ou mesmo decadente.
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2.5 preço da localização e organização espacial

densidade de ocupação e a necessidade de restrições coletivas do uso do solo

Já vimos que a influência do pagamento pela localização sobre a transformação do
processo de produção individual é sentida através da ‘magnitude relativa do capital’
– depende do volume e composição do capital. Além, que o processo de produção
individual depende (muitas vezes, exclusivamente) muito mais do critério de
regulação preço do que o coletivo. Além disso, se assumido que a melhor técnica é
o uso mais produtivo das condições de produção em determinada localização ou seja, que progresso técnico resulta em intensificação da produção sobre o solo
- o pagamento pela localização nos leva a uma análise seguinte ao efeito do progresso
técnico na transformação da produção que é o movimento indutor em que a
transformação e intensificação do uso do solo media a forma concreta do padrão de
ocupação1. Além da intensidade de ocupação da seção anterior, isso significa dizer
densidade (fig.1).
‘Em geral’, uma técnica de produção lucrativa para o capital individual significa
padrões de ocupação com baixas densidades e em localizações (em que são
proprietários) com preços menores. Isso significa por ex, que atividades de
produção individuais (principalmente aquelas com técnicas novas/avançadas e caras
ainda em fase de amadurecimento ou que ainda não foram lançadas para o mercado,
ex: tecnologia) tendem estabelecer-se (muitas vezes de forma concentrada) em
1. A produção do espaço capitalista necessário para a produção em geral e que define a localização

em particular constitui como a infra-estrutura é estruturada/definida por densidades necessárias
(consideradas ‘ótimas’) para um padrão de ocupação. E, na superestrutura, a densidade ótima é
calculada a partir do tipo e características de determinado processo de produção; intuitivamente
concluímos que o custo da localização pode ser diminuído por uma construção de alta densidade.
Para nós, em ambos casos, densidade ‘ótima’ é o resultado (medido também em função do
aumento de produtividade) de um objeto construído qualquer (edifício ou uma porção de solo)
medido pela proporção de capital circulante por unidade de capital fixo (no caso: espaço, edifício,
saneamento, etc, construídos) a partir da melhor técnica corrente (independente do uso). Porém,
mesmo uma construção com altas densidades e baseada na melhor técnica corrente, se possui limite
baixo (à ampliação), a partir de um momento, o custo de produção começa a aumentar, afetando
a taxa de retorno do capital (fixo e circulante). Em geral, um aumento no preço da localização
induz tanto em (1) aumento do custo de produção das mercadorias a ser incorporado ao preço
de (venda) mercado; quanto (2) um padrão de ocupação com necessário aumento na densidade
da ocupação. O aumento do custo de produção alegado ao ‘custo do solo’, em um processo
produtivo para um mesmo nível das técnicas (fator de comparação necessário) é somente uma
variação das interferências que diminuem os retornos da produção ‘sobre o solo’ (mais uma vez,
mesmo sem ser empecilho à acumulação); que vale tanto para a agricultura quanto para as
indústrias (instaladas em superestruturas, principal suporte físico para a produção e importante
parcela de capital fixo) nas aglomerações urbanas.
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localizações distantes/isoladas (mais baratas) das aglomerações urbanas. Porém,
muitas vezes elas precisam estar próximas às aglomerações e aos outros processos
de produção (onde os preços do solo costumam ser mais altos) - distantes ou não,
é um tipo de produção que para existir costuma receber algum tipo de subsídio.
Ao que nos interessa, isso quer dizer que as restrições coletivas do uso do solo
(reguladas ou não pelo mercado e/ou Estado) induzirão ao processo de produção
individual tentar encontrar alguma proporcionalidade ótima entre densidade de
ocupação e produtividade para atingir lucro.

fig.1: Intensidade do uso do solo: otimização individual: o custo da localização incidente por unidade
de área construída é uma função decrescente (hipérbola, em verde) do coeficiente de
aproveitamento , que, somado ao custo de construção crescente (em marrom) resulta no
custo unitário total (em preto) que admite um mínimo e que corresponde à densidade
ótima * para essa localização e técnica construtiva (ao alto, a). A figura em baixo (b) ilustra
a influência da variação do preço da localização: para os preços L1, ... L4 tem-se as densidades
ótimas 1,... 4, crescentes segundo cresce o preço da localização, formando a curva tracejada
(Deák,1985,p208).

O padrão de ocupação individual e densidade ‘ótima’ é resultado de situações muito
mais complexas do que a regulação de mercado consegue organizar; e independente
disso, o que este frequentemente busca é criar a possibilidade de que a combinação
óbvia de aumentos de preços de localizações com altas densidades, correspondam
‘automaticamente’ a um custo de produção ali alto: ou seja, sejam ideologicamente
interpretadas enquanto ‘naturalidade’, sem empecilhos ao aumento concomitante de
densidade e preço2. O objetivo das regulações compostas por leis de zoneamento e
códigos de construção definidos pelo Estado é impor limites na densidade do uso do
solo, sempre na proporção do máximo possível permitido em função da quantidade de
solo ou construção: capacidade máxima de pessoas, de trabalhadores, residentes ou
consumidores por metragem construída, altura máxima/mínima, etc - que servem para
restringir o que deveria resultar em desejo máximo de ocupação e densidade pelo capital
individual3.
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Frisamos que enquanto as mesmas restrições de uso do solo são aplicadas a todos capitalistas
dentro do processo produtivo, elas não fazem qualquer diferença sobre o custo de
produção individual – estão atuando no processo produtivo coletivo; e mesmo que
resultem em custo de produção mais alto, o preço de mercado ainda será definido pela
composição dos demais custos (não particulares ou individuais) implicantes na produção
em geral, influenciando todos componentes produtivos (forças/relações/meios de
produção) praticamente ao mesmo tempo: tudo o que ainda irá compor a avaliação da taxa
de retorno esperada/pretendida. Sem contar o outro lado, o fato de o próprio aumento
do custo de produção constituir um estímulo para o aumento de produtividade e
inovação técnica, e (que resultará, ao que nos interessa) na intensificação da produção
sobre o solo4.

2. O raciocínio mais simples, baseado na proporção entre distribuição de área por ocupação diria que em

uma terra com um preço, a maior densidade faria com que o preço individual diminuísse (uma fração do
preço inteiro que iria diminuindo à medida que a densidade aumentasse: fosse repartido em direção
ao aumento de densidade). Levando em conta a interpretação/regulação do mercado, é óbvio que
não é o que ocorre: o preço do solo relativo à densidade (a fração) vai aumentando até atingir alguma
forma de ‘equilíbrio’ entre oferta e procura. Outra definição sujeita a interpretações contraditórias:
nas aglomerações urbanas, a referência de densidade individual ‘ótima’ costuma ser bastante diferente
da referência de densidade coletiva ‘ótima’: edifícios compactos e densos com boa produtividade
individualmente podem congestionar-se entre si dentro da infra-estrutura urbana, sobrecarregando
e sombreando ruas e redes públicas.
3. Sobre desejo máximo da otimização pelo capital individual. Não apenas na organização espacial, mas a

necessidade do Estado circunscrever qualquer padrão de produção individual é fundamental à
existência do modo de produção capitalista, citado inclusive pelo defensor do liberalismo Adam
Smith. Por ex, a contenção dos salários a um mínimo é interesse de todo capitalista individual,
indiferente às consequências sobre as condições gerais de reprodução do proletariado que possam
comprometer a própria manutenção/reprodução do modo de produção. A regulação estatal procura
(ou deveria) conter a força do capital sobre o trabalho, definindo o nível de subsistência dos
trabalhadores através do ajuste de padrões mínimos (que deveriam ser o mais alto) a serem respeitados
pelo capital individual - para o nível de salários, para a extensão do dia de trabalho, segurança,
independente das (outras) formas de ‘salário social’ que o Estado deve (ou deveria) providenciar
diretamente, como transporte público, saneamento, saúde pública ou seja, serviços públicos em
geral.
4.

Em um caso em que o preço da localização aumentou: (1) estão em vigor as restrições de
densidade, se definido que (2) determinada mercadoria será produzida naquela localização, ou seja,
(3) não existirá relocação, (4) não haverá mudança no padrão de ocupação e (5) o aumento de
produtividade mediante avanço das técnicas nem sempre é imediato ou possível – todas condições
de produção normais e conhecidas por qualquer capital individual: o aumento do pagamento pela
localização será simplesmente incorporado ao custo de produção e somado ao preço de mercado da
mercadoria: para dizer que o capitalista individual não o absorve, não é empecilho à sua acumulação
individual, ele transfere o custo adiante. Afinal, mais uma vez, “O preço natural de uma mercadoria
é simplesmente o preço que tem que ser pago, sob condições competitivas, para assegurar a produção
dessa mercadoria em qualquer escala dada”(Rowthorn,1980,p183-4).
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limites para a regulação do mercado e a especulação com a localização

Na prática, nenhum dos processos de produção individuais podem ter certeza que, se
eles relocarem a produção ou intensificarem o uso em determinada localização, a
alternativa que eles escolheram terá sido a melhor (mais lucrativa) ou seguramente
necessária. É a fração mais particular do mercado que fará essa pergunta, assim como
será o mercado como um todo que irá absorver qualquer aumento nos custos de
produção. Dentro da disputa pela localização no espaço, essa dúvida resulta no conflito
entre (1) grupos de usos relativamente homogêneos e (2) usuários individuais, o que não é simples
de ser solucionado sem a intervenção do Estado; na ausência, o resultado pode ser um
crescimento anárquico (espacial/territorial, não importa). O caso mais comum é de um
grupo que deseja ocupar localizações já ocupadas por outro grupo que não quer sair:
nesse caso, se a intensificação do uso do solo (para conter ambos ou mais) não é possível
(ou mesmo que o conflito possa ser solucionado de outra forma), o resultado costuma
ser a desarticulação de um uso, de um grupo ou troca de um grupo por outro, ou então
a relocação de determinada produção ‘expulsa’. Isso para dizer que a satisfação geral é
dificilmente/quase nunca atingida.
Vimos no cap.1.5 – limites da regulação de mercado: a dialética do mercado e do Estado que a
economia não pode ser totalmente mercadorizada. A produção do espaço que origina
as localizações também não. A produção de localizações precisa ser feita em um nível
coletivo dentro da produção do espaço como um todo, o que faz da intervenção estatal
um complemento (necessário e antagônico) ao mercado a fim de contrapor à diferenciação
do espaço (outro nome para a ‘regulação’ do mercado) que acompanha o
desenvolvimento da produção (principalmente individual). Vimos também que a
transformação do processo de produção individual é resultado das relações entre: custo
de produção, pagamento pela localização, produtividade, evolução técnica, rigidez do
capital (entre outros) dentro da organização econômica e espacial da mercadorização da
produção - que depende da produção em geral (incluindo a reprodução social) e transcende
os (1) objetivos do capitalista individual, os (2) limites da localização individual, e conclui
pela produção direta de valores de uso a cargo do Estado (a produção de espaço).
Quando a diferenciação do espaço aumenta, a competição por melhores localizações
aumenta, o que faz a diferenciação de preços entre elas aumentar. Se esses ficam excessivos
(de acordo com a indicação do próprio mercado), certas atividades individuais podem
ser forçadas à relocação ou intensificadas sua produção, como também o uso do solo
onde estão localizadas. Como o mercado (na maioria das vezes) não tem nenhum interesse
em planejar coletivamente a melhor otimização (de usos/intensificação/relocação), a
intervenção estatal é fundamental, mais trabalho coletivo precisa ser investido na
homogeneização do espaço5. Ou seja, o que poderíamos chamar de regulação do mercado
na organização espacial atua no nível de diferenciação do espaço urbano que resultará
na diferenciação de preços das localizações; e a regulação do Estado no caminho oposto,
na homogeneização do espaço, podendo resultar em homogeneização de preços das
localizações – capítulo seguinte, espaços homogêneo e heterogêneo.
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especulação
Sem (ou pouca) intervenção do Estado, o conflito entre usos do solo (grupos de uso
relativamente homogêneos) e localizações individuais (usuários individuais) dentro do espaço
costuma resultar em um padrão de ocupação em que os preços das localizações
serão mais altos nas fronteiras em direção ao centro (área de transição-AT1) e mais
baixos em locais na direção adjacente externa (AT2) (fig.2). Tal movimento se
repetirá continuamente a partir da hierarquia seguinte de usos do solo, resultando
em um padrão de crescimento espontâneo em que as fronteiras entre usos vizinhos
são constantemente movidas centrifugamente, tentando superar sucessivamente a
rigidez do capital fixo (taxa de obsolescência, conservação, valorização,
produtividade) materializado nas estruturas já construídas nas localizações
individuais, e jogando para o Estado a tarefa de preparar e conectar as localizações
(com infra-estrutura) para valorizá-las, cada vez mais externas ao centro.
Ao seguirem/promoverem esse caminho do crescimento ‘espontâneo’, os usuários
finais promovem transformações no solo e no seu uso em períodos de tempo, ao
longo das fronteiras e em séries sucessivas de localizações, com aumento de preço
naquelas de maior interesse. Isso cria uma pressão sobre uma linha de transição
especulativa entre pontos/localizações intermediários que vão se deslocando tanto
logo acima da última fronteira, quanto abaixo da seguinte. O movimento acompanha
a hierarquia 1o, 2o, 3o, o que resulta em preços aumentados nas localizações dentro
das seqüências das fileiras mais desejadas num futuro previsível, e leva à especulação
- o que chamamos de ‘espontâneo’, com um mínimo a mais de intencionalidade e
capital (forma de dizer, conduzido pela regulação do mercado), o caminho não
será muito diferente para criação, controle e estoque de localizações no mercado.
5. É o mesmo que dizer que o Estado é que deve (ou deveria) assumir as diretrizes da organização

espacial. Se são poucas as localizações para escritórios no centro, os preços daquelas existentes serão
altos e crescentes - a especulação com a imposição de ‘tendências’ é uma das metas da regulação de
mercado, mesmo que fictícias. Isso induz de um lado, alguma combinação entre intensificação de uso
do solo (sobretudo com aumento de densidade) nas localizações existentes que, sem correspondente
aumento de produtividade pode levar ao (1) aumento do custo de produção individual e geral, bem
como (2) saturação dessas localizações nessas zonas. E por outro lado, pode induzir também à
expansão (com ou sem relocação de atividades), geralmente sem/pouco planejamento para novas
zonas, com provável interferência/transformação de usos e preços nas localizações (aqui e lá): em
qualquer caso, o objetivo do Estado capitalista circunscrevendo os interesses do (cont.) mercado é o
planejamento para maior rendimento, sem perder de vista o suposto interesse coletivo. Na ausência
de planejamento e/ou subsídios, esse movimento com transformação do espaço a cargo do mercado
objetiva produzir localizações com custos de produção aumentados. O que imaginamos, é que a
grande questão para os capitais individuais e para o mercado (liberal) deve ser encontrar alguma
alternativa de produção que necessitasse de pouco ou mesmo nenhum trabalho social - questão
insolúvel ainda mais por causa da rigidez do capital fixo imobilizado nos processos de produção: à
medida em que a rigidez do capital fixo individual influi crescentemente na queda da taxa de retorno,
a recomposição do retorno pesará obrigatoriamente sobre em como o trabalho em geral (o que inclui
o homem) será reorganizado.
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fig.2: movimento da especulação

Uma vez que a atividade da especulação precisa absorver riscos e prever evoluções, os
detalhes das operações de especulação sobre o solo são complexos e nem um pouco
ingênuos. Ela tenta ‘influenciar’ o futuro muitas vezes através de meios ilegais e/ou
violentos, lucrando sobre ‘o vazio do espaço construído’ deixado por uma economia
não planejada (e não só sobre o espaço) – ou seja, a especulação é possível por causa da
falta de planejamento e execução pelo Estado6.
A especulação é a parte orgânica do processo de crescimento anárquico (não planejado: espontâneo
ou não). O movimento de especulação sobre o solo estende e transforma o uso do
espaço próximo às fronteiras das zonas desejadas geralmente por saltos (por causa dos
limites a esse método), e não por um caminho gradual de destruição/construção, e em
seguida força o provimento de infra-estrutura à cargo do Estado - estradas, sistema de
esgoto, comunicações - em escala proporcional a essa extensão e a esse movimento, e
não proporcional (fragmentado) dentro e entre as linhas de transição especulativas.
Dizendo de outra forma, a especulação ‘regula’ de forma extensiva o espaço na intenção
de criar localizações e entrega para o Estado a forma intensiva de prover a infra-estrutura
necessária para unificação do espaço e promoção das localizações, uma vez que o espaço
precisa ser produzido para criar localizações mercadorizáveis – e essa é a sorte do mercado, existe
sempre a necessidade da produção de espaço, obrigação que transcende os capitais
individuais.
A intervenção estatal com a responsabilidade da construção e regulação do uso do
espaço tem que ser ou não há como não ser a parte dominante na produção do espaço
econômico (o insistido mercado unificado), mesmo que ao produzir homogeneização, produza
também diferenciação e antecipações que induzem ao crescimento espontâneo (pavimentando
o caminho para a especulação). Sem esquecer que nos estágios iniciais da urbanização
capitalista com pouca infra-estrutura e diferenciação do espaço, a intervenção do Estado
foi ausente ou mínima: o crescimento anárquico7 foi o caminho de urbanização que
acompanhou predominantemente o capitalismo no estágio de acumulação extensiva.
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regulação, taxação e usos do solo
Os impostos e taxas sobre a terra ajudaram a transferir o domínio dos pobres sobre seus
recursos e mesmo de proprietários de terra para o contratante decidir quem seriam os
escolhidos para usá-los como capital (Christopher Hill,1967,p181).

Já podemos dizer que o preço da localização essencialmente através da regulação do
mercado e de outros meios sob controle do Estado são formas de organização espacial
do processo de produção capitalista.
Já falamos no Capítulo I que o propósito final de qualquer regulação no capitalismo é a
mercadorização da produção penetrando no trabalho da sociedade para a reprodução
social. Ao que nos interessa, quando essa relação chega à organização espacial, processos
de produção individuais tornam-se usos do solo agrupados em zonas específicas, mais
ou menos segregadas ou misturadas e reorganizadas em categorias muitas vezes
independentes da sua condição original.
Já vimos que o solo e a propriedade privada são condições de produção espaciais para
qualquer organização econômica no capitalismo. A organização espacial envolve primeiro
a produção de espaço (que origina as localizações) e em seguida sua regulação. O espaço
é inteiramente construído pelo Estado, enquanto o uso e consumos são definidos por
uma combinação entre regulação do mercado e do Estado. Vimos também que o
instrumento da regulação do mercado é o preço da localização e que a regulação do
Estado de um modo geral impõem-se sobre a regulação do mercado (ou deveria impor,
mesmo que seja para dar suporte a este) essencialmente através de formas (1) jurídicas
(zoneamento e leis seletivas/restritivas em relação às atividades e padrões de ocupação
permitidos); (2) obras indutoras (infra-estrutura) de um padrão de ocupação e
crescimento8. Assim, os meios de organização espacial incluem além da colocação de
6. O nome ‘especulação’ relacionamos principalmente a interesses do mercado, onde há espaço para

o capital individual. Mas a utilização do Estado e do Direito nesse objetivo serve para a especulação
ser considerada legal (aval, juridicamente regulamentada). É muito comum a transferência (ou
mesmo venda por preços camaradas, fora dos valores de mercado, isenção de impostos, etc) de
terrenos públicos a empresas, sob pretexto da genérica ‘utilidade pública’. Se tal transferência faz
parte de um planejamento coletivo de produção, uso e ocupação, formas de subsídio estatal ou
investimentos diretos são válidos. Mas clubes de futebol privados, instituições acadêmicas privadas
ou com algum vínculo religioso são comumente escolhidas para concessões por um tempo
permanente ou estipulado (30 anos ou mais, sempre prorrogáveis) em troca de prestar algum serviço
público à sociedade/comunidade, o que em geral não existe ou não verdadeiramente público, ou
então é uma comunidade pública de ‘sócios’, ou então, com ganhos coletivos em proporção muito
inferior aos ganhos privados conquistados com tal concessão.
7. Apenas um lembrete: tanto essa denominação como outras (aglomerações urbanas, crescimento,

mudança) criam a errada noção de que processos de crescimento possuem vida própria ou que são
um processo natural e são assim freqüentemente interpretados como se realmente tivessem,
esquecendo ou perdido o elo óbvio de que são construídos/ transformados com um propósito e
pela atividade humana.
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infra-estrutura pelo investimento do Estado, o preço da localização (‘regulação’
pelo mercado)9, uma regulação adicional de uso do solo pelo Estado através da
legilsação e da taxação (veremos a seguir)
Por ser o solo e a propriedade privada condições de produção necessárias no
capitalismo (pré-condição), a taxação sobre o solo poderia não ser considerada
forma de regulação. Mas por ela ser administrada pelo Estado, pertence ao conjunto
da intervenção estatal exercido sobre o setor de mercadorias da economia. Ela é
um dos meios mais eficientes de dificultar ou impedir que o solo deixe de contribuir
para o processo de acumulação:
I. Mesmo se for através de uma taxa extraída da mera permissão de produção de

subsistência em um pedaço de terra.
II. Mesmo através de taxas sobre terras não produtivas, devolutas ou vazias nas

aglomerações urbanas ou no meio rural.
III. Ao ser uma taxa ‘antecipada’, independente do resultado da produção, ela está

acima de qualquer efeito ou papel de distribuição da produção ou regulação espacial
(principalmente urbano) – mesmo que seja decisiva para a decisão de um processo
produtivo (individual ou coletivo); ou seja, a taxação sobre o solo tem um efeito
imediato na produção e transformação das localizações individuais ao alterar
(aumentar/diminuir) a rigidez do capital fixo individual (principalmente, incluindo
técnicas de produção), como também o ‘interesse’ do capital circulante, influindo
ao fim no preço e custo de produção em determinada localização.
8. Assim, em uma zona estritamente residencial o preço da localização será determinado (a princípio)

entre a competição de usos residenciais que foi definida pelo Estado. Em zonas de baixa densidade
residencial e não exclusiva, o preço será determinado pela competição entre usos residenciais e quaisquer
outros usos permitidos, por ex. lojas e serviços. Como já falado, tanto a diferenciação quanto a
homogeneização do espaço urbano serão influenciados ou mesmo determinados pelos investimentos
do Estado; ou (1) antecipando (ampliando uma estrada, redes de serviços junto a zonas de expansão)
ou (2) solucionando problemas existentes, mudanças necessárias (removendo congestionamentos,
carência de infra-estruturas, etc).
9. Um comentário adiantando assuntos futuros: se o Estado não amplia a forma-mercadoria do

uso do solo (por ex, habitação e infra-estrutura) de forma indiscriminada à população com inversões
(investimentos diretos e/ou subsídios), não será o mercado que o fará (na melhor das hipóteses ele
fará de maneira seletiva – população de maior renda). Se o Estado não insere (ou não tem interesse
em fazer isso, mesmo sendo sua ‘obrigação social’, ele compromete a própria reprodução do
capitalismo) a população ao mercado do solo, ele pode por outro lado utilizar a repressão pela força
quando necessário (como no despacho de favelas), transgressões sociais permitidas juridicamente
para o fim de restabelecer sua autoridade reguladora – o que significa na prática restabelecer a regulação
estatal pelas escolhas do mercado como também reificar as relações sociais. A questão da habitação e
o debate sobre sua mercadorização, o preço do solo e o status da propriedade privada da terra na
aglomeração urbana são assuntos surgidos como preocupação durante a Grande Depressão na
Inglaterra e gerou A questão da habitação de Engels, 1872.
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Além do que, o pagamento de uma taxa sobre a condição de produção localização
participa do custo de produção na localização na forma de capital adiantado para a
produção, o que nivela tanto o processo de produção que é (1) proprietário da
localização (2) quanto aquele que paga renda/aluguel. Mas, o que costumar resultar,
é que a taxação sobre o solo diminui o retorno do capital e aumenta a rigidez do
processo de produção. Isso ao mesmo tempo porém, que: ao diminuir o retorno,
a taxação sobre o solo restaura alguma fluidez ao processo de produção em uma
localização particular, principalmente sobre a rigidez daquela produção que
aumentou por causa da compra da localização10.
Vimos alguns limites da regulação do mercado sobre a regulação do espaço, que determina
um padrão de ocupação, assim como a regulação estatal. A taxa sobre a localização
é uma maneira mais precisa (do que regulações normativas) em que a intervenção
estatal interfere diretamente, ‘dentro’ da localização do processo de produção
individual para forçar a inserção deste ao processo de produção em geral e assim procurar
garantir a manutenção do próprio mercado e determinada reprodução social. Ela
pode ser especificada com precisão para processos de produção ou consumo, é
eficaz enquanto meio de induzir transformações no uso do solo e organizar o
espaço (principalmente urbano) a partir dos objetivos do Estado, de acordo com
regras e limites expostos e conhecidos à liberdade individual - por ex: espera-se
maiores taxas em centros urbanos dinâmicos do que em cidades ou zonas sem
atrativos ou procura. O Estado capitalista precisa fazer isso, sustentar o mercado
é uma das razões de existência dele.

10.

Para o proprietário da localização, especialmente após o aumento do preço e taxação
correspondente, resultado (por ex) da intensificação do uso do solo naquela zona. Já falamos
que quando ocorre valorização não esperada (ou então antecipada) do preço da localização, o
lucro pode resultar mesmo de um processo de produção velho, mas ainda não obsoleto, o que
significa dizer que nesse caso, o processo produtivo atuante fica mais rígido, mais difícil à mudança.
A taxação sobre essa localização pode reforça a rigidez, mas é mais provável que force uma baixa
dessa rigidez - torna mais difícil para o processo individual de produção manter a taxa de retorno
com velhas técnicas, mesmo se elas ainda forneçam algum retorno, com uma taxa ‘a mais’ e além
disso, antecipada.
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2.6 histórico do planejamento urbano e regulação do Estado

A combinação de rápida acumulação no estágio extensivo com crescimento
demográfico e maquinofatura requeria concentração espacial. Isso abriu caminho
para as aglomerações urbanas sem regulação nem planejamento. À exceção da
Inglaterra (cuja transição para o estágio intensivo foi longa e começou primeiro quase concluída em 1870; e pela rápida transição em uma geração na Alemanha –
iniciada por volta de 1825), o último período de acumulação rápida nas sociedades
burguesas, na transição do estágio extensivo para o intensivo (representado pelos
EUA) veio acompanhado pela crise de 1929 e o ‘planejamento mínimo’ do Estado
capitalista liberal desapareceu (por um breve período)1 – queremos dizer que o
mesmo desenvolvimento (vale dizer: o modo de produção capitalista) que conduziu
a acumulação no primeiro estágio de acumulação no capitalismo criou as condições
para a intervenção estatal planejada com regulação econômica e espacial, descoberta
necessária para sobreviver no estágio seguinte de acumulação intensiva. Ou seja, a
intervenção estatal na economia é condição predominante do capitalismo ‘maduro’
(plenamente desenvolvido).
A história da cidade moderna e do planejamento urbano pelo Estado é praticamente
a mesma das nações-Estado que se tornaram centros líderes de acumulação,
concomitante à propagação do capitalismo no seu estágio de acumulação intensiva.
Grandes exemplos foram a Paris dos anos 1850 (Haussmann), Vienna em 1859
(Ringstrasse) ou Washington em 1864, mas em nenhum lugar existiu um
planejamento urbano na escala da Alemanha, que se tornou modelo para generalizar
enquanto prática internacional2, por países recém industrializados como o Japão,
países ainda no estágio extensivo como os Estados Unidos e até para a Inglaterra,
que percebeu a importância das condições urbanas para garantir as condições de
reprodução do proletariado e assim, reproduzir as necessidades do império:
(...) a menos que nós comecemos imediatamente a proteger a saúde de nosso povo fazendo
as cidades em que a maioria deles vivem mais sadias de corpo e mente, nós poderemos
também dar nosso comércio, nossas colônias, toda nossa influência no mundo para a
Alemanha (queixa-se um dos pioneiros do planejamento urbano na Inglaterra, Patrick
Abercrombie; Ashworth,1954,p168;169; cit.in: Deák,1985,p219).

1. Na prática, o legado do livre comércio significou trustes, monopólios, corporações e crescimento

de aglomerações urbanas caóticas, populosas e intransitáveis. Por volta de 1860, William Morris
resumiria “Londres e outras grandes cidades comerciais da Bretanha como ‘meras massas de
mesquinharia, sordidez, imundície e abandono, adornadas com remendos de pompa e ofensa
vulgar”;”Por todo esse primeiro século (metade do sécXVIII, metade do sécXIX) de urbanização
industrial, a autoridade pública fez pouco para controlar a evolução do ambiente urbano. Muito
dos novos centros de indústrias avançadas, como Manchester e Birmingham, ascenderam tão
rapidamente a partir do status de village ou pequenos mercados de cidades que eles não possuíam
organização suficiente a todos”(Sutcliffe,1981,p48; cit.in:Deák,1985,p218).
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A Inglaterra só começou a implantar seu processo de planejamento em larga escala
depois da I Guerra Mundial, centrado num programa de construção de habitações
operárias que, entre outras coisas, visava aliviar a tensão pré-revolucionária causada
pela queda das condições urbanas - consequência do esforço de guerra.
O planejamento da organização espacial foi objetivo somente no estágio de acumulação
predominantemente intensivo no modo de produção capitalista (não estamos
considerando aqui a planificação socialista). Interpretamos que no estágio intensivo, a
produção do espaço enquanto produto do trabalho social e condição para o
desenvolvimento do processo de produção em geral, tende a ser cada vez mais baseada
mais sobre transformação do que conservação de estruturas existentes, ou construção de
novas. Ela é governada por leis diferentes daquelas da produção de mercadorias, pois
localizações não podem ser produzidas individualmente (muito menos enquanto
mercadoria)3.
Mais uma vez, os limites à mercadorização da produção (do espaço e geral) e,
consequentemente, a necessária produção de valores de uso não mercadorizáveis são
antagonismos que pertencem à dialética da produção capitalista4.
O fundamental é destacar que planejamento (enquanto intervenção estatal) não deve/
deveria existir para aumentar a eficiência (no sentido) do aumento da taxa de acumulação
(e mesmo que tenha como finalidade última) – podemos afirmar que, sem planejamento
seria mais baixa - mas é necessidade imposta pelo próprio capitalismo enquanto reação
(em muitos casos proteção) aos limites da generalização da forma-mercadoria. Segundo
Deák, muito além de tornar a produção de mercadorias ‘mais eficiente’, ele simplesmente
2. O planejamento urbano alemão foi lançado inicialmente em Berlin por volta de 1825 com o

planejamento das ‘cidades extensas’, e foi desenvolvido junto ao planejamento geral do país.
Nessa época, a Alemanha estava alcançando o estágio de acumulação intensivo, e o crescimento
das aglomerações urbanas era acompanhado por regulações estatais destinadas ao planejamento.
O Estado em consenso com a burguesia assumiu o planejamento econômico e espacial para o
desenvolvimento do capitalismo, regulando as condições de produção e unificando o mercado
nacional. A Bauhaus (por ex) mesmo em sua vida efêmera foi um exemplo de uma escola de
desenho urbano, arquitetura e artes visuais. O urbanista inglês Patrick Abercrombie em 1913:”A
Alemanha tem completado o mais moderno planejamento de cidades que qualquer outro
país”(Sutcliffe,1981,p9; cit.in:Deák,1985,p219).
3. Relembrando. Diferente do trabalho utilizado na produção de uma mercadoria particular que é

consumida num valor de uso e/ou mercadorizada pelo seu valor de troca (supostamente baseado
no seu valor de uso), o trabalho utilizado na produção do espaço não pode ser entendido apenas
como consumo (ou ‘gasto’) porque a produção do espaço não pode ser imposta pela mesma lei
do valor do mercado baseada em processos de produção e consumo individuais. Ela precisa ser
considerada em um nível social a partir da produção e consumo coletivos, e é dessa forma que
torna possível a criação de localizações mercadorizáveis, aptas a serem ocupadas por processos de
produção individuais (ou pelo menos esse costuma ser o caminho). Enquanto a produção de
espaço possibilita a produção de localizações com valor de uso e troca, o valor de uso do espaço
é representado pelas localizações nele contidas.
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ORBÁN, Aladár: Újkori egyetemes történet 1789-1918. Térképvázlat-gyüjtemény; História universal moderna
(1789-1918). Coleção de esboços de mapas. Editora estudantil, Budapest, 1979, 3.ed.
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a torna possível. Isso serve para dizer de outra forma que o planejamento é necessário e
fundamental à acumulação, uma dependência do mercado ao Estado que a ideologia
liberal procura velar, e nada prejudicial ao que o liberal faz questão de frisar (obstáculo/
impedimento)5. Fica claro portanto, que nem o pagamento pela localização constitui
um empecilho, nem sua abolição iria ajudar a expansão do capital (a propriedade privada
é pré-condição). O principal meio de acelerar/aumentar o excedente em uma localização
particular é reduzir o trabalho necessário pelo aumento de produtividade naquele espaço. E isso não
tem ligação com o preço da terra.
4. Se quisermos, podemos entrar na discussão entre a primazia da produção de valores de troca sobre

a produção de valores de uso predominante no capitalismo e a primazia da produção de valores de
uso sobre os de troca predominante no socialismo (que seria também dizer primazia do planejamento
sobre o mercado). Esse trabalho não tratará da questão se a dialética do planejamento é oposta à
dialética da forma-mercadoria - mesmo porque a China não está se tornando capitalista (‘Capitalismo
vermelho’) após a abertura para o mercado iniciada em 1984: a economia de mercado muito antes se
capitalista ou não sempre existiu (ver A transição do capitalismo para o feudalismo), consegue absorver
diversos contornos aparentemente distintos; mas abriremos uma rápida comparação sobre a
nacionalização ou desapropriação do solo. Cumprindo à risca a teoria da renda clássica, o preço da
localização (antes preço do solo) sempre foi considerado obstáculo à acumulação, apesar de aceito ao
mesmo tempo, que a propriedade privada da terra fosse essencial para o processo de dissociação do
trabalhador de seus meios de produção (imposição do trabalho assalariado) e, portanto, à acumulação:
(...) o preço de compra da terra (renda da terra capitalizada sob a ficção legal do valor da terra) tem o efeito de subtrair
capital do investimento em produção agrícola. A propriedade particular (grande ou pequena) constitui um obstáculo
ao desenvolvimento das forças produtivas na agricultura (Hindess,1972,p16,Massey&Catalano,1978,p52).
Se um planejamento central regulasse totalmente o espaço de forma que o solo não tivesse preço
(algo improvável, sobretudo nos dias atuais) a quantidade de dinheiro correspondente ao preço do
solo seria desconsiderada: do (1) investimento de capital, do (2) preço das mercadorias, dos (3)
salários e talvez, até (4) da circulação; e o trabalho abstrato teria talvez, alguma outra forma de
expressão distinta da monetária que insistimos em tentar associar ao trabalho concreto hoje. Se isso
fosse possível, não iria significar obrigatoriamente mudanças no trabalho realizado, nas técnicas de
produção, ou mesmo no resultado final da taxa de acumulação, não iria significar mudanças na tão
propalada competividade: mudariam algumas regras, cálculos ou nomes, excluiria-se (talvez) a
denominação preço do solo, algumas interferências da regulação legal (estatal) e do mercado em geral zoneamento de usos do solo, empreendimentos públicos ou o capital adiantado (investimento)
privado para a produção - mas nada disso alteraria ao fim, o que se entende igualmente por taxa
monetária de lucro (Déak,1985,p116).
5. O argumento dos capitalistas individuais que defendem o planejamento racional é tão errado

quanto irmão gêmeo do (1) argumento da teoria de renda, em que a renda constitui um freio à
acumulação (cap.1.2-A crítica da Teoria de Renda); ou então (2) que o pagamento pelo solo é obstáculo
à acumulação. A diminuição da proporção do pagamento pela localização em relação ao capital
adiantado (de uma determinada produção individual) ocorreu através da história de forma
pronunciada na produção industrial (que se tornaria o setor de produção dominante): caiu de 40%
por volta de 1689 para 31% em 1801, 22% em 1865 em 1900 e para 5% em 1950 (fonte dos dados
brutos: Dean&Cole,1967,p301;cit.in:Deák,1985,p161). Mesmo na agricultura a elevação dos aluguéis
foi acompanhada por uma queda na participação dos aluguéis em relação ao valor do produto
agrícola (Murray,1978,p23,30-1). Ou seja, mesmo que se paque pelo solo (forma preço ou renda), o
rendimento da produção na localização aumentou em muito sobre essa ‘obrigação’.

148

Mercado e Estado
na organização espacial
modo de produção capitalista II

estágio extensivo na china (2007)

fig.1: Datong, 2007
noroeste do país,
cidade mineira/carvão

fig.3: habitação dos mineiros

fig.2: carvão

fig.4:Beijing, 2007
Hutongs,
habitação déc.30-50
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dialética da organização espacial: espaços homogêneo e heterogêneo

A produção e o trabalho ao transformar constantemente o espaço, terão como resultado a
produção constante e simultânea tanto de espaços homogêneos (a cargo do Estado)
quanto heterogêneos (a cargo do mercado). Diferenciação e homogeneização do espaço
caminham juntas, mais espaço é diferenciado pelo mercado, para mais espaço precisar
ser homogeneizado pelo Estado. A coexistência de ambos é inerente ao desenvolvimento
da produção e responsável pela diferenciação de preço do solo na forma da localização
- útil à competição pelas melhores no mercado (‘regulação de mercado’) e cujas brechas
(deixadas pela ausência de planejamento/implementação pelo Estado, que deve/deveria
definir usos e acomodar os interesses e resultados da reprodução social) propiciam a
especulação. Isso para dizer que preço alto do solo é resultado da competição individual
por localizações melhores, e ocorre quando o espaço urbano é bastante diferenciado
ou conversível, não suficientemente homogeneizado por infra-estrutura a cargo do
Estado6. Dialética da organização espacial significa:
I. Do lado da diferenciação, preservar a referência de preços de localizações pelo mercado,

a ‘regulação do mercado’.
II. Do lado da homogeneização, garantir que mercados de acumulação fortes e

independentes (a ponto de formar ‘outros’ mercados unificados (autônomos), separados
da acumulação geral) não a comprometam a acumulação geral: não devem surgir, não
podem prejudicar o espaço econômico do mercado unificado dentro da nação-Estado.
III. Quanto maior o âmbito da organização do espaço através do planejamento e da

intervenção estatal, menos resta para ser organizado pelo preço, e esses poderão ser
menores, assim como a diferença entre eles. Quanto menor a intervenção direta na
regulação do espaço, maior a responsabilidade do preço na regulação das localizações,
que apresentarão maiores diferenciais e em mais zonas7.
6. Recapitulando, também não deixa de ser percepção intuitiva numa economia regulada pelo mercado,

especialmente dentro do espaço urbano. A nota 5 serviu para mostrar que se um planejamento
central substituísse a regulação pelo mercado, a abolição do pagamento pelas localizações não alteraria
por si só, as condições de produção e acumulação.
7. Deák (1985,p93) relata que “Em Budapeste, o preço da terra se manteve baixo, quase nominal por

décadas - a localização de atividades (empresas estatais e unidades residenciais) era regulada por um
planejamento centralizado, virtualmente por decreto. Alguns anos após a introdução do Novo
Mecanismo Econômico em 1968, o preço da terra na capital subiu dez vezes, cuja causa não podia ser
atribuída ao rápido crescimento nem demográfico (que não impõe necessidade de regulação espacial)
nem produtivo, pouco expressivos. O Novo Mecanismo Econômico estabelecia que ‘A essência de
reforma econômica húngara de 1968 pode ser resumida como a introdução da orientação indireta
através de reguladores econômicos (preço, crédito fiscal e política salarial) em lugar de uma orientação
direta às unidades econômicas através de instruções’” (Kemenes,1981,p583; cit.in:Deák,1985,p93).
No Brasil e na cidade de São Paulo em particular, houve um aumento significativo do planejamento
e da intervenção estatal no início da década de 1970, que repercutiu em queda nos preços das localizações
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fig.5: Beijing, China, 2007, pop.13.570 milhões
O plano atual é da reconstrução (restauração Ming) de 1651;
existem cinco anéis viários (entre nível do solo, acima e abaixo) em
funcionamento e dois em construção (cor amarelo centrais, rosa externos)
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Podemos dizer, que a idéia de planejamento, produção e regulação do espaço a partir
da intervenção estatal é necessária à organização da produção ‘em geral’ produzindo
condições ‘não econômicas’ através do trabalho abstrato a ‘fundo perdido’, em um período
de tempo em que os efeitos de tais investimentos sejam sentidos, mas antes, porém, de
se tornarem obsoletos; e sem a obrigação de atender à generalização da forma-mercadoria
nem gerar lucro individual – do contrário, não sustentaria a reprodução social (fig.5, 6,
7, 8 e 9)8:
I. O primeiro propósito não deve ser aumentar a soma de acumulação total (que será

consequência), mas a distribuição do excedente da produção coletiva: ao distribuir
melhor as condições espaciais de produção haverá escoamento, abrangência e variedade
da produção, significando aumento de produtividade em geral (dito de outra forma,
redução do trabalho total necessário).
II. Produção de infra-estrutura espacial é ‘especialmente’ vantajosa em tempos de crise

(cap.1.5-limites da regulação de mercado: a dialética do mercado e do Estado), momento em que
a taxa de acumulação geral e a soma de excedentes (individuais e coletivos) estão
baixas ou encontram dificuldades para expandir9. Uma conveniente saída para capital e
trabalho (principalmente o trabalho com baixo valor agregado) que não podem encontrar
saída na produção direta de mercadorias, pelo menos num primeiro momento10.
das áreas centrais e da região metropolitana. Porém, não foi tão intenso como em Budapeste e pouco
depois, com o abandono do planejamento, seu impacto foi revertido pela tendência à aceitação
generalizada do aumento de preços justificada pela especulação e inflação, estimulados pelo rápido
crescimento (de 7%aa) e consequente diferenciação do espaço.
8.”O setor de mercadorias para isso retém sua dependência no setor estatal; os dois são parte do

mesmo todo. A regulação da produção é para isso completada na sua primeira instância pelo
mercado, e em uma segunda instância pela consciente intervenção do estado”(Deák,1985,p123);
através do planejamento do uso do solo, circunscrevendo a regulação do mercado. A proporção entre
ambos é correspondente ao estágio histórico do desenvolvimento das forças produtivas ou mais
precisamente, do estágio do antagonismo entre a produção de valores de uso enquanto valores de
troca e a produção direta de valores de uso.
9.

Já falamos que uma das interpretações sobre ‘solução’ de crises indica a necessidade de uma
redução do trabalho total necessário em proporção à força de trabalho (a partir do aumento da
produtividade); que pode ser feito a partir da reestruturação entre o setor produtivo de mercadorias
(meios de consumo e meios de produção) e o setor estatal (produção do espaço e produção dos
serviços de infra-estrutura coletiva): o Estado deve investir (dissemos acima ‘especialmente’: deve ser
uma ‘constante’, independente de crise) a fim de possibilitar a reprodução dos demais setores da
economia, opção válida independente da gritaria ‘endividamento’ – se isso não ocorre, quando a
economia se recuperar (pelo menos se deveria trabalhar para isso) uma estrutura de produção
obsoleta pode não conseguir aumentar nem mesmo sustentar a produção.
10.“A História ilustra a associação próxima entre crises e estradas-de-ferro, transporte, construção,

booms. Depois da grande escala de acumulação de capital fixo industrial por toda a revolução industrial,
a acumulação foi contida por volta de 1830 – que é também o tempo do primeiro boom ferroviário
(Deane&Cole,1967,p231;cit.in:Deák,1985,p121). Na véspera da renovada expansão industrial
incentivada pelo ‘mercado livre’ (1847) veio o segundo e maior boom ferroviário (na Inglaterra)
(p239)que pavimentou o caminho para a ‘era de ouro das manufaturas’, anos 1850 e 1860. Quando
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fig.6: Shanghai, China, 2007, pop.18.670 milhões
Os anéis viários estão acima do solo (cor laranja), unificados
por interseções - em detalhe na página seguinte
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fig.7: Beijing, ampliação da p151, área central: ‘Cidade Proibida, praça da Paz, Mausoleo Mao’

fig.8: Shanghai, ampliação da p153: do lado esquerdo do rio, área central; à direita, a área das empresas ‘transnacionais’
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fig.9: desenho das conexões viárias entre os aneis viários aéreos e a malha viária no nível térreo

finalmente a grande depressão começou, ela veio acompanhada na primeira década pelo ‘pico de
todos transportes (estradas de ferro e navios)... alcançado nos anos 1870. Mais adiante: “A indústria
(de transporte) contribuiu para o crescimento do produto nacional não apenas em virtude de seus
próprios incrementos de produtividade, mas também reduzindo os custos de outros ramos de
indústrias”. Indo além, o desenvolvimento dos transportes reduziram os custos do transporte de
cargas a granel, que caíram para a metade entre 1820 e 1866, e fretes de cargueiros caíram mais de 40%
de 1871 para 1911. Similarmente, o skyline das cidades americanas (New York, Chicago) foi
transfigurado pelos arranha-céus, ambos na véspera dos anos 1920 e no despertar dos anos 1930 da
grande crise. “O Empire State Building, construído em 18 meses, 24 horas por dia pela prérecessão”(Amery,Colin,1984,”City of dreadful height”;Financial Times July 2,p15).
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2.7 organização espacial: um resumo

A acumulação em uma sociedade capitalista é resultado da atuação de forças
antagônicas originadas na tendência para a generalização da forma-mercadoria, em
um mercado unificado dentro de uma nação-Estado. Vale dizer, a tendência à
generalização da forma-mercadoria, resultado e condicionante das relações de produção
predominantes entre tendências e contra-tendências (à generalização), dando origem
à dialética do antagonismo entre as forças do mercado e do Estado: seu movimento
depende da neutralização das relações entre alguns limitantes internos – e por isso
mesmo, exige o envolvimento do Estado (de preferência) através do planejamento.
Os limites da regulação do mercado não são visíveis apenas através de um processo
produtivo individual (que é a maneira mais óbvia), ou de uma organização espacial
deficiente, mas principalmente pelo nível de reprodução social como um todo – é
ela que vai definir as condições de acumulação geral, que sustentará o lucro
individual: crédito, capacidade de produção e consumo, distribuição, investimento,
evolução técnica (e velocidade de substituição). Vale dizer, acumulação com
distribuição desigual não é ‘sustentável’ - daí a necessidade do Estado regular a
produção coletiva (onde se encaixa planejamento e produção de espaço) que será
apoio da produção individual através. Mesmo limites, não são tão restritivos assim,
devem inclusive permanecer, já que são inerentes aos processos que dão
nascimento1. Eles ajudam a ‘revitalizar’ a capacidade de coesão/afirmação/mutação
mas principalmente, reprodução das relações capitalistas do modo de produção.
Vimos que a regulação da produção capitalista é em primeira instância pelo mercado
e em segunda pelo suporte da intervenção estatal, e os limites das relações de
dependência entre ambos determinados pelas condições de mercadorização da
produção de acordo com o estágio de desenvolvimento das forças e das relações
de produção – estágios de acumulação. Embora a localização seja uma mercadoria
e faça parte do setor das categorias econômicas, a economia vulgar contemporânea
ao isolar e restringir a análise da economia ao setor de mercadorias, excluiu da
conta da organização produtiva o Estado e o peso da organização espacial feita
por ele, limitando/reduzindo o peso da localização sobre a produção e vice-versa.
Isso porque a produção do espaço urbano que gera as localizações escapa da
mercadorização, está no campo da produção coletiva, a cargo do Estado.
Daí o discurso do planejamento através da intervenção do Estado, que se submete
à regulação do mercado para preservá-lo, circunscrevendo-o para ampliá-lo,
reforçado pela retórica neoliberal, propondo abordagens fragmentadas, ‘projetos
setoriais’, ‘planejamento estratégico’, ‘planejamento participativo’ e outros.
Entretanto, a retórica não impedirá a tendência de queda da produção e consumo
de mercadorias (pelo menos essa a teoria de renda já afirmava), atualmente em crise
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do estágio intensivo (nas sociedades burguesas), ou seja, na desproporção entre
aumento de produtividade sem correspondente aumento no tamanho dos
mercados. Mais uma vez, a dialética da forma-mercadoria não é simplesmente um
movimento ondulatório em que períodos de retração da forma-mercadoria pode
ser seguido pelo seu restabelecimento tanto na produção quanto na reprodução
social. Dito de outra forma, mercadorização (ou re-) não é o mesmo que
privatização, da mesma forma que mercadorização para acumulação, ou crises de
acumulação e crises de mercadorização.
Falamos também, que a consequência final da contração da forma-mercadoria
não é a limitação da expansão da produtividade do trabalho, pois o antagonismo
entre a forma-mercadoria e a intervenção do Estado é a própria força motora por
trás da acumulação intensiva capitalista e do processo urbano. A simultaneidade
(histórica) de tendências e contra tendências no desenvolvimento do trabalho e
reprodução social é uma dialética e concreta necessidade, que pode fazer crer que
o único objeto possível de estudo é a transformação em movimento por forças
contrastantes que não possuem existência independente ou isolada - o que leva
duvidar da redução do capitalismo à economia da mercadoria. Um resultado dessas
forças contrastantes não pode ser um equilíbrio que, de tão natural e com fluidez
perfeita, sua ideologia quase o transforma em estático. E assim excluímos mais
uma vez a teoria do equilíbrio natural ‘estático’ da teoria de renda.
***
O espaço urbano resultou da extensão da forma-mercadoria por dentro dos
mercados unificados sobre o território das nações-Estado. O processo de unificação
do mercado requereu a construção de infra-estrutura para conectar o território
em um espaço ao mesmo tempo homogêneo e diferenciado, processo caracterizado
no estágio de acumulação extensivo mais pela expansão do que transformação
(basicamente pela Inglaterra). O momento capitalista dos centros de acumulação
seguintes (Alemanha, Japão, EUA e França) praticamente já foi o estágio de
desenvolvimento da acumulação intensiva (passaram rapidamente pelo estágio
extensivo), com o final do processo de assalariamento por dentro de um território
sendo estruturado rapidamente (seguindo a dialética homogeneização e
diferenciação) em aglomerações urbanas cada vez mais concentradas. Daí para a
1.

Por ex, os limites impostos pela competição sobre a produção, o consumo e troca de
mercadorias; a mesma competição que resulta em ascensão e queda de monopólios e ao fim, ao
avanço da tecnologia e da produtividade do trabalho. A competição cria o monopólio, o
monopólio recria a competição em um nível maior e, pelo mesmo indício, como a produção de
determinadas mercadorias produz técnicas que desvalorizam a produção de determinadas
mercadorias em determinado estágio, mais tarde a evolução de técnicas restaura as condições de
produção das mercadorias (de outras ou do desenvolvimento das mesmas) no próximo
movimento. Ou seja, o que permanece é que o mecanismo da produção e consumo de mercadorias
fornece combustível às tendências que mais tarde irão negar.
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frente, organização espacial seria transformação e conexão contínuos de espaços
constituídos (não mais territórios novos), a partir das exigências do progresso
técnico para aumento de produtividade - que se tornou a principal fonte de expansão
do trabalho na acumulação intensiva.
Enquanto a regulação do mercado é exercida através do preço das localizações, a
atuação da intervenção estatal será (deve ser) planejada, e seu nível depende do
estágio de desenvolvimento histórico, com sua evolução do antagonismo entre
forma-mercadoria e produção coletiva na própria dialética do mercado e do
Estado.
é determinado em três instâncias:
I. Em primeira instância, ele é determinado pelo nível de diferenciação do espaço

produzido pelo mercado.
II. Em segunda instância, determinado pela produção e regulação do espaço a cargo

do Estado, que é para dizer, sobre a homogeneização da organização espacial por
ele produzida.
III. Por último e após a regulação do Estado, retornamos para que o preço da

localização seja estabelecido pela competição dentro da ‘liberdade’ do mercado
remanescente (que o Estado ‘deixou’ para o mercado e/ou não planejou).

O movimento de preços da localização em um processo urbano ou em qualquer
aspecto da organização espacial da produção de mercadorias requer, portanto, a
complementação da análise econômica de caráter particular (ou ‘vulgar’) com a
‘dimensão espacial da economia’. Ou seja, não existe como isolar o setor de
mercadorias do processo urbano e/ou da reprodução social, mantendo o resto
como pano de fundo ou ‘condições gerais’. Na página seguinte, resumo esquemático
do Capítulo II (fig.1).
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fig.1: Resumo esquemático do Capítulo II
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A dialética da acumulação entravada III

Acumulação entravada é um tipo de acumulação específico brasileiro que Csaba Deák
desenvolveu no fim da década de 1980 (Deák,1991), descrevendo origens, base
material e instrumentos de reprodução da sociedade de elite brasileira, construídos
em torno de uma sociedade e política econômica funcionalmente capitalista, ainda
que de acumulação entravada, agarrada a uma resistência à formação de uma
estrutura produtiva plenamente desenvolvida, que implica fragilidade do mercado
interno e empecilhos à unificação do espaço da nação em geral (que em particular
a RMSP reflete e reproduz). Falaremos aqui sobre a relação entre a tendência à
generalização/expansão da forma-mercadoria necessária ao capitalismo e os
objetivos e limitações a ela impostas pelo modo precípuo de planejamento na
acumulação entravada, e ao que interessa no Capítulo IV, especificamente na
organização espacial.

3.1 o processo de acumulação no Brasil

As peculiaridades da formação social brasileira originam-se na natureza da
produção colonial da qual é originária.
Já vimos que acumulação em uma sociedade capitalista é resultado da atuação de
forças antagônicas originadas na tendência para a generalização da formamercadoria em um mercado unificado dentro de uma nação-Estado. Antagônicas
porque os limites a essa generalização impõem a intervenção estatal com produção
direta de valores de uso. A dialética da forma-mercadoria foi analisada no cap.1.5,
em que a produção é organizada/regulada pelos processos simultâneos e
antagônicos entre a ação do mercado e a intervenção do Estado, com primazia ao
primeiro. Em seguida, interpretamos que o encaminhamento das questões urbanas
e/ou dos níveis de serviço providos por infra-estrutura decorrem do estágio de
desenvolvimento em que as condições de produção e a reprodução social impõem
– isso é representado também no nível de subsistência da reprodução da força de
trabalho que ao fim, significa dizer da acumulação geral. Vimos que enquanto no
estágio de acumulação extensiva a expansão da forma-mercadoria ocorre de forma
relativamente desimpedida através da ampliação em extensão da produção de
mercadorias, do assalariamento às custas de formas não-capitalistas de produção,
no estágio intensivo a expansão fica restrita ao aumento da produtividade do
trabalho e com as restrições adicionais provocadas pelo aumento do antagonismo
entre mercado (tendências) e Estado (contra-tendências) - vale dizer, paulatino
aumento da participação do Estado na produção social.
A dialética do mercado e do Estado e a periodização do capitalismo foram dois
temas que ajudarão entender o que é particular na formação social do Brasil excolônia.
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A produção colonial é organizada em função da produção de um excedente a ser levado
à metrópole. No caso, a ‘acumulação’ interna (na falta de um nome melhor) ocorre do
objetivo de expansão da produção tendo em vista a expansão do excedente apropriável
pela metrópole. Assim, desenvolve-se um antagonismo na produção colonial entre a
necessidade para a expansão da produção local e o objetivo último de expropriação
pela metrópole1. Enquanto nos estágios coloniais iniciais o excedente resulta da simples
extração ou saque, em estágios seguintes ele impõe a existência de um processo de
produção local que precisará somar uma produção para reprodução social local (além
da subsistência da primeira fase) e novamente a produção a ser expropriada – da ampliação
da reprodução local depende a ampliação do excedente. Para a metrópole, o processo
de produção que implica reprodução local sempre é um risco necessário e antagônico
à ampliação da expatriação do excedente: este só pode se desenvolver se pelo menos
parte do excedente retornar para a ampliação das condições de sua própria reprodução.
Dizendo de outra forma, o princípio da extração de excedente (ou seja, a não-acumulação
à colônia) precisa ser dominante sempre (e reimposto quando necessário), sustando a
tendência de ampliação desimpedida da reprodução da sociedade e produção da colônia
- através da repressão armada, medidas institucionais, econômicas, fiscais, tarifárias,
ideológicas, até mesmo a redução forçada da escala da produção, mesmo que signifique
perdas à retirada do excedente para a metrópole. Esse mecanismo funcionou bem
durante muito tempo nas colônias2, esgotou em outras, notadamente em uma colônia
que rompeu essa estratégia de dependência para impor seu próprio modelo de
dominação: a colônia inglesa da América do Norte, que acabou se tornando os Estados
Unidos da América.
A estrutura das forças e relações de produção coloniais estarão representadas na
formação social emersa da colônia. O Brasil enquanto país independente herdou e
perpetuou as características que se transformaram nas condições de uma reprodução
não autônoma (raras vezes ampliada), ilustrada por uma economia em etapas sequenciais
1.

Apesar de as histórias dos países serem diferentes e tentarmos lutar contra a tentação das
generalizações e comparações, é possível interpretar um movimento similar em países com
passado colonial (independente da especificação exploração ou povoamento, ou católica e protestante,
que para nós é indiferente - a retórica prega que se fôssemos colonizados por ambos segundos,
tudo teria sido ‘melhor’). Sobretudo na América latina, que após a generalização e implantação
de políticas neoliberais nos anos 1980, as aproximações ficaram mais evidentes. Se formos à
história concreta e não ao que nos foi ensinado, a explicação de que colônias de exploração (Brasil)
foram mais prejudicadas do que aquelas de povoamento (EUA) estaria errada. Se compararmos a
precariedade da estrutura produtiva da colônia brasileira somada à relativa fraqueza da estrutura
produtiva de Portugal, com a colônia americana da Inglaterra (que tinha a mesma política de
limitação da escala de produção), era evidente a superioridade da produção brasileira, com
possibilidades de autonomia (se fosse intenção).
2. Muitas elites remanescentes ‘ex-coloniais’ elaboraram um discurso para justificar a reprodução

da estrutura de dependência, geralmente ‘mudar para permanecer na mesma’. O apelo para
assegurar a continuidade do padrão reprodutivo colonial mesmo em Estados independentes
costuma ser a retórica de inserção nas relações econômicas mundiais a cada época.
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tanto de estímulo à ampliação da produção, quanto de reimposição dos freios ao
desenvolvimento, resultando em recessão e estagnação. O que isso significa enquanto
regra é que o desenvolvimento da economia é conduzido apenas e até os limites impostos
pela necessidade de preservar o princípio da reprodução da expatriação de excedente.
Falaremos nesse capítulo sobre a formação do território brasileiro, Estado e sua
sociedade. É uma interpretação histórica da formação do Estado brasileiro contrária
às teorias do ‘subdesenvolvimento’ do início da República e da ‘dependência’ dos
cepalinos, pois atribui um peso decisivo à intenção das forças internas do país no bloqueio
da acumulação nacional e manutenção de seus entraves3. Isso significa também que
3. Dizendo de outra forma, o Brasil não é para principiantes. Em uma sociedade de elite, direita e

esquerda não faz muita diferença - mesmo que também não o faça em uma sociedade burguesa, pelo
menos lá existe algum amadurecimento do que seja ‘interesse coletivo’. Soma-se a isso a ausência de
formação teórica, e ambas irão reproduzir-se através de um universo ideológico vazio. Ela integra a
cordialidade brasileira (no sentido verdadeiro de Sergio Buarque, dos afetos e ódios políticos seguindo
o rumo dos favores e alinhamentos de ocasião, e não na simplificação da direita, da ‘índole pacífica’
do brasileiro). A história por aqui serve apenas para o caminho fácil em demonizar a ‘herança
maldita’, fingir que serão responsáveis por uma terra virgem a partir de um caminho sempre novo
e aberto à transformação: ambas são nossa sociedade de elite. Deák considera que os critérios da
nossa dependência foram definidos na dialética do próprio processo de independência: o filho do
Rei de Portugal que declara a independência comprando a dívida da metrópole com a Inglaterra.
Estava lançado o modelo seguro em ser uma elite nacional dependente e satisfeita. A teoria do
subdesenvolvimento foi aquela de caráter naturalista produzida nos anos em seguida à independência,
atribuindo a fatores naturais (climáticos e de miscigenação racial) as causas do atraso brasileiro - para
quebrar esse feitiço ingrato da natureza, seus defensores alegavam que bastava utilizar o mesmo
caminho natural e inevitável de natural surto espontâneo de desenvolvimento, como por encanto como é encanto ou ‘geração espontânea’, ele também tem a justificativa inerente em nunca se completar.
De acordo com Deák (1991), a teoria da dependência foi desenvolvida nos anos 1960 pelos técnicos da
Cepal (baseando em Caio Prado Jr. e Celso Furtado), justificava a causa da dependência nas bases
estruturalistas das relações internacionais – imperialismo, trocas comerciais desiguais, etc. “(...) a
teoria do subdesenvolvimento sentou as bases do ‘desenvolvimentismo’ que desviou a atenção
teórica e a ação política do problema da luta de classes...”(Oliveira,1972,p10). Ambas teorias
depositavam em fatores exógenos à economia interna e à sociedade brasileira, as causas do atraso
(culpando os outros, o ‘nosso’ é eliminado, típicos vícios de linguagem familiares a: a sociedade exige, a
sociedade espera). As teorias do atraso brasileiro e a ausência de crítica estão relacionadas ao fato de que
o intelectual é elite ou seu representante. A atual ‘crise das esquerdas’ por ex, é utilizada ‘intelectualmente’
para justificar o neoliberalismo inevitável baseado em um darwinismo social dos mais aptos (a ‘sociedade
civil organizada’) contra o protecionismo estatal aos mais pobres, alegando tanto a inépcia corruptiva
dos políticos governantes e um moralismo extremado, quanto uma legislação arcaica e superada pela
‘necessária dinâmica da economia’. Independentemente de alegar uma polaridade entre os partidos
de representação nacional (pois não se diferenciam muito), o ‘formador de opinião’ neutraliza e
escamoteia (quando sente-se ameaçado) uma tímida disputa entre classes chamando-a de ‘disputa
cultural natural’ entre uma inventada democrática maioria (que na verdade é minoria) composta por
uma ‘vanguarda bem informada’ e uma minoria (que é a maioria) ignorante, volúvel à demagogia
do Estado populista e atrasada. Na sociedade de elite a alternância de poder ocorre entre membros
com sobrenomes conhecidos que se alternam no controle de todas as instâncias de representatividade,
educação e decisão do Estado nacional – o poder público executivo, legislativo e judiciário, o poder
econômico e as universidades. Mas, antes que membros, o fundamental é perceber serem
representantes eleitos (formalmente ou informalmente) pela sociedade e para essa reprodução.
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Ocupação do território por produção
séc XVIII
Schiffer,1992

negamos a existência no Brasil de uma revolução democrático-burguesa que costuma
ser justificada pelo movimento industrializante de 19304, que teria substituido a
oligarquia-agrária – utilizamos de base a distinção que Florestan Fernandes faz
entre sociedade de elite e sociedade burguesa.
Uma vez o Estado brasileiro independente de Portugal, criadas as instituições e
constituída sua economia, estão adaptados também os mecanismos de condução e
controle do país por uma sociedade de elite originada nos moldes da sociedade
colonial - que preserva a ordem econômica e social e desenvolve condições próprias
de manutenção e reprodução da futura sociedade de elite nacional. A acumulação
entravada é um processo de acumulação restritivo e seletivo, base material da
reprodução da sociedade de elite, assegurada pelo império do princípio de
expatriação do excedente e controlado sobretudo por uma mínima necessária
ampliação do mercado interno - há uma acumulação correspondente à parte do
excedente não expatriado, condição da expansão do excedente expatriável5.

4. Consideramos a revolução de 1930 inexistente, ou então excluiríamos o termo revolução. Ali foi

apenas alternância de poder, interna à elite.
5. Como a produção em geral é baseada no trabalho assalariado, a taxa de crescimento da força de

trabalho e a massa salarial devem pelo menos possibilitar a reprodução da força de trabalho em um
nível mínimo, o que será feito (de várias formas, mas imediatamente) com as restrições possíveis e
ampliadas por um nível salarial baixo – a expansão interna existe, mas correspondente e ditada pelos
limites do mercado interno que também deve se manter restringido. O que precisa estar garantido é
a produção de excedente expatriável (através de juros, da exportação, etc). Uma vez esgotadas as
fronteiras de expansão em extensão, a produção para subsistência e consumo dos assalariados não
pode comprometer o anterior, ficar entravada do ponto de vista dos suprimentos mínimos.
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3.2 A formação da sociedade e Estado brasileiros1

(...) na produção social da sua existência, os homens estabeleceram relações determinadas,
necessárias, independentes da sua vontade, relações de produção que correspondem a um
determinado grau de desenvolvimento das forças produtivas materiais. O conjunto destas
relações de produção constitui a estrutura econômica da sociedade, a base concreta sobre a
qual se eleva uma superestrutura jurídica e política e a qual correspondem determinadas
formas de consciência social. O modo de produção da vida material condiciona o
desenvolvimento da vida social, política e intelectual em geral. (...) A transformação da base
econômica altera, mais ou menos rapidamente, toda a imensa superestrutura... as formas
jurídicas, políticas, religiosas, artísticas ou filosóficas, em resumo, as formas
ideológicas...(Marx,1859,p24-25).
A liderança do movimento da Independência pelas categorias dominantes, ligadas à terra,
aos negócios e altos cargos, garantiram a sobrevivência da estrutura colonial de produção.
Organizar o Estado sem colocar em risco o domínio econômico e social e garantir as relações
externas de produção seriam seus principais objetivos (Introdução ao estudo da emancipação
política , Emília Viotti, 1968).
Se na sociedade burguesa a ideologia liberal esconde a essência (a dominação de classe), ao
menos ela se apóia em algumas aparências (decorrentes da igualdade formal produto da
reificação das relações sociais), difícil à sociedade de elite, onde nem a reificação das relações
sociais é completa [se o mercado é restrito, não predomina a generalização da forma-mercadoria]
(Deák,2001,p144).

Tanto para a formação do Estado quanto do espaço, a virtual ausência e caráter
estático do planejamento reflete a ausência da idéia de interesse coletivo pela sociedade
de elite. Os avanços na industrialização, no aumento de produtividade, na
organização do espaço, na ampliação do mercado interno, foram episódios de
momentos históricos específicos e limitados, vinculados à necessidade de
manutenção/reprodução da sociedade de elite - vezes elegeram-se indivíduos
‘presidentes estadistas’ para disfarçar que era ela efetivamente quem conduzia o
país, cujos méritos (sempre pessoais) eram validados enquanto úteis; quando
cumprida a etapa (o status quo assegurado) ou estes presidentes indivíduos saíam da
linha (pelo risco da autonomia), eram excluídos. Dito de outra forma, a conjugação
dos movimentos acima somado à existência de períodos comerciais mundiais
favoráveis à produção com expropriação do excedente, compensaram/sustentaram o
crescimento econômico entravado de tempos em tempos (essa ‘solução’ está em
crise, esgotada há quase 30 anos), mesmo e apesar das restrições à ampliação do
mercado interno.
Para a descrição da sociedade brasileira, levamos em conta a definição/distinção
feita por Florestan Fernandes entre sociedade de elite e sociedade burguesa, tal
qual Deák (1991). É a elite que junto à reprodução do estágio de produção
165

A dialética da acumulação entravada III

correspondente, reunirá também as condições de reprodução extra-econômica
(força, ideologia), até constituir hegemonia - seus interesses individuais (de classe)
compreendidos enquanto interesses coletivos. Sociedade de elite, uma sociedade
composta por uma ‘elite’, classe dominante de uma nação heterogênea no sentido
da desigualdade social2. Sociedade burguesa, uma sociedade composta por uma ‘elite
burguesa’ classe dominante, mais próxima da homogeneidade social. Já falamos
que o Brasil é composto por uma sociedade de elite3. Falamos também em cap.1.3ideologia, que o que interessa é sobretudo a sociedade ‘como um todo’, não classe
nem grupos ou membros.
***

1. Algumas considerações. (1) Se em uma sociedade burguesa seria difícil distinguir sociedade e

Estado, na sociedade de elite brasileira é impossível. Porém, como esse trabalho está dividido
em Capítulos sequenciais, separamos os inseparáveis A formação da sociedade e Estado brasileiros
(cap3.2-Capítulo III-dialética da acumulação entravada) e Princípios da formação do espaço no Brasil
(cap4.2-Capítulo IV- organização espacial na acumulação entravada). Devem ser entendidos
como inseparáveis e como ilustrações da acumulação entravada. São ilustrações. Não cabe aqui,
nem foi objetivo esgotar o assunto sobre a formação da sociedade e do Estado brasileiros, ou sobre
princípios da formação do espaço no Brasil. (2) Pode até ser que existam representantes de uma
burguesia nacional, mas não a ponto de formar uma sociedade burguesa – o que interessa é
sobretudo a sociedade ‘como um todo’, não classe nem membros: diferenciação necessária
entre membros, classe e sociedade. Mesmo que existam membros legítimos, são ainda mais
envergonhados do que a burguesia das sociedades burguesas, seriam burgueses contrários à
permanência da sociedade de elite a que pertencem e que os sustenta. A quem afirmar existir
uma burguesia no Brasil, faço algumas perguntas: qual é a atividade produtiva (indústria,
agrícola, serviços)? é burguesia nacional? se há burguesia, comporta uma sociedade burguesa
brasileira: qual seriam as características? se ele ainda assim chegar à meia-dúzia (supostos
integrantes da burguesia nacional) incluindo o sempre lembrado Antônio Ermírio, eu perguntaria:
qual a diferença entre o maior e o menor salário na empresa? a resposta em qualquer uma delas
mostra características de uma sociedade de elite.
2.

A sociedade de elite tende a formar um Estado de uma elite. Segundo Mori (1996,p69):
“Tendo por referência a esfera privada, o Estado de elite não permite atingir um nível de
abordagem das questões potítico-administrativas segundo uma lógica abstrata ou neutra. Uma
de suas manifestações é a feição adquirida pelo governo local na estrutura administrativa:
caracterizado pelo permanente imbricamento, em seu âmbito da dependência e do favor”. O
nível dos privilégios a distingue bem além da divisão de classes da sociedade burguesa.

3.

A sociedade burguesa forma um Estado burguês. Segundo Florestan Fernandes, uma
sociedade burguesa “só aparece onde o capitalismo avançou suficientemente para associar,
estrutura e dinamicamente, o modo de produção capitalista ao mercado como agência de
classificação social e à ordem legal que ambos requerem, fundada na universalização da propriedade
privada, na racionalização do direito e na formação de um Estado nacional formalmente
representativo” (Fernandes,1973,p33). Na sociedade burguesa pelo menos, a ideologia dominante
se propõe a ser dissimulada por trás da idéia do interesse coletivo.
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***
O ideário liberal necessário à organização e à identidade do novo Estado e das elites, representa
progresso. Por outro lado não expressa nada das relações de trabalho efetivas, as quais recusa
ou desconhece por princípio, sem prejuízo de conviver familiarmente com elas. Daí um
funcionamento especial, sem compromisso com as obrigações cogintiva e crítica do
Liberalismo, o que abala a credibilidade deste úlltimo e lhe imprime, a par da feição esclarecida,
um quê gratuito, incongruente e iníquo (Roberto Schawarz,Um mestre na periferia do
capitalismo,1990).

Vamos lembrar que a independência do Brasil aconteceu com uma sociedade
escravocrata, que no entanto adotou uma constituição de teor liberal-burguês
baseada na Declaração do Direitos do Homem (Viotti,1977).
A Lei de Terras e a abolição do tráfico de escravos (ambas em 1850) objetivaram
acelerar a implementação do trabalho assalariado (lembrar também que a imigração
começava). A propriedade institucionalizava a destituição do trabalhador da terra
enquanto meio de subsistência, o assalariamento passou a ser a relação de produção
predominante, com o trabalho escravo reduzido à condição de resquício. A abolição
da escravidão propriamente dita foi declarada apenas em 1888, uma quase
formalidade, numa época em que havia menos de 800 000 (20% da força de trabalho)
escravos no Brasil, para uma população de 14 milhões (Prado Júnior,1945,p181).
A sociedade brasileira foi formada durante três séculos em torno da produção
colonial, internamente estável “em função do que se organizara sua vida”, com a classe
dominante “interessada em manter a estrutura de produção baseada no trabalho
escravo, destinada à exportação de produtos tropicais para o mercado europeu”
(Viotti,1966,p122). Se a independência de Portugal era antes de mais nada ‘inevitável’
do que ‘desejável’, deveria ser feita “com um mínimo de alterações possíveis na
economia e na sociedade” sob a liderança de José Bonifácio, representante principal
de O Apostolado (Viotti,1966,p118). A ideologia maturada a esse fim foi inserida na
própria constituição de 1824, uma cópia de formato liberal-burguês da Declaração
francesa dos Direitos do Homem (1789), de conteúdo feito pelos letrados portavozes da elite de uma sociedade de elite4 (auto-denominados liberais de uma nação
escravista e agrário exportadora) que ignorava a distância entre as disposições
jurídicas e a realidade. Havia outro projeto para o Brasil, socialmente derrotado,
4. “Eram na maioria fazendeiros, altos funcionários ou comerciantes respeitáveis. Ligados entre

si por laços de família... Constituíam uma verdadeira oligarquia depois da Independência (...)”
(Viotti,1968,p118). Frei Caneca chamou de “um clube de aristocratas servis”.
5. Para melhor entendimento do comentário acima é necessário mudar (...) dos personagens

para os interesses em jogo: a eventual divergência entre Executivo e Legislativo é circunstancial;
o que é estável e permanente é a oposição entre a necessidade de alterações na ordem social para
permitir o pleno desenvolvimento das forças produtivas e os entraves colocados a esse
desenvolvimento. Visto sob esse ângulo o Estatuto da Terra é o perfeito exemplo de aparente
avanço ou reforma mantendo e consolidando o status quo (Battaglia,1995,p260-1).
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promovido por grupos liderados por Gonçalves Ledo, com uma visão de Estado
burguês de economia diversificada, e que eram combatidos enquanto ‘nacionalistas
radicais’ pelos conservadores - receosos que uma política industrial auto-suficiente
causasse danos aos ‘interesses agrícolas do Brasil’ 5.
A indesejável mas inevitável independência havia se tornado um ‘problema’ à elite
- mexer no que estava bom, mas quem sabe, ficar melhor. Aproveitando a
incapacidade de Portugal (envolvida nas Guerras Napoleônicas) em prover a
estrutura da colônia, a dívida externa entre Portugal e Inglaterra mediada pelo
governo inglês entre Brasil e Portugal foi a solução encontrada, o Brasil assumindo
a dívida portuguesa de dois milhões de libras esterlinas. Uma vez que a
Independência do Brasil aparece como uma solução de acordos comerciais a partir
da atuação política da elite latifundiária e aprovado por Portugal, vemos claro o
interesse em internalizar a posição e a estrutura de um Estado colonial, continuando
a estrutura produtiva (com trabalho escravo), adequando-a para expandir junto ao
capitalismo liberal da época (Sodré,1965). A produção econômica e os campos de
decisão nunca foram assuntos verdadeiramente nacionais (‘nacionalistas’), mas de
uma elite nacional subordinada e ajustada à elite externa, e o liberalismo teórico
(inexistente e importado) escondia as relações pessoais de poder e dependência
(interna e externa) vinculados ao objetivo da expatriação que, somado à ação tutelar
do Estado, se transformaram em referência ideológica da sociedade brasileira6.
No Império, através dos interesses ‘liberais’ da elite, ora era combatido ora reforçado
o poder central: em momentos tranqüilos, através do combate ao ‘absolutismo’ do
Monarca, das restrições da Constituição outorgada; em momentos turbulentos da
Regência, defendendo o status quo do governo imperial. Esse movimento pendular
se transformou em ajuste típico de situação da classe dominante, que fez (por ex.)
com que a arrastada ‘regularização fundiária’ sob a forma jurídica burguesa da Lei
de terras de 1850 fosse uma negociação que titubeasse 30 anos, ao mesmo tempo
privando o trabalhador de seus meios de subsistência e dificultando/postergando
a já restrita possibilidade da propriedade privada7. As grandes propriedades
asseguravam à elite a produção de um cômodo excedente expropriável, que permitia
manter quase indefinidamente a reprodução dos proprietários, e o melhor, sem
precisar ampliar o nível de subsistência e do mercado interno. Ainda, Lei de Terras
e o ‘modelo do favor’ eram ‘coerção dupla’: contra o regime assalariado, que deveria
avançar nos moldes mínimos de subsistência e sob controle, o favor suprindo as
carências da concentração de renda; e para a elite, permanente intrincamento entre
elite e Estado. As relações pessoais de trabalho entre proprietários e trabalhadores
apenas ensaiam um rompimento no período do café, à medida que os
empreendimentos se deslocam de indivíduos a empresas (loteamentos, estradas de
ferro, etc), mas mais uma vez, mais por inevitabilidade do que intenção8 – na
sociedade de elite nunca acabam. O que interessa é dizer que, apenas em momentos
muito específicos e limitados se permitiu formar/ampliar o nível de reprodução
social baseado num amplo mercado interno.
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A industrialização respondeu a um tímido crescimento paulatino do mercado interno,
sempre subordinado à reprodução do princípio da expatriação. Ao invés de constituir
parte de um processo contínuo de desenvolvimento nacional, os movimentos
industrializantes se realizaram provocados pelo esgotamento das condições internas
precedentes (que tem sido chamado de crises causadas pela ‘restrição externa’) de
reprodução da acumulação entravada, para serem logo reimpostos (em novo variante
de ‘modelo produtivo’). Tal alternância acarretou também uma
(...) pendularidade de movimentos [migratórios] entre as oportunidades de trabalho na [indústria
na] cidade — nas fases intermitentes de ampliação da base produtiva do país — e das frentes de
colonização [quando retomada a ‘vocação agrícola’], na esperança de uma vida de camponês livre
(Mori,1996,p84).

Tabelas 1, 2, 3, 4 : abaixo, a relação de domínio do destino sudeste entre movimentos
migratórios (figuras ilustrativas nas páginas 170-1,2) e acumulação, sem distribuição de
renda.
tab.1: Imigrantes e emigrantes da RMSP 1981-1991
Grande Região

Corrente

Contracorrente

Diferencial

Norte
Nordeste
Sudeste (exceto RMSP)
Sul
Centro-Oeste
Total
(Censo demográfico de 1991)

18.351
761.591
447.199
100.129
31.677
1.358.938

27.739
368.079
936.290
130.338
66.694
1.529.140

-9.388
393.512
-489.100
-30.209
-35.017
-170.202

tab.2: Distribuição da acumulação nacional/Brasil e regiões 1950
Regiões

Renda
(milhões)
S.Paulo+R.Jan
101
Região Sul
35
Resto do país
78
Brasil
214
(em NCr$ de 1950; em Meiren 1953,

População
(milhões hab)
11,6
7,9
33,1
52,6
conforme Lima

Renda per
capita
8,70
4,50
2,36
4,00
1976,p373;cit.in:Schiffer,1992)

tab.3: Renda média regional proporção da renda nacional
regiões

1960

Centro-Oeste 105,9
Norte
89,5
Nordeste
57,3
Sudeste
122,8
Sul
110,5
Brasil
100,0
(Romão,1991,p103)

1970

1980

1988

85,2
81,0
55,6
128,5
96,9
100,0

100,3
86,3
56,7
122,1
99,8
100,0

107,5
100,1
061,4
121,1
99,8
100,0

tab.4: Renda apropriada pelos 40% mais pobres e 10% mais ricos
regiões

40-

1960
10 +

Centro-Oeste 14,8
Norte
18,8
Nordeste
15,9
Sudeste
12,3
Sul
17,0
Brasil
15,8
(Romão,1991,p105-6)

36,4
30,5
37,6
36,3
32,1
34,6

40-

1970
10 +

13,0
15,9
13,5
10,7
13,2
13,3

44,1
39,3
44,9
42,3
40,7
42,3

40-

1980
10 +

09,1
11,6
10,6
10,0
10,7
10,4

49,6
43,2
49,6
44,5
45,6
46,7

40-

1988
10 +

08,7
09,9
12,5
09,0
10,1
10,0

48,4
44,4
48,0
45,5
44,2
46,3
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Imigração procedente por regiões
IBGE-Censo Demográfico 1991; Laboratório de Estudos Territoriais-Leste; UFMG/IGC, nov2000.
Região Norte

fluxos de 1.000 a 5.000 imigrantes

fluxos de 5.001 a 10.000 imigrantes

Região Centro-Oeste

1.000 a 5.000 imigrantes

5.001 a 10.000 imigrantes

10.001 a 25.000 imigrantes

Região Sul

1.000 a 5.000 imigrantes

5.001 a 10.000 imigrantes

10.001 a 25.000 imigrantes
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Região Nordeste

1.000 a 5.000 imigrantes

5.001 a 10.000 imigrantes

10.001 a 25.000 imigrantes

Região Metropolitana de São Paulo
1.000 a 5.000 imigrantes

5.001 a 10.000 imigrantes

10.001 a 25.000 imigrantes

superiores a 25.000 imigrantes
Região Sudeste exclusive RMSP

1.000 a 5.000 imigrantes

5.001 a 10.000 imigrantes

10.001 a 25.000 imigrantes
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Região Sudeste-exclusive RMSP

1.000 a 5.000 imigrantes

5.001 a 10.000 imigrantes

10.001 a 25.000 imigrantes

superiores a 25.000 imigrantes

Região Metropolitana de SãoPaulo

1.000 a 5.000 imigrantes

5.001 a 10.000 imigrantes

10.001 a 25.000 imigrantes

superiores a 25.000 imigrantes
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A República de 1889 não altera o quadro - estamos vendo que não haveria porque
alterar. Municípios e estados sempre funcionaram enquanto suporte político dos interesses
da elite local, entre esses e a metrópole na colônia, entre elite e Estado nos dias atuais;
quando municípios e estados não contemplavam toda elite, desmembrava-os; quando
a repartição aproximou-se da saturação da ocupação em extensão do território, criou-se
o regionalismo para proteger/defender interesses regionais; os termos municipalização e
regionalismo até hoje são constantemente adaptados para defender na verdade, a ‘justa’
distribuição do recolhimento tributário e fiscal do Estado - que junto à repartição interna
e entre à elite dos poderes institucionalizados, nunca visaram criar um suporte voltado
à acumulação interna: o Tesouro Nacional até hoje é alegado pobre, apesar de grande a
6. “Entre nós, o rompimento com a Metrópole e a abertura para o mundo contemporâneo não

foram acompanhados de revolução social, como é sabido, consistindo antes num arranjo de cúpula.
Ficava intacto o imenso complexo formado por trabalho escravo, sujeição pessoal e relações de
clientela, desenvolvido ao longo dos séculos anteriores, ao passo que administração e proprietários
locais, sobre a base mesma desta persistência, se transformavam em classe dominante nacional, e
mais, em membros da burguesia mundial em constituição, bem como em protagonistas da atualidade
no sentido, forte da palavra”(Schwarz,1990,p.120). “É tentador considerar, a partir desta colocação, o
estado nacional burguês no Brasil como um fenômeno precoce, se não fabricado. A precocidade e a
fabricação insere-se na matriz espaço-temporal de unidades nacionais capitalistas, somente para
permitir um entendimento da imposição gradual de fora para dentro dos estatutos clássicos do
estado liberal burguês (...) “Trouxemos de terras estranhas um sistema complexo e acabado de
preconceitos, sem saber até que ponto se ajustam às condições da vida brasileira e sem cogitar das
mudanças que tais condições lhe imporiam. Na verdade, a ideologia impessoal do liberalismo
democrático jamais se naturalizou entre nós... A democracia no Brasil foi sempre um lamentável
mal-entendido”(Holanda,1978,p119). “Há uma completa falta de iniciativa por parte desses cidadãos
para resolver suas dificuldades, mantendo-se constante a dependência em relação aos poderes públicos”
(Franco,1974).
7.

Viotti (1966): “Os fazendeiros monopolizavam as melhores terras deixando aos colonos os
lugares distantes e pouco produtivos. Dizia Expilly, em 1865, que 4/5 da propriedade do solo
estavam nas mãos dos grandes proprietários, enquanto o Governo detinha apenas um quinto, e
este constituído de terras afastadas dos cursos d’água, das estradas, do litoral ou dos centros de
população, expostas aos ataques dos índios e animais (...) Nessas condições o sistema da pequena
propriedade era impraticável, o imigrante estava fatalmente condenado a parceria, ou ao regime
assalariado. O monopólio da terra impressionava a todos os que se preocupavam em estimular a
colonização de povoamento. Muitos chegaram a sugerir uma espécie de reforma agrária...”(id.ibid,p10610). “O Governo não encontrava terras devolutas em condições favoráveis para localizar núcleos
coloniais, ficando obrigado a situá-los em zonas improdutivas e inconvenientes, ou a despender
verba com a aquisição de terras (...)”; E, referindo-se a um inquérito promovido após a regulamentação
da Lei de Terras sobre a existência de terras em condições de colonização: “A maioria dos municípios
respondeu negativamente: não havia sesmarias a revalidar, nem posses a legitimar, nem terras
devolutas. Apenas sobravam algumas nesgas em regiões de sertão...”(ib.ibid,p109). “Tanto nos
Estados Unidos como no Brasil, a política rural estava ligada a uma certa concepção de trabalho. Mas
enquanto a Lei brasileira de 1850 dificultava a obtenção de terra pelo trabalhador livre, o Homestead
Act de 1862 nos Estados Unidos, doava terra a todos os que desejassem nela se
instalar”(Viotti,1977,p150). A população dos Estados Unidos cresceu de 5.486.000 (1800) para
33.188.000 (1862); a população do Brasil passou de 2.419.406 (1800) para 7.677.800 (1854). 5
milhões de imigrantes entraram nos Estados Unidos entre 1820 e 1861, enquanto até 1850 no
Brasil, menos de 50 mil (id.ibid,p157).
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Henri Ballot, 1952, Pátio do Pari, São
Paulo, 1952

Henri Ballot, 1952, praça Ramos de
Azevedo, São Paulo, 1952

riqueza particular. Sobre impostos, “enquanto são eles próprios os únicos contribuintes,
sena insânia criá-los pela câmara do lugar (...) o interesse dos senhores está sempre na
redução geral dos impostos” (Queiroz,1976, citando Castro Rebelo).

Florestan Fernandes descreve o funcionamento da sociedade de elite estável e
dependente (conceito com o qual nunca conseguiu romper - consideramos que
‘dependência’ é a ideologia da sociedade de elite), para quem a dominação externa
é economicamente vantajosa, cultural e politicamente necessária; o que Euclides da
Cunha chamou de ‘Regime colonial do Espírito’, e o que hoje é chamado entre
outras coisas, de ‘racionalidade econômica’:
(...) a continuidade e a constante renovação dos vínculos de subordinação ao exterior e da
satelização dos dinamismos econômicos, sócio culturais e políticos não se impõe
colonialmente; mas graças a uma modalidade altamente complexa de articulação (parcialmente
espontânea, parcialmente programada, orientada e controlada) entre economias, sociedades
e culturas com desenvolvimento desigual...(...) O liame que as une, porém são as decisões
internas de burguesias que desfrutam de autonomia, para escolher soluções alternativas, e de
poder, para impor suas vontades; elas envolvem os interesses nacionais e usam o Estado
para atingir seus fins (...) Ao impor posições econômicas, sociais e políticas heteronômicas,
o capitalismo dependente impõe, ao mesmo tempo, o privilegiamento no senso mais alto
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possível das classes altas e médias como um mecanismo elementar de autodefesa e de
preservação das bases internas das relações de dominação (Fernandes,1973,p59-60e96)
[substituiríamos o termo burguesia por elite para o Brasil, e manteríamos essa descrição para
as sociedades burguesas].

Nascia junto à independência, a prática para sedimentar a justificativa ideológica
para reproduzir a acumulação entravada - e que reproduzimos até hoje - para a
remessa de uma parcela do excedente produzido, sempre permeando a interpretação
da ‘dependência’: o tributo colonial assumiu a forma de pagamento de juros sobre
a dívida externa, justifica a neutralização/impossibilidade de ação frente a uma
determinação externa e portanto, fora de alcance da ‘natureza econômica do Estado’ e
da transformação dos processos de reprodução de sua sociedade. A sociedade
brasileira assumiu posição estática sobre o que ‘deveria ser’, lamentando o que
‘poderia ter sido’9.

8.

“Os primeiros sitiantes de Marilia foram os que acompanharam um rico fazendeiro de
Araraquara, Bento de Abreu Sampaio Vidal que havia aberto fazenda e patrimônio na região
nova. O fazendeiro clássico tinha sua clientela, que levava nas suas migrações e nem tudo
desapareceu nas relações pessoais entre ele e seus colonos. Mas entre o sitiante e o gerente de um
loteamento, o caráter das relações não pode ser o mesmo. O paternalismo do ‘patrão’ para com
seu ‘cliente’ passou a ser substituído pelas relações de negócios do modesto sitiante com o
comerciante ou com o industrial”(Monbeig,1950,p240; cit.in Mori,1996,p73).
9. (...) “a teoria do subdesenvolvimento sentou as bases do ‘desenvolvimentismo’ que desviou a

atenção teórica e a ação política do problema da luta de classes... A teoria do sub-desenvolvimento
foi, assim, a ideologia própria do chamado período populista” (Oliveira,1972,p10). O próprio Celso
Furtado não escapava à constante retórica, que preferimos acreditar ser descuido de linguagem do
que efetiva crença: “O maior problema do Brasil, no momento, é a recessão, que decorre em grande
parte de termos de financiar o serviço de uma dívida externa considerável, mandando para o exterior
recursos que deveriam ser investidos no país. E, com a economia em recessão, todas as prioridades
perdem nitidez, reduz-se o espaço para a ação. O governo atual tem um plano de investimento com
centenas de projetos, mas só uma pequena parte tem financiamento assegurado”(...)”Impõe-se
formular a política de desenvolvimento com base numa explicitação dos fins substantivos que
almejamos alcançar, e não com base na lógica dos meios imposta pelo processo de acumulação
comandado pelas empresas transnacionais”(Furtado,Em busca do novo modelo,2002) – isso sempre é
óbvio, embora o problema do Brasil não é a ‘recessão’, mas o que/quem a provoca, qual sua
funcionalidade, da mesma forma que não ‘falta nitidez’ às prioridades, mas aos interesses vinculados
à formulação de tais políticas, ou que permitem a ‘acumulação comandada pelas empresas
transnacionais’. Sem definirmos corretamente o sujeito, jamais enxergaremos o problema. Ou
então, sempre há o apelo à história inventada/criada (não concreta), ou ao futuro sempre promissor
com sua bondosa geração espontânea: “sem qualquer reflexão sobre o presente - que se julga
conhecer a partir dos dados coletados -, todo o interesse pela divulgação das ‘coisas pátrias’ está
centrado no eixo da observação e do levantamento. E diante da dupla constatação - ainda não, mau já -, os
olhares voltam-se pressurosos para o período em que as falhas terão certamente deixado de existir e
esses progressos acumulados terão atingido os seus resultados plenos: o futuro” (Maria Helena
Rouanet,1991,p117).

175

A dialética da acumulação entravada III

3.3 dialética da acumulação entravada

A dialética da acumulação entravada é uma forma de acumulação sob controle - sempre
parcial, permanentemente retardada - no estágio de acumulação extensiva, em que
o processo de assalariamento ainda se encontra incompleto, e onde os baixos e
pouco regulados salários devem permitir uma reprodução a nível mínimo de
subsistência da força de trabalho, para apenas acompanhar a expansão da produção
ditada para a expatriação e pela restrição ao mercado interno. Mas é ela também
incompatível com o estágio intensivo, em que a expansão da acumulação por meio
da ampliação irrestrita e diversificada do mercado interno necessita do aumento
de produtividade do trabalho e a todos os elementos que isso significa: ampliação
da massa salarial em extensão e volume, da infra-estrutura, educação da população,
que é para dizer ao fim, da inserção irrestrita a um mercado de trabalho e consumo
diverso. O modo de operação é expatriar parte do excedente produzido (fig.1),
mantendo um mínimo para uma reprodução interna tanto da elite quanto da classe
trabalhadora, que constituem um mercado pouco exigente1.
É um tipo de acumulação que raras vezes busca o aumento de produtividade, é
estimulada apenas o suficiente para não travar definitivamente, o que derrubaria
esse modo de produção e possivelmente a sociedade que o conduz. E quando
necessário (quando a acumulação interna torna-se uma ameaça), um período de
expansão será seguido por sua restrição, por períodos de recessão recorrentes
impedindo o desenvolvimento livre das forças produtivas, mesmo que ainda exista
(pois precisa existir) uma relativa acumulação (mais uma vez, a parte não expatriada,
condição da expansão do excedente expatriável). Esse processo particular de
acumulação, além de equalizador de segurança do modelo de reprodução entravado
que reconstitui de forma rápida o status quo de manutenção e reprodução da elite
quando ameaçado, não deixa de conter também elementos antagônicos à reprodução
da sociedade de elite brasileira.
A dialética da AE instalada no desenrolar do processo de independência elimina a
necessidade de fatores externos ‘reais’ - os mantém para apoio ideológico - e os
troca por internos (fig.2). Assim, além da expatriação propriamente dita, esta será
por instrumentos de entrave adicionais: pelo serviço da dívida; pela remessa de lucros
das subsidiárias de capital estrangeiro; conta de serviços (fretes, seguros, resseguros);
1.

“O efeito restritivo no mercado doméstico é também da maior importância. 50% do país,
representado por camponeses vivendo em regime de subsistência estão, portanto,
automaticamente excluidos do mercado consumidor da indústria doméstica. 0 fato de que
metade dos outros 50%, ganhando o salário mínimo, são pagos praticamente apenas o suficiente
para a aquisição de alimentos, impõe uma limitação adicional ao mercado. (...) Esta é a razão pela
qual a indústria brasileira, tão facilmente afetada pela demanda insuficiente, é incapaz de se
beneficiar das poupanças de escala proporcionada pela tecnologia moderna, sendo, muito ao
inverso, onerada pelos seus custos fixos”(Jaguaribe,1969,p204,cit.in Mantega,1984,p60).
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fig.1: produção no Brasil colonial, acumulação com expatriação (desenvolvido por Csaba
Deák; in http://www.fau.usp.br/docentes/depprojeto/c_deak/CD/1disc/a1-K-ace-sp/
31genese/index.html).

por ‘causa’ da moeda instável (não cumpre função de reserva de valor, e se subsituída
pela propriedade, inviabiliza a produção, senão a taxas de lucro excepcionais, justifica
os juros altos e crédito inexistente); por ‘causa’ da moeda estável (diminui ‘níveis de
risco’, posibilita a produção a empresas ‘entreguistas’ da elite nacional; mas
especialmente estrangeiras autônomas ou associadas à elite nacional, interessadas
na remessa de lucros); por conta da estatização, que mais funcionou como alternativa
ao entreguismo (nos moldes acima) do que no sentido nacionalista: a industrialização
de Vargas foi chamada de ‘capitalismo sem burguesia’; nos anos 1990, privatização fragilidade quanto ao suprimento interno de meios/bens de produção: eletrônica,
famacêutuca, química fina, bio-nanotecnologia; ideologia – sempre importada das
sociedades burguesas e em flagrante contradição com as condições brasileiras.
O Estado brasileiro, de uma sociedade de elite, criou modelo próprio (tab.1). Ele
fica restrito ao estágio predominantemente extensivo, com suas altas taxas de
excedente, estágio em que é possível manter acumulação com expatriação (e
impossibilitar entrar no estágio intensivo) e assim assegurar as condições de
manutenção e reprodução da sociedade de elite. Sem estágio intensivo, os arranjos
neoliberais que por aqui pregam o ideário importado do planejamento com aumento
de produtividade apenas aliviam a situação de crise iminente (como também lá) utilizando a combinação retórica de liberalismo desregulatório com privatização além de serem contraditos pela prática da organização espacial.
Manter acumulação com expatriação de excedente só é possível no estágio de
acumulação extensivo com altas taxas de crescimento. Para assegurar a primazia
do princípio de expatriação, são criados os entraves (aos títulos diversos),
mecanismos econômicos, institucionais e ideológicos para reimposição, justificados
enquanto necessários por causa da ‘complexidade do capitalismo’, das ‘crises
internacionais’ relativos a: (1) balança de pagamentos; (2) excessivo fortalecimento
da produção nacional no período que antecede uma crise – ‘pode haver crise de
superprodução’; (3) taxas de juros altas ou baixas (depende do grupo da elite no
poder), mas sempre com transferência de renda, através de alguns consensos
nacionais sobre ameaças e fatos reais ou imaginários (algumas ilustrações extraídas
da mídia, p180): ‘fantasma’ da inflação, ‘espectro’ da recessão, ‘custo Brasil’, ‘falta de recurso’,
pouca educação, a cultura do favor, fisiologismo parlamentar, corrupção, ineficiência do Estado
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‘gastador’, ‘atraso’ da sociedade brasileira, ‘problema’ da dívida externa, escassez, ‘vocação agrícola’,
taxa de juros, desemprego, etc, e tantos outros, sempre em substituição aos processos
concretos respectivos, que são os próprios instrumentos de manutenção do status
quo. O Brasil chegou ao esgotamento do estágio extensivo nos anos 1970, mesma
época em que nos países centrais esgotava-se o estágio intensivo. O impasse da
crise do capitalismo contemporâneo por aqui significa dizer: ou retornamos ao
estágio extensivo - impossível - ou aceitamos entrar no estágio intensivo, implicando
o abandono dos entraves ao desenvolvimento. O impasse instala-se para que nem
uma ou outra via consiga assegurar a reprodução da sociedade - vale dizer, do
status quo.
A dialética da acumulação entravada é (1) uma variação da acumulação capitalista (em
geral) que ocupa o lugar da dialética da forma-mercadoria, recompondo/
reimpondo por crises sucessivas e históricas a primazia da expatriação de excedente
sobre a acumulação interna; como é também (2) variação do conflito colonial contra
forças externas (a metrópole), para forças internas (disputas internas à elite nacional)
quanto ao tipo de acumulação pretendida (entravada/desimpedida, entreguista/
desenvolvimentista) – mais uma vez relativizando, levando em consideração que
em uma sociedade de elite, esses modelos não fazem muita diferença. “O que era
colônia, passa a ser nação-Estado, ainda que do ‘Terceiro Mundo’, ou ‘dependente’”

produção colonial
sociedade colonial

acumulação entravada
sociedade de elite

fig.2: produção no Brasil independente, acumulação com expatriação. Ao invés de tributo à
Metrópole, a expatriação de excedente toma novas formas: serviço da dívida externa; remessa
de lucros e conta de serviços cronicamente deficitária (“Acumulação entravada no Brasil/ E a
crise dos anos 80” Espaço & Debates 32:32-46, desenvolvido por Csaba Deák e disponível em
http://www.usp.br/fau/docentes/depprojeto/c_deak/CD/3publ/91ace/index.html).

fig.3: De outra forma, expatriação
de excedente. Benício Schmidt
(1999); A conjuntura e a agenda pública no Brasil, InformANDES 95,p14;
desenvolvido por Csaba Deák e disponível in: www.fau.usp.br/docentes/depprojeto/c_deak/CD/5bd/
2br/t-g/6ogu97-00/index.html
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de um tipo especial, a sociedade de elite (Deák, 1990); (3) não corresponde ao estágio
intensivo, em que a expansão do excedente acompanha o aumento da produtividade e
nível de reprodução social, acumulação a partir da reprodução interna irrestrita; (4)
também não é apenas estágio extensivo, mas predominantemente. O que fica suspenso é que
(5) com a exaustão do estágio extensivo e resistência à implantação do estágio intensivo, acumulação
com expatriação torna-se praticamente impossível. Mesmo que tenhamos até agora generalizado,
a compreensão melhor exige distinguir acumulação entravada tanto de produção colonial
quanto de acumulação capitalista em geral; e expatriação de excedente não é apenas ‘produção
para exportação’ ou ‘troca desigual’.
A nação (cidade/Estado) pode ser também, mas não é resultado da ‘união de forças’,
do ‘fluxo imigratório’, da união da ‘sociedade civil organizada’, de ‘crises econômicas’,
da ‘falta de recursos’ ou de uma democracia que supostamente representa os interesses
da maioria. Qualquer sociedade que constitui uma nação conduz um estágio de
acumulação a ela correspondente, resultado dos interesses de uma classe social dominante
sobre a dominada, a partir de um conflito estabelecido e muitas vezes, neutralizado: o
status quo de reprodução. Os interesses ‘coletivos’ representados pelo Estado e os
particulares da classe dominante são os mesmos, apresentados pela ideologia como se
fossem de toda coletividade. A análise dialética do processo social brasileiro rompe a
barreira ideológica para interpretar o impasse e a crise ‘atual’ (há pelo menos 20 anos)
como uma crise de reprodução da sociedade de elite baseada na acumulação entravada,
em que tentar recompor o status quo desde o abandono do II PND (1974-79) revela-se
em vão, e mantém em aberto a questão essencial - a transformação da ordem social
(Deák,1991).
O melhor relato crítico da história econômica brasileira é provavelmente aquele
desenvolvido por Nicia Vilela Luz em A luta pela industrialização do Brasil (1961), embora
interpretações nesse caminho foram erradicadas, primeiro pela reação ‘nacionalista’
contra os ‘nacionalismos’ de Getúlio Vargas e João Goulart, que tentaram promover
um desenvolvimento industrial endógeno estimulando uma pseudo-burguesia nacional,
e após, pela simples abstenção teórica da maioria dos trabalhos posteriores de interpretação
da história brasileira.
Estado de São Paulo e países selecionados; distribuição de renda 1999

Est.São Paulo
Brasil
África do Sul
China
India
Alemanha

Índice
Gini
0,51
0,57
0,59
0,42
0,30
0,28

10%+
baixas
1,6
1,0
1,1
2,2
4,1
3,7

1
4,3
3,3
2,9
5,5
9,2
9,0

Quintis de renda em ordem crescente
de renda pessoal
3
4
5
2
7,9
11,6
18,8
57,4
6,4
10,6
17,9
61,8
5,5
9,2
17,7
64,8
9,8
14,9
22,3
47,5
13,0
16,8
21,7
39,3
13,5
17,5
22,9
37,1

10%+
altas
41,2
45,7
45,9
30,9
25,0
22,6

IBGE; Fundação Seade, World Bank; cit.in:DEÁK, C. and SCHIFFER, S.,2007

tab.1: Coeficiente/Índice de Gini é uma medida utilizada (expressa em pontos percentuais)
para calcular a desigualdade de distribuição de renda mas pode ser usada para qualquer
distribuição. Consiste em um número entre 0 e 1, onde 0 corresponde à completa igualdade
(supostamente onde todos têm a mesma renda) e 1 corresponde à completa desigualdade
(supostamente onde uma pessoa tem toda a renda, e as demais nada têm).
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ilustrações de representação ideológica da nossa sociedade de elite
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3.4 meandros da história brasileira: exemplos
A reprodução do status quo é o final em movimento do processo desencadeado na reprodução
social pela ideologia, que tem na simplificação do senso comum uma transição.
(...) o super-privilegiamento das elites é inconsistente com a equalidade formal e a democracia
liberal não pode ser concebida. Como resultado, a ideologia se enfraquece e torna-se insuficiente
para manter a dominação, e a falta de hegemonia (obtendo o consentimento ativo dos
oprimidos) necessita ser dissimulada pelo uso do aumento evidente da repressão (Deák,1991).

Entendemos que um dos primeiros e mais representativos episódios que ilustra o
mecanismo da crise para a reimposição rápida do status quo foi a eliminação do Barão
de Mauá. A partir de 1850, uma conjugação de fatores internos e externos fez com que
1
fosse necessário e possível iniciar um avanço industrializante . Irineu Evangelista de
Souza foi um símbolo do que seria um representante de uma burguesia nacional, mas
foi ainda mais importante por exemplificar ainda no Segundo Império, a trajetória de
quem tentasse produzir de outro modo que não a aderência ao ‘modelo agrárioexportador (...a própria razão pela qual ele virou o ‘patrono da indústria’). O Estado
brasileiro bloqueou e destruiu suas atividades produtivas e bancárias, inviabilizou
qualquer tentativa de transformação econômica que colocasse em risco a estabilidade
da reprodução da sociedade de elite.
Um outro momento de tímida industrialização ocorreu durante a depressão de 1929,
embora Furtado (1972,p18) considera que
(...) seria um equívoco imaginar que esta derivou seu impulso principal da ação do Estado. O
impulso principal originou-se nas próprias forças econômicas, decorrência das tensões criadas
pela crise do comércio exterior. Na verdade, a ação do Estado foi em grande parte uma resposta
a essas tensões, mas o resultado final favoreceu o processo de industrialização. A crise do
comércio exterior criou indiretamente, para as atividades ligadas ao mercado interno, uma situação
privilegiada.

Para ele, ‘substituição de importações’ coloca no nome uma intenção que não existiu,
pois o processo de industrialização não intencionou produzir, nem concorreu com o
produto importado, muito menos pelo mercado interno, originou-se pelo vácuo deixado
pela mercadoria importada. Mudança efetiva foi a necessidade, com a ampliação do
processo de assalariamento, de diminuição das barreiras alfandegárias internas2 e que
mantinham o espaço nacional fragmentado.

1. Principalmente, a flexibilização do capital pelo fim do tráfico de escravos, a oportunidade criada

com a Guerra de Secessão norte-americana, e proteção de uma tarifa alfandegária elevada (mesmo
que sua finalidade principal fosse a constituição da receita).
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As crises recorrentes, familiares como econômicas ou políticas, são na verdade
2
sempre a mesma, que objetiva reimpor o status quo : elas estão entre intencionais e
inerentes à acumulação entravada, resultado do antagonismo entre a expatriação
de excedente e a acumulação, similar às crises produto da exploração colonial
contra a metrópole. Em meio ao confronto entre forças internas à sociedade a
favor e contra a continuada condução dessa expatriação (‘desenvolvimentistas,
rentistas, entreguistas’, etc) – vez em quando rompe-se a hegemonia da elite, surge
um outsider, como Collor ou Lula que embaralham um pouco a configuração das
forças, e a elite precisa se mexer um pouco para restabelecer os rumos da acumulação
entravada.
Voltando à essência do que está em questão - as alternativas ao impasse - acumulação
desimpedida com vista ao mercado interno requereria/induziria o desenvolvimento
de forças produtivas com uma burguesia nacional e nacionalista ao pé-da-letra, que
disputasse posição de elite na sociedade de elite. Porém, a isso a burguesia nacional
não se interessa, os vínculos (mesmo com os limites que acarreta) com a sociedade
de elite existem em confortável equilíbrio e segurança para acomodar ambos3.
Caso exista uma burguesia (verdadeira) nacional, será impedida/desmantelada/
atrofiada em embriões, de forma crônica e em qualquer campo produtivo, através
de medidas fiscais, monetárias e financeiras – elevação excepcional da taxa de juro,
tarifas alfandegárias que aumentam/abaixam de acordo com os influentes interesses
do momento, câmbio ‘favorável/desfavorável,’ ou uma restrição excepcional do
crédito são antes regra do que exceção - complementados de tempos em tempos
por uma política ‘liberal’ de importações de produtos estratégicos à respectiva
época, e assim quebrá-los de vez4. Ainda assim, ciclos de ‘substituição de
importações’ precisam existir (sempre datados), junto a algum ‘pacote de bondades’,
necessários para não travar completamente as contas do país com um balanço de
pagamentos negativo por longos períodos, o que comprometeria o pagamento da
própria dívida e a reprodução social via acumulação entravada – solução que não
deixa de ser também, oportunidade para os processos produtivos mais dinâmicos
a cada época serem entregues ao controle de capitais estrangeiros (ligadas ou não
à elite nacional), à burguesia de capital privado subordinada descrita acima, ou
então, às empresas estatais controladas pela elite ou àquelas estatais que não criarão
forças internas desafiadoras5.
2. Ocorreram diversos surtos econômicos, mas de maneira geral, todos foram ‘vôos de galinha’

com maior/menor altura, seguidos por crise no Brasil. Teríamos o período entre 1955-61, entre
1968-74 ‘milagre econômico’, além de crescimentos modestos durante os ‘planos’: Cruzado de
1986, o início do Plano Real em 1994 e em 2005. O período de industrialização de 1930-1945
(Getúlio Vargas) foi seguido do modelo liberal de Dutra (1946-1951). O segundo governo
industrializante de Vargas (1951-1954) foi seguido por crise, com anti-nacionalismo, diminuição
do Estado na economia, abandono da industrialização e defesa da abertura do país ao capital
estrangeiro. O II PND em 1974 e abandonado em 1976 com crise similar, e os mesmos argumentos dos oponentes de Getúlio, ‘excesso de Estado na economia’, mediante ‘industrialização
a qualquer custo’.
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Enfim, a crise (permanente ou transitória) tem o único objetivo de reimpor a
acumulação entravada com expatriação de excedente. Daí que nessas crises não
contam muito ‘causas econômicas’ como o endividamento e/ou ‘excessiva’
produtividade da produção nacional (ajudadas por períodos de crise e/ou recessão
mundial em que se afrouxam os vínculos externos).
Uma crise de âmbito inteiramente novo advém em meados da década de 1970,
com a exaustão do estágio de acumulação predominantemente extensiva e suas
altas taxas de excedente; com o que esgotam-se as condições de reprodução via
acumulação entravada e se configura no impasse que já dura mais de 20 anos:
acumulação com expatriação só é possível a taxas elevadas de excedente, típicas
do estágio de acumulação extensiva, em que a taxa de expansão é igual à soma do
excedente propriamente dito (dentro da produção de mercadorias) mais a extensão
da produção de mais-valia (sobre as formas/processos de produção), onde a segunda
é a parcela mais substancial. Diferente do estágio de acumulação intensiva, em que
a taxa de expansão se restringe ao excedente propriamente dito (praticamente não
há extensão da produção), exclusivamente pelo aumento da produtividade do
trabalho. Com a exaustão do estágio extensivo no fim dos anos 1970 no Brasil, a
3.

Já vimos sobre a ‘natureza’ oportunista da burguesia na transição do feudalismo para o
capitalismo. “A burguesia não tem heróis” (Bertold Brecht). “Tanto na Áustria como na Prússia
ela (a moderna grande burguesia) tinha, de fato, a oportunidade de ‘rapidamente colocar sob seu
jugo’ a monarquia ‘por meio da dívida nacional’, mas ela não se valeu desta oportunidade em
qualquer dos casos. (...) Essa burguesia não quer governar” (Engels,The Peasant War in
Germany,Prefácio 1874; citado em www.fau.usp.br/docentes/depprojeto/c_deak/CD/4verb/
bonapartismo/index.html). O máximo que supostamente teríamos de burguesia seria algo
subordinado à sociedade de elite, ligada à produção nacional (qualquer), ligada ao comércio
externo, e a monetarista, nada que mude muito, pois sua sobrevivência/fortalecimento depende
da manutenção dos laços entre interesses intra-classe, como também laços inter-classe, em qualquer
caso dependente do funcionamento de uma sociedade de elite – mais uma vez, o que interessa
dizer, na sociedade de elite tais grupos compõe a mesma sociedade em sua manutenção. Enquanto
a economia do país conduzida por ela (na figura do Estado coletivo) produz o suficiente à
repartição do excedente (alto) entre os diferentes interesses da elite, de uma maneira geral a
reprodução desta apoiada no Estado está garantida e a calmaria interna reina; mas alguma quebra
nesse excedente ou uma ameaça externa (interna ou externa ao país, mas fundamentalmente algo
ou alguém fora do status quo de reprodução da elite nacional), após a disputa primeira pelas
maiores fatias, a elite irá unir-se rapidamente para retomar a condução do país. É o mesmo que
ocorre nas disputas entre ‘frações de capital’, entre capitalistas individuais, entre estes e capitalistas
enquanto classe, monetaristas e desenvolvimentistas, mas que são sempre reimpostas por causa da
primazia do princípio da acumulação da reprodução da classe dominante da sociedade e o pavor
de em algum momento perder a condução.
4. Nesse caso, a justificativa retórica costuma apelar para o impulso ao consumo, empregos, etc:

(...) “a finalidade da indústria... é tornar possível o máximo de consumo... aumentando o poder
aquisitivo do homem e diminuindo o preço dos produtos”(Joaquim Murtinho em 1901, cit.in
Luz,1961,p87).

183

A dialética da acumulação entravada III

acumulação entravada torna-se também limitada, senão impossível. A crise provoca
o embate entre duas alternativas:
I. A manutenção da primazia da expatriação de excedente e da sociedade de elite

que a sustenta, com efetiva anulação da acumulação, encerrar a reprodução ampliada
existente, não apenas restringir; suspensão definitiva de qualquer progresso
tecnológico; rebaixamento do nível de subsistência do assalariado.
II. A favor da acumulação e passagem obrigatória ao estágio de acumulação

intensivo; aumento de produtividade; anular a expatriação de excedente;
transformação da sociedde em sociedade burguesa; aumento do nível de subsistência
da força de trabalho e a tudo que isso significa.

O impasse resulta do fato que nenhuma das alternativas permite a continuidade da
acumulação entravada. Descreveremos a seguir, uma série de exemplos em que as
crises foram justificativas para reimposição do ‘modelo’ vencedor, com expatriação
e demais entraves à acumulação. Começamos com o encilhamento, passamos pelo
período de industrialização, depois recessão, até os anos 2000, de neoliberalismo e
produção estagnada. A retórica pode variar um pouco, dependendo da estratégia
que encena a justificativa ideológica atualizada ao período histórico, para facilitar
o consenso e impor ‘veracidade’. Interpretamos que o encilhamento (final do governo
Campos Sales 1898-1902 até a primeira moratória do país-anos 1930), e o
neoliberalismo são modelos liberais obrigatoriamente parecidos, mesmo e apesar do
intervalo de 90 anos.

5.

Mais uma vez, em uma sociedade, o Estado que se forma sempre é o Estado de uma elite,
sociedade burguesa ou de elite. Para entendimento da política brasileira, deve-se alternar
constantemente entre personagens e interesses, sempre pela reimposição da expatriação e bloqueio
do mercado interno: “Cerca de 85% da atividade comercial não nos pertencem e não ficam no
país; os fretes de navegação, os lucros e dividendos de bancos, de empresas de seguros de toda
espécie, de aluguéis de prédios, o salário devido ao trabalho nas fazendas de café, etc, e tudo isso
em larga escala, aqui não fica e sai do excesso do valor de nossa produção agrícola sobre o valor
que importamos”(Serzedelo Corrêa,1903,cit.in Luz,1961,p81). A indústria automobilística dos
anos 1950 foi entregue aos estrangeiros, fato que não impediu a indústria eletro-eletrônica
(COBRA, Juliette) ser protegida total ou parcialmente de concorrência interna/externa nos anos
sessenta, operando a taxas altas de lucro mesmo sem progresso técnico, para em seguida,
desmantelada no fim dos anos 1980 com a queda das taxas alfandegárias.
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Encilhamento
Sonhando com uma sociedade inexistente, alimentaram, a despeito de suas intenções, o
individualismo privatista e dissolvente, sem lograr produzir coesão social e, principalmente,
conseguir ‘educar’ o interesse mercantil, eminentemente moderno que emergia daqueles
anos [de 1891] em seu estado bruto (Oliveira Vianna, cit.in Carvalho M.A,2001,p95).

Ao pé-da-letra, encilhamento é linguagem esportiva, designava o local onde se davam os
últimos retoques nos cavalos prestes a entrar na raia para a disputa. Por analogia, ficou
conhecido por causa da concorrência entre as ações de empresas na Bolsa do Rio de
Janeiro logo após a proclamação da República (1889-1891) quando, em decorrência da
expansão do crédito para empresas, foram criadas numerosas sociedades anônimas e
intensa especulação com ações (Taunay,1923).
Tanto no período do encilhamento quanto no neoliberalismo atual há o debutante
entusiasmo financeiro, ao lado da acumulação nacional que começava (pelo menos
parecia) a se integrar ao capitalismo mundial: grande e flutuante liquidez internacional,
inflação baixa, volume de capitais brasileiros que partia para o exterior por conta das
exportações, novos mecanismos financeiros internos para incentivo à expansão do capital
(fixo e circulante), abertura de capital de empresas brasileiras em bolsas de valores,
mudanças regulatórias nas sociedades burguesas que facilitavam negócios, aquisição de
maquinário e tecnologia. Além disso, dois marcos no século XIX (a abolição do tráfico
negreiro concomitante à Lei de Terras e a imigração) abriram a possibilidade de expansão
do mercado de consumo interno por conta dos novos assalariados. Quanto a esses
marcos, nada comparável nos anos 1990, apenas a incorporação provisória de segmentos
de menor renda ao mercado, parcialmente por conta da estabilização monetária.
A República soltou as amarras reais e ilusórias. A ilusão de prosperidade era produzida
pelas emissões de moeda diárias, e pela concessão de aberturas às sociedades anônimas
sem muitas exigências. Não eram feitos cálculos estruturados, nem planejamento das
fábricas, não se conhecia o consumo interno e as efetivas condições econômicas da
sociedade e do país. O ministro da Fazenda Barão de Lucena (jul a nov-1891), afirma
que “entre 15 de novembro de 1889 e 20 de outubro de 1890, criaram-se sociedades
anônimas com o capital de 1.169.386:000$000, enquanto que, em todo o período anterior
do Império, esse capital não passara de ...410.879 contos” (Luz,1961,p105). Alimentadas
por esse fluxo inflacionário, e incapazes de se sustentarem sem o apoio do governo ou
correr esse risco, solicitavam favores, concessões, privilégios, subvenções, atendidas
pelo governo para favorecer o ‘desenvolvimento e o progresso’ do país.
No meio e virada do século XIX, a abertura econômica foi feita a fim de criar condições
para a (1) elite agrária que, dependendo dos ‘incentivos’ do governo (câmbio favorável/
desfavorável e/ou tarifa alfandegária favorável/desfavorável) ora pendia para sua fonte
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‘natural’ da manutenção de sua reprodução (a guerra civil dos EUA expandiu a cultura
e processamento do algodão e outros produtos), ora migrava para um ou outro ramal
industrial nascente de pouca técnica e risco (de consumo de ‘massa’ - operários, geralmente
tecidos e alimentos), pronto a recuar se necessário6; e para a (2) elite ‘moderna’, dividida
entre o grupo aventureiro, geralmente na área financeira (Francisco de Paula Mayrink,
Conde de Figueiredo, Conde de Leopoldina)7 e o grupo ‘desenvolvimentista’ da indústria
(Barão de Mauá no Império, Amaral Gurgel nos anos 1970) reciclar ou ‘repatriar’ o
dinheiro brasileiro do exterior, para ‘quem sabe’, substituir o modelo de produção
agrária do Império. Devia ser terrível,
(...) a solidão e amargura que Mauá deixa transparecer. Como poderiam entendê-lo aqueles
fazendeiros do Império que preferiam aplicar as suas economias em apólices do governo,
amedrontados, como viviam, com a instabilidade de uma economia sujeita a crises frequentes,
presa fácil de aventureiros e especuladores? Era necessário o espírito audaz de alguns pioneiros
para levar avante qualquer empreendimento industrial e mesmo estes seriam, muitas vezes,
esmagados pelas condições econômicas do país, pela mentalidade conservadora de sua sociedade
(Luz,1961,p38).

Parecendo defender a indústria estava o ministro da fazenda Rui Barbosa (nov 1889-jan
1891):
E releva dizê-lo: o desenvolvimento da indústria não é somente, para o Estado, questão
econômica: é, ao mesmo tempo uma questão política. No regime decaído, todo de
exclusivismo e privilégio, a nação, com toda a sua atividade social, pertencia a classes ou
famílias dirigentes. Tal sistema não permitia a criação de uma democracia laboriosa e robusta,
que pudesse inquietar a bem-aventurança dos posseiros do poder, verdadeira exploração a
benefício de privilegiados. Não se pode ser assim sob o sistema republicano. A República só
6. Juros sobre o capital: (...) “enquanto na Europa pagava-se de 4 a 5 por cento, no Brasil cobrava-

se de 8 a 10 por cento (...) qualquer que fosse a razão efetiva da tarifa alfandegária brasileira, 20, 30
ou mesmo 40%, o fato era que, em vista dos obstáculos encontrados pelas incipientes indústrias,
ela não oferecia, no momento, uma proteção suficiente ao desenvolvimento industrial do país.
A própria concessão de auxílios sob a forma de subvenções, isenções de direitos etc, indicava a
insuficiência do protecionismo alfandegário”; “Por outro lado, as medidas adotadas para favorecer
certas fábricas, conservando ainda várias características de uma política mercantilista, estabeleciam
uma série de privilégios que deram origem a uma irritação contra a pequena minoria favorecida.
Apreciando o prejuízo que uma tal política havia causado à indústria brasileira, dizia Borja
Castro, em 1868: “Talvez que favores concedidos sem ordem nem pensamento, ou proteção
entendida e executada sem o necessário sistema verdadeiramente protetor, sejam as razões de
não ter-se ainda alcançado o desejado fim”(Luz,1961,p37e38).
7.

“Prenunciando o futuro encilhamento, o primeiro surto industrial do Brasil independente
não escapou ao fenômeno da especulação tão frequente nos períodos de expansão econômica do
país. Aventureiros sem capitais, a fim de conseguir o apoio do governo ou de capitalistas,
organizavam empresas pouco sólidas, revestidas, porém, de grandiosidade para atrair os incautos;
‘mas em pouco tempo’, comentava a Comissão Revisora de Tarifa, em 1853, ‘a exigência de
novos fundos, dificuldades imaginárias ou reais, e sobre tudo sua má gerência, a administração
e maneio fizeram desaparecer seus castelos e cálculos gigantescos de grandes lucros”(id.ibid,p38).
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se consolidará, entre nós, sobre alicerces seguros, quando as suas funções se firmarem na
democracia do trabalho industrial, peça necessária no mecanismo do regime, que lhe trará o
equilíbrio conveniente (Governo Provisório dos Estados Unidos do Brasil, Relatório do
Ministro da Fazenda Ruy Barbosa em Janeiro de 1891,Rio de Janeiro,1891).

Na ‘prática de Estado’, de acordo com a tradicional política pendular e referência
ideológica brasileira, o discurso de Rui Barbosa não mudava muito: em 1891, o
Ministro da Fazenda Tristão de Alencar Araripe (1891), afirmava que embora no
ano de 1890 a política de Rui Barbosa desmoralizava os ‘papelistas’ (os que
defendiam a emissão de moeda com lastro em títulos públicos), tinha ele também
que argumentar aos ministros que contestavam os privilégios ao banqueiro
Francisco de Paula Mayrink (único banqueiro autorizado a emitir tais papéis, de
que Rui Barbosa se tornou sócio). A isso, recorria a duas de suas armas para se
impor a Deodoro da Fonseca (1889-1891): o recurso imbatível (ainda hoje) de
rechear argumentos com números, citações de autores estrangeiros, e com o famoso
bordão de que ‘em todo país moderno é assim’; e a figura da confiança em avisar
sobre o inimigo externo, para defender os ‘papéis a amigos’. Trecho da carta que
mandou a Deodoro:
O Banco Nacional (do Conde de Figueiredo, rival de Mayrink) já ousa levar os seus emissários
até a presença do chefe do Estado e conta abalar-me a confiança dele. Para que eu prossiga,
pois, é essencial saber eu definitivamente se o meu velho chefe, a quem pertence a minha
dedicação e a minha vida, mantém para comigo o pacto da confiança absoluta e dá-me, na
luta contra esse inimigo, a autoridade ilimitada de que eu preciso a bem do Governo, da
República e da pátria. Nesta hipótese estou pronto para tudo e irei com o chefe glorioso da
revolução até o extremo limite do sacrifício, sem me importarem hostilidades, quaisquer que
forem. Mas, não sendo assim, o cálice é amargo demais, e a minha posição não será dignamente
sustentável (Magalhães Jr, cit.in Nassif,2007,p96).

Quando Rui Barbosa empreendeu sua reforma monetária, foi uma inovação na
época sair do padrão ouro e permitir a emissão com lastro em títulos públicos8. O
‘Rio News’ (jornal no Rio de Janeiro, de um americano, especializado em café) o
compararam a John Law (1671-1729), especulador e banqueiro escocês que criou
o Banque Royale (1718)–Banque de France (1800), com o direito exclusivo sobre
emissões garantidas pelo governo francês de Luis XV (1710-1744). Mesmo que
Celso Furtado não confirme que sua política econômica e suas concessões a
banqueiros tenham expandido a especulação que bagunçou a economia do período,
foi nela que explodiu a quebradeira na bolsa do Rio de Janeiro – são testemunhas,
8. Demétrio Ribeiro (Ministro da Agricultura, Comércio e Obras Públicas,1889-1890), alegava

que a maneira como estava acontecendo provocaria especulação na Bolsa e profunda desvalorização
cambial. Ao perder a discussão, ouviu de um dos colegas de Ministério que se tudo desse errado,
ele entraria para a história como o Ministro que estava certo. Acertou. Não conhecemos Demetrio
Ribeiro, que foi quem primeiro defendeu um Estado laico mas conhecemos também Rui Barbosa
como autor da proposta de laicização do Estado brasileiro.
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a sucessão de ministros da fazenda no período e o retorno ao padrão ouro após o
encilhamento e a revolução de 1930. Os relatos de Carlito com 20 anos (cunhado e
apadrinhado de Rui ministro e funcionário de um dos bancos de Mayrink) dizem o
seguinte:
Minhas atividades em torno da Bolsa proporcionavam-me resultados que me faziam nadar
em dinheiro. Os sucessos eram expostos na nossa roda como tacadas. De quando em
quando, uma de 20, 30, de 50 contos. Vez por outra, uma de 100 ou mais. Agora, sim,
apresentava-me como um capitalista. Enchi-me de boas roupas, calçados, chapéus e bengalas
(Magalhães Jr, cit.in Nassif,2007,p105).

Campos Sales (1898-1902) foi o criador de um modelo chamado ‘governabilidade’,
em vigor na República Velha até 1930, que FHC (1995-2002) também anunciou,
dizendo que seria um novo Campos Sales. A Política dos Governadores era um pacto
liberal-oligárquico em que os financistas ganharam muito e os coronéis ficaram
mais poderosos, ambos obviamente contra políticas industriais: liberalização de
capitais, regulamentos e concessões favoreciam os financistas sobre lucro
imobilizado – considerados modelos de negócios ‘modernos’, na verdade capazes
de reproduzir o excedente produzido aqui e guardado pela elite no exterior, na
maioria em bancos de Londres. Campos Sales colocou Joaquim Murtinho na
Fazenda por causa da ‘ortodoxia’, o mesmo entre FHC e Malan. A família de
Murtinho foi proprietária de um banco e de uma estrada de ferro constituída no
final do encilhamento. Os economistas rentistas (em oposição aos financistas) do
governo dos anos 1990 se tornaram sócios ou funcionários ‘valorizados’ de bancos
privados de investimento9. Do lado oligárquico, a articulação entre governadores
tradicionais e o poder central, sem coerência à lealdade partidária, mas coerência à
elite. Com os interesses pessoais de sempre se sobrepondo aos nacionais, levou a
melhor a pessoa ou grupo que se articulou mais.
A visão monolítica de país agrário-exportador ao mesmo tempo ‘moderno’ da sociedade
de elite (ambos presidentes se esforçavam para desvincular dos anos caóticos anteriores:
no caso de Campos Sales, a herança de Deodoro, Floriano, Prudente de Morais, da
política do encilhamento; no de FHC, a herança de Sarney, Collor, Itamar, da corrupção
e superinflação) tornavam desnecessários o planejamento, a compreensão dos processos
e relações de produção peculiares ao Brasil, sobre Brasil e economia internacional, o
mercado interno e tantas outras - para sobrar o ‘Estado mínimo’, e outras simplificações
sobre os aspectos ralos da economia norte-americana e do liberalismo, todas
reprodutoras da mentalidade colonial de sempre.
9.

Maílson da Nóbrega, Gustavo Loyola, José Márcio Camargo, Edward Amadeo, Nathan
Blanche, Roberto Padovani e Gesner Oliveira, fundaram a consultoria Tendências. Francisco
Lopes, PHD em Harvard (1972) - a Macrométrica. Gustavo Franco, PHD em Harvard (1986) –
Rio Bravo Investimentos. Irmãos Mendonça de Barros – Quest Investimentos. Bresser Pereira, empresa
de mesmo nome. Antes a esses nomes, existiram outros, diretamente governo ou sempre
próximos, como Daniel Dantas - Opportunity, Pérsio Arida, André Lara Resende, Afonso Celso
Pastore, Celso Ming.
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O que comprometeu nos anos 1990, foi que o Brasil não era tão monolítico quanto no
início do século, e o estrago foi maior. Havia um processo industrial quase completado
mas de baixa produtividade e o mercado restrito de sempre (o desinteresse na
acumulação com distribuição), produto da acumulação entravada e da longa proteção
da sociedade de elite ‘estatal’ aos parceiros10; existiam capitais individuais nacionais
internalizados, um pouco de pesquisa, classe operária numerosa, alguma classe média
estabilizada, ‘agronegócio’ promissor com novas regiões de colonização; além disso,
multinacionais investindo pelo mundo numa segunda etapa de relocação de unidades,
com o Brasil em início de estabilização econômica, forte candidato11. Porém, a escolha
foi aproveitar a liquidez internacional para reproduzir o que era possível da ideologia
matriz, no caso, desindustrialização, exportação do que ‘fazíamos bem: agricultura e
extrativismo’ e ‘serviços’, oportunamente fazendo acreditar que privatização e
remercadorização significariam incorporação e ampliação ao mercado. A generalização
da forma-mercadoria da matriz (sociedades burguesas), aqui (para a sociedade de elite)
significa variedade de consumo.
Depois da maior parte do século XX engrenar alguns ciclos de crescimento com
desigualdade, seguiram-se os últimos 30 anos de desigualdade com estagnação. Foi a
desvalorização do salário (‘arroxo’), os anos de recessão, mais do que a valorização
forçada do câmbio, que serviram à estabilização do Plano Real. Sempre dependentes
de fatores comerciais externos, os dois períodos desperdiçaram suas oportunidades
que, somadas ao desinteresse sobre o país, provou-se mais uma vez que não se quer
construir uma nação - no ápice do discurso neoliberal nacional, o filme Central do Brasil
ganhava prêmios no exterior por mostrar um Brasil que a sociedade brasileira não
queria ver - para sua própria reprodução, a elite tenta disfarçar seu desprezo em ter uma
missão como ‘comandar o atraso’. Ambos modelos tiveram como objetivo não
declarado armar outro ciclo de endividamento, concentração de renda, retardar/impedir
a transição ao estágio intensivo, restringir o mercado interno, reproduzir o status quo da
sociedade de elite.

10. No final dos anos 1980, está o grupo industrial acomodado aos mercados protegidos sob

taxas de importação elevadas - alegada proteção da indústria e dos empregos nacionais. Aparece
o novo-rico dos anos 1990, basicamente de três grupos: o rentista, o segmento da importação
(geralmente supérfluos) e dos filiados às empresas compradas por estrangeiros. A descrição
não difere do descrito por Visconde de Taunay em seu romance O Encilhamento: “a classe média
que enriqueceu, alguns ex-funcionários públicos, um se torna piloto de corrida e criador de
cavalos, outro convida para degustação de vinhos em sua casa por meio de colunas sociais,
todos, em algum momento, tornam-se sócios de bancos de investimento”(Nassif,2007,p35).
11. Vale lembrar que a primeira etapa instalou um parque industrial complexo no Brasil, Argentina

e México, segundo avaliação do Banco Mundial em 1970. A indústria no Brasil dobrou as
exportações de bens duráveis entre 1970 e 1973.
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industrialização ‘anda pára’
A primeira industrialização entre 1930-1945; a industrialização pesada entre 1955-1961, seguido
da crise entre 1961-1964 e reimposição da dominação da elite 1964-1967. O ‘milagre econômico’
entre 1968-1973, o II PND entre 1974-1979. Por mais que tenha existido ampliação do
mercado interno, sempre foi imposição das necessidades de reimposição da expatriação.
A modernização converte-se si mesma ‘em negócio’, em barganha política, ‘meio para outros
negócios’, decorrência da maximização das vantagens dos agentes da decisão, sem vista aos
interesses dos não participantes, que não seja intensificar os laços de dependência e perpetuar
as condições de reprodução do subdesenvolvimento (Fernandes,1973) [Assim nasceu a
Brasília de Juscelino].
Industrialização no Brasil não significa desenvolvimento, apenas a expansão da produção
por uma estrutura produtiva algemada e acéfala (Deák, 2006, notas de aula).

Após a independência, a continuidade do processo de expatriação do excedente foi
sustentada economicamente pela demanda internacional de café (iniciada no Império
dos anos 1840) - o café por praticamente 100 anos foi a ‘segunda forma de governo’. É
a partir desse momento que os cafeicultores paulistas começam a concorrer com a base
política disputada até então entre comerciantes e fazendeiros do Rio de Janeiro e
latifundiários do Nordeste, além de financiar atividades industriais. Meio século mais
tarde, a República foi proclamada de acordo com os interesses desse novo grupo.
É sempre importante lembrar, que os acompanhamentos e condicionantes à
industrialização - a ampliação intermitente e contida do processo de assalariamento, do
mercado interno, e mesmo da produtividade com tecnologia nacional - foram
determinados predominantemente pelo esgotamento das condições internas precedentes de
reprodução do status quo, do que por interesse genuíno na reprodução ampliada interna:
no caso, os limites de uma produção agrária e extrativista para geração de excedente
basicamente para exportação, causa de incômodas dependências do comércio de poucos
produtos (com baixo valor agregado) sobre períodos de recessão da produção e
comércio mundiais.
Por isso consideramos as etapas de industrialização no Brasil na forma como foram
implantadas - sob controle nacional, ou entregues ao capital estrangeiro (empresas
‘transnacionais’) – um ciclo econômico a mais, na carona da primeira fase de
desindustrialização (necessária) nas sociedades burguesas e oferta de ‘petrodólares’,
variação dos mesmos ciclos econômicos coloniais de extrativismo e produção agrária,
destinados à expatriação do excedente - cana, ouro, algodão, café, industrialização, soja,
cana novamente, etc. Ou seja, todos são ‘ajustes’ na forma de reimposição da reprodução
da sociedade dominante, ajustes no país ‘inteiro’ (infra-estrutura, produção, reprodução
social, ideologia) para ter ‘preço competitivo’ e agradar ao mercado externo em
detrimento do nível de reprodução social e mercado internos - e assim produzir excedente
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expropriável, reimpor o status quo por meio de crises, ‘surtos’ de crescimento atrelados
à seguida estagnação, contenção do mercado interno, etc. O ‘mérito’ da industrialização
entre os anos 1955-1974 com reprodução ampliada que permitiu a inserção ao mercado
de segmentos da classe média, está muito mais nas características e necessidades internas
do próprio setor secundário expandir em extensão, do que efetiva intenção de ampliação
em formato intensivo.

primeiro governo Vargas 1930-1945
Após 40 anos de saldo comercial negativo, somado aos gastos com a Guerra do
Paraguai, a dívida externa expandiu até o limite. Fazia-se sentir a ‘restrição externa’.
Era necessário diminuir o déficit comercial, abastecendo ao menos parte do
consumo interno por produtos nacionais. Era o início do desenvolvimento
industrial, sempre limitado e confinado ao mínimo necessário.
Paulatinamente, o país deixa de ser exclusivamente produtor e comerciante de
produtos extrativistas e agrários, e herdeiro de uma sociedade colonial formada
pela minoria dirigente (proprietários da produção sobre a terra, ligados e
dependentes da exportação de primários e importação de manufaturados), e pela
maioria de trabalhadores, em alguma medida assalariados para subsistência, ainda
na maior parte rural. Mesmo que não consideramos existir no Brasil uma legítima
burguesia industrial, é a partir de 1930 que alguma variação disso se manifesta. Até
os anos 1920 alcançavam-se significativas escalas em assalariamento e formação
do proletariado desencadeando o processo industrial urbano, e a formação de
uma classe média urbana reforçada pelo crescimento do setor e emprego públicos.
A configuração das forças de produção social tradicionais começam a caducar,
mas não são transformadas; parte da oligarquia agrária luta em primeiro momento
contra a ascensão dessa ordem industrial e urbana, e aquela que não se ajusta/
adapta entra em decadência.
Getúlio Vargas (ditadura entre 1937 e 1945) evita oposição franca à oligarquia
agrária, coordena tanto os interesses tradicionais quanto os do grupo industrial e
proletário. Ele caminha na tendência para a industrialização e desenvolvimento
planejado, mas é representante típico do partido brasileiro híbrido, o partido sob
medida centro-direita para a massa. É ele enquanto indivíduo no seu primeiro governo
quem praticamente determina as características políticas dos grandes partidos
políticos nacionais (que a Revolução de 1964 extinguiria), e não apenas
representantes da mesma oligarquia. A UDN representará as características liberais,
agrárias, reacionárias; e diretamente dele, mais ou menos do outro lado, o pseudopopular partido de pelegos sindicalistas PTB e PSD.
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Enquanto surgia a indústria como novo fator para a divisão interna à elite nacional,
a recessão mundial dos anos 1930 foi um fator externo. A crise fez cair o preço do
café no mercado, desvalorizou a moeda, o que permitiu aumentar 25% nas
exportações de outros produtos, embora longe de compensar a perda da renda
do café. Para defender a economia cafeeira, o governo compra para destruir os
excedentes de café, objetivando manter a produção12. Não era intenção reestruturar
esse sistema produtivo, apenas defender ele e seus proprietários: daí que apesar da
exportação afetada, não foi muito alterado o poder aquisitivo do pequeno mercado
interno. Do outro lado correspondente, a recessão fez aumentar em 50% os preços
dos manufaturados importados. Era oportunidade para a indústria nacional13. Em
março de 1931, o governo Vargas baixa um decreto proibindo a importação de
maquinário para indústrias em níveis de superprodução - visava proteger
especialmente a indústria têxtil nacional. Em 1935 a produção industrial brasileira
era 27% maior do que em 1929 e 90% maior do que a de 1925. Entre 1920 e 1929
foram criados 4.697 estabelecimentos industriais, contra 12.232 no decênio seguinte
(Bresser,2003,p47).
Outro estímulo posterior foram as restrições à importação provenientes das
sociedades burguesas durante a II Guerra mundial. Ao mesmo tempo produção
para consumo interno e exportações a esses países, dos produtos agrários de
sempre, incluindo têxteis. “A política seguida durante os anos da guerra foi, na
essência, idêntica à que se havia adotado imediatamente depois da crise [de
1929]”(Furtado,1959,p239): os saldos favoráveis na balança de pagamentos
pressionavam a valorização da moeda e o governo brasileiro fixou-a baixa,
protegendo tanto fazendeiros exportadores quanto industriais ligados ao mercado
interno - mantendo a renda dos fazendeiros-proprietários, na ausência do
importado, a procura dos produtos internos aumentava. Entre 1937 e 1945, as
relações de troca do Brasil melhoraram 18% (CEPAL,1949,p206), os preços dos
produtos exportados aumentaram 116%, os importados 82%, os internos nacionais
97% (FGV; Índice de Custo de Vida na Guanabara).
Porém, ocorreu uma redução do ritmo de desenvolvimento. Enquanto nos cinco
anos anteriores (1935-40) a indústria brasileira cresceu 43%, entre 1940 e 1944
cresceu 30% (CEPAL e IBGE): a indústria nacional dependia quase totalmente da
12. “Ao garantir preços mínimos de compra, estava-se na realidade mantendo o nível de emprego

na economia exportadora e, indiretamente, nos setores produtores ligados ao mercado interno.
Ao evitar-se uma contração de grandes proporções na renda monetária do setor exportador,
reduziam-se proporcionalmente os efeitos do multiplicador de desemprego sobre os demais
setores da economia... O que importa ter em conta é que o valor do produto que se destruía era
muito inferior ao montante da renda que se criava. Estávamos, em verdade, construindo as
famosas pirâmides que anos depois preconizaria Keynes” (Furtado,1959,p222e224).
13. As fábricas geralmente começavam com oficinas e equipamentos simples, de capital na maioria

das vezes entre membros familiares, sobre bens de consumo imediatos (alimentos, higiene e
limpeza, perfumaria, farmacêutica, metalúrgica leve).
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importação de equipamentos de bens de capital – a falta de autonomia
comprometeu o crescimento durante a guerra. Apesar disso, a guerra deixou uma
herança positiva para o período do pós-guerra (1946-1955): os saldos positivos
acumulados por conta da balança comercial extremamente positiva - que seriam
em grande parte desperdiçados com o liberalismo de Dutra: o fim da Guerra
coincide com a queda de Getúlio Vargas, ascensão do governo provisório, e depois,
o general Dutra14. O saldo foi em sua maioria trocado por bens de consumo inúteis
e por empresas de serviços públicos falidas, particularmente da Inglaterra, que
recusou pagar a dívida de outra forma. Mas, em meio ao desperdício, a indústria
nacional foi reequipada e se desenvolveu aproveitando o período de reconstrução
do pós-guerra15.
Enfim, encerrada a Guerra, a indústria nacional de consumo leve estava instalada,
e foi iniciado o desenvolvimento de indústrias de bens de consumo um pouco
mais complexas (eletrodomésticos), como também indústrias de base/bens de
produção. Entre 1948 e 1955, as indústria têxtil e de alimentação, aumentaram
respectivamente 61% e 77%, enquanto a indústria metalúrgica e química
aumentaram 172% e 608% (FGV,1989) - evolução da indústria na tab.1 e 2:

tab.1: Indicadores industriais relativos ao total nacional/estados e regiões
estado
região

% num.estabelec.
1920 1940 1950

% pessoal ocupado
1920 1940 1950

% valor transf.ind.
1920 1940 1950

S.Paulo
R.Jan. + DF
R.Sudeste
R.Sul
R.Nordeste
Demais Rg

31,1
15,0
56,0
23,9
18,1
2,0

30,5
26,5
64,1
13,5
20,9
1,5

33,8
27,7
67,6
17,6
12,8
2,0

28,8
13,3
56,7
23,6
16,3
3,4

27,5
10,7
53,1
24,7
19,4
2,8

35,0
21,6
66,6
13,1
17,7
2,6

38,6
19,3
67,3
14,2
16,8
1,7

38,6
27,9
74,7
13,4
10,2
1,7

49,3
20,9
77,3
12,2
09,3
1,2

(Camargo 1960,p104e94;cit.in:Schiffer,1992)

14. Em 1945 é criada a Superintendência da Moeda e do Crédito (SUMOC), antecessor do Banco

Central Brasileiro. Através da Instrução 17 da SUMOC, o mercado oficial de câmbio foi extinto,
tarifas de importação abaixadas e rápido esgotamento dos saldos a receber. Em 1947, depois do
liberalismo cambial, o governo fixa a taxa do dólar e controla as importações, através de um
sistema de prioridades: importações de equipamentos e matérias-primas foram facilitadas,
enquanto a importação de bens de consumo dificultadas. O mercado interno de bens de consumo
manufaturados ficou reservado aos produtores nacionais, importando máquinas e matériaprima a câmbio e taxas favorecidos. Em 1953 foi fundada a Petrobrás. Nos primeiros três anos
produziu três vezes mais do que os catorze anos e sete meses anteriores do Conselho Nacional
de Petróleo (Barroso,1958,p45).
15. Novamente apoiado na recuperação dos preços do café - em 1946 o preço médio da saca era 22

dólares, em 1955 subiu a 61 dólares, o que novamente contribuiu à indústria, importando
equipamentos (Instituto Brasileiro do Café). Entre 1946 e 1955, as relações de troca no Brasil
aumentam 151% (Conjuntura Econômica-FGV).
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Governo Juscelino 1956-1961
O governo liberal de Dutra (1946-1951) deixou o país sem as reservas acumuladas na II
guerra e debilitou a nascente indústria do primeiro governo Vargas (1930-1945). Sobrou
para o segundo governo Vargas (1951-1954), que ficou reduzido à impotência do
‘combate à inflação’, pela pressão contra ‘gastos do governo’, pela diminuição do Estado
na economia, contra a industrialização; conseguiu se manter atendendo à pressão por
uma abertura controlada ao capital estrangeiro. Após uma recuperação parcial da
intervenção estatal, o conturbado governo de Juscelino Kubitschek (1956-1961) volta
a sustentar a expansão da base produtiva para retomar a industrialização, e alguma
ampliação do mercado interno.
Plano de Metas, foi o nome e modelo de desenvolvimento econômico quase ‘pessoal’
(sem consenso interno à classe dominante) de Juscelino Kubitschek para, no plano
declarado, promover o processo de unificação do espaço do mercado nacional a fim
de viabilizar a industrialização; e no plano concreto, reimpor outro ciclo do modelo
expatriador sobre uma iniciante acumulação interna, dessa vez no setor secundário privado
associado ao capital estrangeiro16 e portanto, em oposição à elite agrário-exportadora.
Isso fez com que a bandeira ideológica ‘nacionalista’ fosse disputa interna à elite na
reordenação de forças (expatriador agrário e expatriador industrial) sem oposição ao capital
estrangeiro, sem promover uma burguesia nacional.
Nesse momento ganhou o segundo grupo, com concentraçao de capital na indústria de
bens de produção e bens de consumo durável, concentrada em torno da RMSP e
imediações, Baixada Santista, Campinas e Vale do Paraíba. A interligação necessária do
pólo paulista às demais regiões provocou efeitos que giravam em torno da supremacia
paulista: (1) bloqueio de regiões que tentassem concorrer com o processo do ‘núcleo’
paulista; (2) destruição da concorrência, a partir da produtividade, pressão econômica
(vantagens tributárias) ou pressão política; (3) complementariedade agrícola e/ou industrial
inter-regional (Cano,1985, p302). A Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste
(SUDENE) foi criada em 1959, com o objetivo de minimizar as ‘disparidades
econômicas entre regiões’; mas na prática, configurou a indústria do nordeste para
fornecer suprimentos intermediários, basicamente filiais e subsidiárias de empresas de
capital nacional, misto ou estrangeiro localizadas no sudeste (Schiffer,1989,p43).
tab.2: Produto interno real e produção industrial

*estimativa para o 1o.sem
(FGV e Cepal; cit.in:Bresser,2003,p50)
16. Entre os privilégios para o capital estrangeiro estava a entrada de tecnologia e equipamentos

através da Instrução 113 (SUMOC) de 1955 (tab.3): permitia à CACEX (Carteira de Comércio
Exterior) isentar de taxas de importação as empresas estrangeiras que investissem em setores de
interesse (Ianni,1971,p167). As pequenas empresas nacionais e o segmento de menor renda não
foram incluídos (Lessa,1975,p50).
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tab.3: Aplicações realizadas pela instrução 113 (SUMOC)
entre 1955-60
setores de atividades

% sobre o total

não-manufaturados
serviços públicos
mineração
siderurgia-metalurgia
máquinas-automóveis
material de construção
têxtil
química-farmacêutica
madeira-borracha
papel
alimentos
plásticos
diversos

0,4
0,1
3,1
9,2
57,8 (inteiramente estrangeira)
2,0
4,2
9,4 (inteiramente estrangeira)
5,6
3,8
3,0
1,0
0,4

(Lima,1967,p122)

A crise entre 1961-1964 foi iniciada com a instabilidade política do governo de 6 meses
de Jânio Quadros (31 jan a 25 ago) e culminou na tentativa de golpe de Estado que
resultou em sua renúncia. O vice-presidente João Goulart assume contra a vontade da
elite, em um regime inicialmente parlamentar, e transformado em presidencialista por
plesbicito em 1962. A instabilidade generalizada durou até 1967, com uma semiestagnação provocada por uma política recessiva enquanto a elite recuperava o controle
político do país17.
A reimposição de 1964-1967
A ‘recuperação do controle’ foi a ideologia da busca de ‘estabilidade’, através da
participação direta de empresas estrangeiras ou associadas a (grandes) empresas
nacionais (estatais ou privadas, ambas são geridas pela elite). Após o golpe militar,
assume o Marechal Castelo Branco (abril 1964 a março 1967).
A centralização do governo no Executivo permitiu impor uma planificação de
planejamento a longo prazo, e sem obstáculos à implementação. O Programa de
Ação Econômica do Governo (PAEG 1964-66, Ministério do Planejamento e
Coordenação Econômica, EPEA n.1, 1965) apontou os ‘gargalos’ econômicos de
sempre, e que definiram as ‘reformas de base’ do governo anterior. À diferença
porém, que as propostas ampliaram a presença do Estado em várias diretrizes,
vinculando crescimento econômico a emprego, controle da inflação, controle do
déficit na balança de pagamentos, atenuação das desigualdades regionais, políticas
para os setores financeiro, tributário, mercado de capitais, habitacional, salarial,
17. Segundo uma outra interpretação, sob o pretexto de implantar uma política anti-inflacionária e o

pânico que o socialismo ampliasse espaço, o Plano Trienal propunha entre outros, um ‘planejamento
com reformas de base’: frear a inflação via ‘controle de oferta’ - compressão salarial, para o que a
‘liberdade econômica teria que ser inevitavelmente sacrificada’ (Singer,1976,p70, cit.in: Schiffer,1989,p49).
A elite conduziu e catalizou a instabilidade geral para reimpor seu projeto de expropriação - produzir
manufaturados para exportar - com o golpe militar de 1964.
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investimentos, relações externas, criados o Banco Nacional de Habitação (BNH),
Banco Central, Conselho Monetário Nacional.
Os investimentos em infra-estrutura do Plano Decenal de Desenvolvimento Econômico e
Social para o período 1967/1976 estavam predominantemente no setor energético
e transporte rodoviário, atendendo as regiões mais desenvolvidas ou então em
regiões ‘estratégicas’, parcialmente incorporadas por grandes empreendimentos
agrícolas - como o sudeste e sul, parte do nordeste e centro-oeste. Setores ‘não
estratégicos’ (como educação, saúde) foram sucateados e mantidos em condições
mínimas para uma expansão restrita. No Plano Decenal foi regulamentado o Serviço
Federal de Habitação e Urbanismo (SERFHAU), criado em agosto de 1964 e
extinto em 1974 (Lamparelli,1982,p86). PAEG e Plano Decenal serviram de
formulação para o Programa Estratégico de Desenvolvimento (1968-1970) com o sucessor,
o general Arthur da Costa e Silva.
O setor primário foi estimulado a implantar relações capitalistas no campo
(basicamente assalariamento), a fim de dissolver os conflitos pela propriedade e
‘modernizar’ a grande propriedade; para isso, linhas de crédito rural do CNCR e
FNRR18 foram direcionadas à ampliação da produção para exportação (café, cana,
laranja, algodão e soja). Valorizar e modernizar a grande propriedade significavam
exportação, destruição da produção de subsistência, e transferência da população
‘excedente’ do campo para ser reserva de mão-de-obra agrícola nas cidades
próximas e industrial nas metrópoles – era essencial manter a segura vocação
agrícola brasileira: que ainda precisava e havia espaço para expandir em extensão, e
quem sabe, esvaziar o discurso sobre reforma agrária (Goodman,1986,p133).

‘milagre econômico’ entre 1968-1973
Com os controles restabelecidos e cinco anos de estagnação (tab.1 do Anexo III),
era possível permitir uma nova fase de expansão da produção interna. Isso
combinado com a política de crédito fácil dos países ‘centrais’ que sustentava seu
consumo, acabou resultando em um período de crescimento excepcional, que chegou
a ser chamado de ‘milagre econômico’, parafraseando o ‘milagre alemão’ do boom
de reconstrução do pós-guerra na década anterior.
Para a sabedoria estabelecida, “o momento era de relativo controle do déficit
público” (Furtado,1972,p37) em relação ao PIB, e inflação 28,3% no ano de 1967
(Bresser,1985,p226,cit.in Schiffer,1989,p63). O comércio internacional estava
favorável e crescente as empresas transnacionais estavam “alocando seus
investimentos em países onde os fatores de produção são relativamente mais
baratos” (Singer,1976,p76,id.ibid,,p63). Os ‘petrodólares’ garantiam empréstimo
barato tanto para a manutenção do milagre (investindo e importando bens de
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produção para reposição e ampliação da produção) quanto evitava o perigo do
processo de acumulação autônomo a partir da necessária ampliação do mercado
interno - segundo Singer (1972,p75), entre 1967 e 1971 o valor dos empréstimos/
financiamentos foram aproximadamente dez vezes os investimentos diretos.
O Programa Estratégico do Ministro da Fazenda Antonio Delfim Netto definiu os
rumos da política econômica nos seguintes pontos: (1) estímulo à indústria,
principalmente de bens de consumo durável - eletrodomésticos, automóveis (entre
1967 e 1973, crescimento de 23,6%aa contra 18,1%aa do setor de bens de capital;
Serra,1982,p88); (2) incentivo fiscal à exportação de bens de consumo não-duráveis
(calçados, decoração, alimentos processados) e produtos primários; (3) facilidades
à importação de equipamentos e produtos que suprissem ‘deficiências’ de setores
produtivos internos, nas seguintes áreas prioritárias: agrícola, energia, transporte e
telecomunicações (Ministério do Planejamento e Coordenação Geral,1967,p1837). O período de crescimento econômico chegou até 1973, abrangeu o governo
Marechal Costa e Silva (1967-1969) e parcialmente o do General Médici (19691974); incorporou ao mercado as faixas altas da classe média19. Bresser Pereira
(1985,p198) apresenta o quadro (tab.4) de distribuição de renda da população
economicamente ativa (%):
tab.4: Distribuição dos rendimentos da PEA (%)
20% mais pobres
50% mais pobres
10% mais ricos
5% mais ricos
1% mais ricos

1960
3,9
17,4
39,6
28,3
11,9

1970
3,4
14,9
46,7
34,1
14,7

1972
2,2
11,3
52,6
39,8
19,1

1976
3,2
13,5
50,4
37,9
17,4

1980
2,8
12,6
50,9
37,9
16,9

(Censos demográficos de 1960, 1970, 1980; PNAD 1972 e 1976; IBGE)

No periodo 1967-73, as taxas médias de crescimento do PIB foram 11,3%, na
indústria 12,7% e nos serviços 9,8%; a média do crescimento da população foi
2,5%aa, os salários médios cresceram 3,1%aa, contra crescimento de 23,6%aa das
indústrias de bens de consumo durável. Isso significa dizer que ampliou-se o mercado
nacional em áreas definidas do território e em grupos concentrados, sem abrangência
do nível de reprodução da população, limitado e dependente do mercado e recursos
externos (Bresser,1985,p21).
18. CNCR-Coordenação Nacional do Crédito Rural; FNCR-Fundo Nacional de Refinanciamento

Rural. Ambos sistemas de financiamento criados e subsidiados sob controle central desde os anos
1950, e com crescimento efetivo em 1965, após instituído o Sistema Nacional de Crédito RuralSNCR.
19. A capacidade de consumo da classe média foi aumentada em detrimento das classes baixas em

algumas formas: (1) aumento dos salários altos em detrimento dos mais baixos - entre 1967 e 1970
o salário mínimo caiu 4,2% enquanto o salário médio subiu 14,8%; (2) correção monetária,
especialmente para a caderneta de poupança; (3) crédito e financiamento para aquisição dos bens de
consumo duráveis (Bresser,1985,p200-1); (4) crédito para a construção civil, principalmente para
habitação de classe média e alta: a partir de 1967, ambos Sistema Financeiro da Habitação (SFH) e
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II PND 1974-1979
O período foi mais desaceleração do que crise. No início da década de 1970, o segmento
nacionalista da elite militar ao preparar o II PND para revisar e dar continuidade ao
‘milagre econômico’ de 1967-1973, perde a sustentação original da elite. A proposta
objetivava ampliar a infra-estrutura de base necessária (energia - Eletrobrás/Petrobrás,
siderurgia - Siderbrás, comunicações - Embratel, transportes, urbanização, saneamento)
para ampliar a autonomia do processo de industrialização (estatal e privado), alterando
a prioridade dada aos bens de consumo durável desde a década de 50.
O II Plano Nacional de Desenvolvimento (1974-79) foi implantado parcialmente, sob a
presidência/governo do General Ernesto Geisel 1974-1979. Talvez tenha sido o “mais
importante e concentrado esforço do Estado, desde o Plano de Metas, no sentido de
promover modificações estruturais na economia” (Serra,1982,p101,
cit.in:Schiffer,1989,p76), propondo-se a “superar, conjuntamente, a crise e o
subdesenvolvimento” (Castro&Souza,1985,p33, cit.in:Schiffer,1989,p77). O plano visava
“criar grandes empresas, através da política de fusões e incorporações (...), ou a
formação de conglomerados financeiros ou industriais financeiros” (Presidência da
República,1974,p39) a partir de três pontos: (1) fortalecimento da grande empresa
privada nacional no setor de bens de capital, não mais nos bens de consumo duráveis;
(2) investimentos estatais diretos e ampliados nos setores de infra-estrutura - nasceram
projetos como a Ferrovia do Aço, Carajás, Tucuruí, Jari, Proálcool, Corredores de
Exportação, Companhia Brasileira de Santos e Conceiçãozinha para containers,
aeroportos - construção do Galeão e Cumbica (Serra,1982,p101); (3) ‘absorção’ de
tecnologia e recursos externos.
O ‘Brasil-potência’ devia vincular-se ao capitalismo internacional através da “abertura
de campos tecnologicamente mais refinados na exportação de manufaturados”, obtenção
de tecnologia com a “decisão de absorver, complementarmente ao esforço interno,
poupança, tecnologia e capacidade gerência externa, sem as quais dificilmente
contruiremos, em prazo relativamente curto, uma potência industrial moderna”. O II
PND pretendia reorientar a economia para um ‘modelo exportador’ em lugar de
‘expatriador’ (p27e39). O endividamento externo que era em torno de 6 bilhões de
dólares em 1973, atingiu 21 bilhões em 1975.
BNH repassavam créditos diretamente às construtoras, ‘permitindo-lhes acelerar as obras e, desta
maneira, encurtar o ciclo do capital, reduzir custos e proporcionar aos adquirentes créditos a longo
prazo, com o saldo reajustado trimestralmente, de acordo com a inflação’(Singer,1976,p74). As
classes baixas tiveram substituída a lei sobre estabilidade do emprego pelo Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço (FGTS), o que possibilitou aumento na rotatividade dos empregos de baixa
qualificação e redução do salário. Deste modo atingia-se a ‘competitividade’ dos produtos brasileiros
no exterior, com crescimento médio das exportações em torno de 24%aa entre 1967 e 1973
(Singer,1972,p62). Era isso que significava o ‘conjunto de medidas destinadas a queimar etapas na
consecução de suas metas’ (Ministério do Planejamento e Coordenação Geral,1969,p9), como também
a inserção do Brasil na divisão internacional do trabalho enquanto ‘fornecedor de matérias-primas,
produtos semi-elaborados e bens industrializados de consumo, e como importador de máquinas
e equipamentos’(Singer,1972,p77).
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Com esses objetivos finalmente nacionais, o ministério que elaborou o II PND é
derrubado em 1976, acusado de “estatismo socialista” e “industrializar a qualquer custo”
(Castro,1985). Em outra interpretação, era óbvio que crescer via endividamento já
determinava o fracasso, mas acima de tudo refletia a reimposição do modelo expatriador,
sem burguesia nacional (Lessa,1978,p129-141). Projetos iniciados tiveram términos
retardados e os demais cancelados. Abandonar o II PND significou alterar a condução
da política econômica para o lado da contenção de investimentos diretos e crédito,
embora liberada a ‘política econômica’ da taxa de juros ‘reforçando as condições para
a entrada maciça de empréstimos externos’ - o ministro Simonsen declarava a retórica
contra-retórica que seria cada vez mais comum, que o objetivo era ‘restaurar as finanças
do Estado’. Em 1979, a elite negocia o fim dos governos militares com o general João
Baptista Figueiredo (1980-1985), que substituiu Geisel para realizar a ‘transição pacífica’,
e com Delfim Neto20 ministro a volta ao mercado. O resultado foi a eliminação definitiva
e ao mesmo tempo tanto do planejamento em geral, quanto da possibilidade de
competividade ao mercado a partir do aumento de produtividade21.
Foi restabelecida a acumulação entravada de antes, hoje e sempre; os juros altos
ampliaram a aplicação no mercado de títulos em detrimento da produção; a moeda foi
valorizada prejudicando as exportações, que passaram a receber maiores subsídios; o
déficit público aumentou e o PIB foi negativo em 1981: -1,9% (Coutinho,1981,p80-1).
Bresser Pereira (1985,p219) apresenta as seguintes taxas anuais de crescimento para o
período 1974-1981: PIB 5,4% (1974-1980 6,9%aa; 1981 foi um ano de crise com PIB 1,9%); sendo indústria 5,4%; agricultura 4,9% e serviços 6,6%; a dívida bruta brasileira
atingiu US$50 milhões em 1979 (p229). No retorno ao governo civil, o governo Sarney
(1986-1989) decreta a moratória, o que poderia ser interpretado como tentativa de
negociação da dívida externa, que exauria a acumulação interna e, obviamente, a
capacidade de pagar a própria dívida22 - logo em seguida suspensa. Nas tabelas 5 e 6,
investimentos e evolução da repartição da produção nos ciclos industriais.
20. Curiosidade, frases do Delfim:"A única função do marxismo é fazer pensar, mas é pena que

os marxistas ainda não descobriram isso";"É preciso acordar o espírito animal dos empresários,
que pode ser feito através do aumento do crédito";"Eu não sou malufista. Sou malufólogo";"É
um cacoete. Os petistas não podem ouvir falar em CPI que vão logo entrando na fila";"Se
insistirmos na ‘pureza neoliberal’, que entrega os homens à antropofagia mercadista, um dia as
urnas trarão alguns 'Morales', que já nos espreitam atrás da esquina"(Veja,ed.1963; 5/07/2006).
“Uma vez Delfim Netto disse que em algum momento o PT teria que vencer, fracassar, e aí
‘poderíamos governar o país com calma’”. Emir Sader, professor da Universidade de São Paulo
(USP) e da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj), coordenador do Laboratório de
Políticas Públicas da Uerj e autor desta frase, entre outras, no livro A vingança da História.
21. Na interpretação ideológica de que o controle estatal do setor de produção e distribuição de energia

levou ‘à crise econômica do país e o esgotamento da capacidade financeira do Estado’: “De maneira
geral a regressão do nível tarifário passa a ser mais fortemente percebida a partir de 1977, quando o
poder de definir tarifas escapa ao âmbito do setor elétrico com o Decreto presidencial 79706, de 19/
5/1977, do quarto governo militar”(p69). Sobre esses ‘prejuízos’ decorrentes do subsídio de energia
a indústrias de bens exportáveis: “Os grandes clientes do setor criaram expectativas de perpetuação
das promoções tarifárias. (...) Para transformar os benefícios, devido ao excesso de capacidade do
setor, em subsídios ao consumo, os grandes clientes organizaram-se e passaram a ser um dos atores
de peso nas decisões que foram sendo tomadas pelo governo na definição da estrutura tarifaria
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tab.5: Investimento e produção industrial: 1955-1980/taxas anuais de crescimento nos ciclos %

Períodos

Invest
na ind.
transf

Indústria de transformação
Bens de
Bens de
Bens de
consumo
consumo
capital
não-duráveis duráveis

Bens
intermed

Total

1955-1962
1962-1967
1967-1973
1973-1980

17,4
-3,5
26,5
0,1

6,6
0
9,4
4,4

12,1
5,9
13,5
8,3

9,8
2,6
12,7
7,6

23,9
4,1
23,6
9,3

26,4
-2,6
18,1
7,4

(José Serra,1982)

tab.6: Evolução dos produtos nos ciclos industriais
taxas anuais de crescimento %
Períodos

PIB

Ind.

Agr.

Serviços

1955-1962
1963-1967
1968-1973
1974-1981

7,1
3,2
11,3
5,4

9,8
2,6
12,7
5,4

4,5
4,2
4,6
4,9

6,8
3,7
9,8
6,6

(Contas Nacionais; FGV; Conjuntura Econômica, v.35
maio 1982 para o PIB 1981)

brasileira”(p74); (...)”Pelo lado da demanda, a abundante oferta, na década de 80, de energia elétrica
a baixos preços incentivou também a transferência e/ou instalação de grandes consumidores de
energia elétrica oriundos de outros países. Em 1980, havia cerca de 400 consumidores atendidos em
tensões iguais ou superiores a 69kw; em 1990, este número havia praticamente dobrado. A política
adotada de fornecer incentivos tarifários e subsídios indiscriminados ao grande consumo, no início
da década de 80 (...) fez emergir a organização dos consumidores eletrointensivos.(...) A entidade de
classe que melhor caracteriza os interesses desses atores é a ABRACE – Associação Brasileira de
Grandes Consumidores de Energia - que representa atualmente as aspirações de poucos clientes
setoriais, mas com a relevante parcela de 35% do consumo nacional de eletricidade” (p85) (Eletropaulo,
Departamento de Patrimônio Histórico,1996, cit.in:Mori,1996,p189). Exemplo desses consumidores:
ABRAFE-( ferros ligas), ABRANFE (metais não ferrosos) e ABAL (alumínio).
22. Paulo Nogueira Batista Jr, chefe da Secretaria Especial de Assuntos Econômicos do Ministério do

Planejamento do governo Sarney, descreve o episódio: “Como seria de se prever, a reação dos meios
empresariais brasileiros, especialmente dos setores financeiro e exportador, foi basicamente negativa.
Os custos da moratória recaíam sobre as empresas envolvidas com comércio exterior e sobre os
bancos com agências e subsidiárias fora do país (...) Mas a reação negativa transcendera os interesses
diretamente prejudicados. De uma forma geral, os setores mais conservadores, tanto na área
empresarial como na área política, haviam se colocado claramente contra uma medida que parecia
abalar os tradicionais vínculos da economia brasileira com os centros financeiros internacionais (...)
(p97-8); “Não interessa reconstituir a sucessão de episódios lamentáveis que antecederam a renúncia
de Dilson Funaro, envolvendo desde o envio pelo Planalto de emissários paralelos aos Estados
Unidos até a famosa reunião em que os governadores dos três principais estados pediram de público
a saída do Ministro da Fazenda enquanto este se encontrava no exterior no meio de uma fase crítica
do processo de negociação iniciado após a moratória (...) Com a mudança no Ministério da Fazenda
houve, na verdade, um nítido enfraquecimento da postura e do posicionamento do governo
brasileiro em todas as frentes de negociação externa. Isto se traduziu, antes de mais nada, na
subordinação da política econômica ao objetivo de gerar novamente os mega-superávits comerciais
que possibilitariam a retomada dos pagamentos de juros”(p99-100); (Batista Jr, Da crise Internacional
à Moratória Brasileira,1988,cit.in:Mori,1996,p190). O livro relata os esforços do Ministério chefiado
por Dilson Funaro em restabelecer a acumulação interna, e após sua demissão do Ministro, a
expatriação retoma o curso normal.
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3.5 crise, impasse e neoliberalismo

Já falamos que os anos 1990 foram um período de fertilidade ideológica que abalaram
a antes fácil dicotomia do pós-guerra, e tornados consenso no mundo inteiro. A exaustão
do estágio intensivo nas sociedades burguesas foi ideologicamente interpretada como
falência da ‘economia planejada’ em geral, tanto no modo de produção capitalista das
sociedades burguesas (sociais-democracias), quanto no modo de produção ‘planificado’
(na falta de adequação melhor) das sociedades socialistas. Em nenhum momento devia
ficar claro que a exaustão concreta seguiu o caminho também concreto, inerente aos estágios
de acumulação do modo de produção, que é outra forma de dizer que a exaustão
aconteceu porque o estágio precedente funcionou (muito bem) e cumpriu sua etapa. A
causa era uma só, o esgotamento similar a ‘ambos mundos’, mas as sociedades burguesas
souberam ‘capitalizar’ os eventos e a época para propagar imagens ideologicamente
fortes (filas na URSS, quebra do muro de Berlim, ‘capitalismo vermelho’ na China...)
que deixaram elas próprias em êxtase e sem qualquer crítica, proclamando-se vencedoras
sozinhas do início de uma ‘nova era’, de uma economia mundial integrada, sem fronteiras,
governada de acordo com um modelo único, notadamente sobre a gestão da economia
de mercado – o que souberam fazer na verdade, foi mascarar supostos sucessos, a fim
de postergar a crise de acumulação. Foi inaugurado o neoliberalismo.
A promessa de salto qualitativo e quantitativo vislumbrada pelos países subdesenvolvidos
a partir da cópia do modelo neoliberal parecia ideal, tornadas desnecessárias todas as
etapas de maturação econômica e social - a começar pelo estágio inteiro de acumulação
predominantemente intensiva em que relutavam entrar - que fizeram aquelas sociedades
desenvolvidas. Lá, era o desmonte de uma estrutura de reprodução social constituída
coletivamente; aqui, o desmonte de uma cópia construída quase individualmente (algum político
ou regime aceito parcialmente/provisoriamente pela sociedade de elite, alguma empresa
em particular, algum sindicato), não pela e para a sociedade. Em geral, as nações do
‘centro’ do modelo matriz mantiveram os protecionismos em setores estratégicos para
deixar o liberalismo ao pé-da-letra para as nações ‘atrasadas’ reproduzirem o descuido
do seu Estado nacional. As elites locais acolhiam calorosamente aqui o argumento de
que a globalização não permitia mais o apego a práticas e concepções ‘ultrapassadas’,
que não fossem neoliberais.
Nas sociedades burguesas o sentido era outro, com estrago maior: um ataque a
importantes estruturas e instituições coletivas que abalaram o sentido da ideologia de
‘interesse coletivo’ da social-democracia; não haviam mínimas tais estruturas aqui, muito
menos tal ideologia. Por lá, depois da longa maturação da consciência coletiva (um
processo histórico, duas grandes guerras), a concentração que havia abrandado retorna
ao seu ‘caminho natural’ liberal; aqui, mais do mesmo, nada que já não fizesse parte da
referência ideológica do individualismo nacional: no Brasil ainda das relações de favor,
a crítica que se fazia por lá do ‘Estado instrumentalista’ que prejudicava as ‘liberdades
individuais’ e/ou da reificação das relações sociais, eram penduricalhos sem o menor
sentido.
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Aqui e lá, nasceram nomes difusos e pomposos que foram absorvidos por teóricos de
todos os lados, divagações como neos- e pós-; pós-modernismo, desenvolvimento sustentável,
movimentos sociais urbanos, cooperativas, atores (sociais), ong-s, planejamento estratégico, integração
competitiva, especialização flexível, reorganização produtiva, etc, que pareciam tentar preencher
algumas lacunas, mas todas sem profundidade, encobriam ao invés de revelar, a natureza
do capitalismo contemporâneo. Para terem vida longa e aceitação, aos poucos
incorporaram valores ‘universais’ - defensores da democracia, da natureza, da
distribuição de renda e da redução das desigualdades sociais... Passaram longe questões
óbvias como produtividade, travestida apenas de evolução técnica ou que infra-estrutura por
exemplo, é um valor de uso coletivo essencial e que sustenta o valor de troca; mesmo
assim foi mercadorizada nos mesmo moldes, e o estrago aqui e lá já apareceram –
disfarçou-se até o esquecimento que se é para ser rentável, só seria após pronta e
funcionando: chorou-se para o Estado construir, como sempre fez. Nunca foi
‘entendido’ que o objetivo da infra-estrutura não é rentabilidade, mas tornar possível a
reprodução da acumulação – cujo conceito pressupõe em geral (coletiva/nacional). Apesar
do paradigma neoliberal vulgarizar a economia, apresentar-se como anti-estatal, antiteórica, empírica, faz parte também ser ‘esquecido’: o ‘mercado’ esquece que depende
do Estado para ser implantado e gerido, é incapaz de se afirmar sem o apoio do Estado
que tanto critica. Cabe ao Estado gestor da arrecadação da sociedade prover infraestrutura que torna um modo de produção possível1.
O neoliberalismo é uma construção ideológica de forte e amplo apelo, apoiado e
resumido como toda ideologia, num conjunto frágil de proposições simplistas e
advogando políticas econômicas regressivas. Sua força está em ser ideologicamente
consensual em dois campos:
1.

Os serviços de infra-estrutura a partir da segunda metade do séc. XIX nasceram privados,
estimulados pela peculiaridade de serem essenciais. Sobreviveram até o ponto em que a escala das
cidades e da população que pagava pelos serviços permitiram. Quando a escala aumentou, a
ampliação das redes (educação, água, transporte, telefonia, energia, etc) só foi possível através da
incorporação e controle pelo Estado, o que aconteceu de forma generalizada nos países capitalistas
e não capitalistas a partir da virada do século XIX-XX. O modelo estatal foi sendo aperfeiçoado
e funcionou muito bem, sendo o Estado do bem-estar o grande responsável pelo boom econômico
de recuperação do pós-II guerra. O ‘mercado’ culpou o Estado por aquilo que não queriam
admitir - a exaustão do estágio intensivo – considerando-o caro, ineficiente, endividado, ou seja,
não funcional. Sem admitir o esgotamento de um modo de produção com capacidades de
produção e consumo desiguais e próximas do limite, o mercado empurra/vende soluções de
problemas inexistentes: por exemplo, infra-estrutura eficiente precisa ser lucrativa. Ele está de
volta na verdade, de olho no nada desprezível e amplo serviços essenciais, os últimos ‘produtos’
que por enquanto, escaparam da generalização ‘completa’ da forma-mercadoria. Justifica que os
direitos/deveres dessa privatização seriam fiscalizados por ‘agências reguladoras’ (que não
funcionaram nem nas sociedades burguesas). A primeira experiência ‘desestatizante’ ocorreu na
Alemanha, quando a Volkswagen deixou de ter participação estatal em 1961. Depois, em 1980 na
Inglaterra com Thatcher, ícone dos programas neoliberais, quase concomitante aos EUA de
Reagan. Mitterand na França, Felipe González na Espanha, Mario Soares em Portugal, nos anos
1990. O programa de desestatização foi para a América Latina no Chile (1973), México (PRI),
Bolívia, depois Argentina (Menem), Peru (Fujimori) e Brasil (Collor).
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I. Estabelece rigidez para o cumprimento de orientações precárias de políticas a

serem feitas sobre um campo de idéias nítidas e fáceis de serem assimiladas, e
difíceis de serem rompidas/contestadas.
II. Ao mesmo tempo, um ‘paradigma elástico e amplo’ para abrigar políticas e

ideologias variadas e díspares entre si, sem mesmo sequer, necessidade de coerência
nem interna.

Sua capacidade de imposição apoiou-se na blindagem desse caráter impreciso,
combinando a sedutora força de aplicar idéias ‘que foram assimiladas’ com uma aplicação
de lógica-formal simples. Os limitantes ao progresso por ex, apenas dependem de
abstrações do tipo ‘flexibilidade’, ‘capacidade de adaptação’ aos ‘problemas complexos
e peculiares das economias de cada país’2. Outros exemplos, no neoliberalismo do lado
de cá, desemprego, instabilidade financeira e crises cambiais são debitados a forças de
mercado ‘voláteis’, fora do controle do governo brasileiro, ou então do Estado
‘gastador’, ‘inchado’, da previdência social, leis trabalhistas retrógradas; do lado de lá,
as crises são decorrentes da instabilidade dos sindicatos fortes e atrasados, irredutíveis,
do welfare State, dos ‘mercados emergentes’ em seu fraco ‘ajuste fiscal’ proveniente de
governos ‘populistas’ não ‘responsáveis’, cuja solução ‘ideal’ seria ‘acalmar os mercados’
buscando um ‘equilíbrio’, entre mais liberalismo de mercado, plena circulação de capitais
e livre conversibilidade entre moedas – por enquanto.
De maneira geral, quando a ideologia produzida lá é exportada para ser importada e
reproduzida aqui, os elementos soltos do sentido original são transformados em
oportuna demagogia. No Brasil e na AL, a única semelhança com o neoliberalismo
‘original’ é a desesperada tentativa de estancar a queda na taxa de lucro, produto do
impasse de economias estagnadas: lá, nas sociedades burguesas em exaustão do estágio
intensivo; aqui, na sociedade de elite no impasse da exaustão do estágio de acumulação
entravada. Neoliberalismo aqui significa uma adequada ‘naturalização’ de mais um ideário
importado e ajustado pela sociedade de elite, necessára tentativa para não resolver o
impasse da acumulação entravada, subordinada à crise do estágio intensivo nas sociedades burguesas.
A lógica era associar alguma ‘crítica’ à ‘substituição de importações’ com incentivo à
exportação do que ‘fazem bem’ (produtos agrários), a fim de manter a ‘competitividade
comercial’ e suprir com superávit comercial a importação do que não produz – produção,
reprodução social e acumulação ausentes/inexistentes.
2.

“A teoria neoliberal oferecia, em seu começo, uma espécie de temário máximo, do qual os
governos podiam escolher os temas mais oportunos, segundo suas conveniências conjunturais,
políticas ou administrativas (...). O maximalismo neoliberal, neste sentido, foi altamente funcional.
Oferecia um repertório muito amplo de medidas radicais possíveis, ajustáveis às circunstâncias.
E, ao mesmo tempo, demonstrou o largo alcance da ideologia neoliberal, sua capacidade de
abarcar todos os aspectos da sociedade, e assim jogar o papel de uma visão de mundo
verdadeiramente hegemônica”(Perry Anderson,“El despliegue del neoliberalismo y sus lecciones para la
izquierda”.In:Renán Vega,(ed.),Neoliberalismo:Mito y Realidad. Bogotá, Ediciones Pensamiento
Crítico,1999,p38).
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Se lá o neo-liberalismo é uma reação contra sujeitos errados (social-democracia, Estado
de bem-estar, classe média endividade, envelhecimento, imigrantes, etc), o neo-liberalismo
aqui nem ao menos consegue reproduzir as justificativas ‘técnicas/lógicas’ de lá, serve
apenas para o status quo sobreviver através da armação de um novo ciclo teórico para
justificar a dependência ‘prática’ endividada da elite interna e subordinada à externa,
vale dizer, manter os entraves ao desenvolvimento ampliado do mercado e à atrofia
geral da produção, todas características históricas da economia colonial - o pretexto
enquanto solução é comum a ambos: privatização, simplificando supor ser o mesmo
que remercadorização. O que sempre se fez em nome da vocação agrícola, agora se faz em
nome da globalização. Vale lembrar, o Brasil nunca produziu em estágio
predominantemente intensivo e, dessa forma, nunca desenvolveu a social-democracia
correspondente3.

neoliberalismo no Brasil
Em 15 de março de 1990 entrou em vigor no Brasil o ‘Programa Nacional de
Desestatização’ no início do governo do presidente Fernando Collor de Melo, programa
que prosseguiu com Itamar Franco, Fernando Henrique Cardoso e Lula. O BNDES
foi um dos mentores do plano, vale dizer, um dos principais responsáveis pelo processo
de privatização do Brasil. Segundo ele, suas ações estariam naquele momento voltadas
para a ‘eficiência empresarial e neutralidade de suas ações técnicas’. Segundo o discurso
dessa instituição, o Brasil necessitava ‘integrar-se competitivamente no cenário mundial,
quando se esgotaram as possibilidades de crescimento econômico baseado no modelo
de substituição de importações’(Velasco Jr,1997,p11). Apenas lembrando que a política
de ‘substituição de importações’ quando aplicada (e mesmo que sucessivamente
interrompida) é criticada pelos neoliberais porque deu certo; diminuiu em curto espaço
de tempo as assimetrias econômicas (mas não a desigualdade social) entre países
desenvolvidos e subdesenvolvidos.
Pelo plano, a integração do país ‘no cenário internacional’ deveria prescindir estabilização
monetária a fim de permitir uma avaliação de ‘desempenho internacional’ precisa de
custos de produção e serviços, tanto de empresas nacionais quanto estrangeiras
interessadas em investir no país. Ficaram famosas nos anos 90 as análises ‘especializadas’
de fundos de investimentos, em monitorar e definir ‘níveis de risco’ a ‘terceiros’ – as
assets managements4 (agências de rating) e seu risk manager subordinaram empresas e países
‘emergentes’.
3. Os problemas daqui estão antes e além do neoliberalismo, na perpetuação das condições de

manutenção de uma sociedade de elite. O PSDB (Partido da Social Democracia Braslieira) é um
partido que utiliza uma correspondência ideológica que nunca aqui existiu. Tal retórica nada mais
é do que antigos disfarces com roupagens novas de elites escorregadias, que criam falsas evidencias
para justificar algum sucesso aparente (‘possibilidade de escolha/consumo’) e escamotear a
dependência permanente da sua eterna gestão.
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A partir de 1994, nos anos de ‘política modernizadora’, o governo (1995-2002) reuniu de
uma só vez o momento de liquidez internacional, moeda nacional valorizada (por decreto),
altos juros internos que estimularam o endividamento nacional e atraíram dólares, e
promoveu fusões/aquisições de empresas brasileiras públicas e privadas por estrangeiras.
De imediato, a ‘abertura’ fez diminuir os investimentos na indústria brasileira; predominaram
as indústrias de ‘maquiamento’ de produtos; e o capital individual nacional concentrou-se
nos setores com mercado cativo não sujeitos à concorrência externa5, de volta às derivações
da ‘vocação nacional’. Extendemos os anos 1980 de baixo crescimento, de encolhimento
da estrutura produtiva industrial, deterioração da infra-estrutura, a queda do salário e
desemprego em elevação. O câmbio fixado alto em pouco tempo tornou tanto a balança
comercial quanto a balança de pagamentos negativa, e fez crescer a dívida pública - mesmo
após a desvalorização cambial de 1999, os juros altos e seus pagamentos absorveram os
superávits comerciais ocorridos a partir de 2002 – situação que só foi melhorar em 2006.
Mais importante do que a poupança ou investimento em infra-estrutura era a mobilidade
de capitais e o pagamento dos juros (a sempre expropriação de excedente); empregos
eram questão individual de ‘empregabilidade’ ou adaptabilidade às demandas do mercado;
crescimento, problema do câmbio. Somadas à crise do estágio intensivo lá e o impasse da
acumulação entravada aqui, a participação da indústria no PIB começou a diminuir e não
parou mais, e a participação do setor de serviços aumentar (gráficos p/ referência 1 a 12).
Em 1980, a indústria representava 40% do PIB e os serviços 49%. Em 1995, os valores
foram respectivamente a 31% e 57% (IBGE,1990-1996,cit.in:Pochmann,2001). Com a
deterioração em queda livre, a ideologia corria solta:
O forte processo de abertura implementado nos últimos anos dá prova de que o país superou a
herança mais pesada do nacionalismo econômico (FSP,Editorial,11/05/1997).
4. No Brasil, exemplos são a Opportunity, a Icatu, Garantia, Pactual, Boavista, Bozano Simonsen,

Merrill Lynch, Standart&Poor´s e Moody´s. Suas ações são múltiplas: coletam informações sobre o
comportamento dos mercados de capital, dívida pública e privada, finanças de empresas e bancos,
induzem compras/vendas, produzem instabilidades, etc.
5. O campo estava assim distruibuído: o rentista é o beneficiário passivo da história. O político é o

agente que permite as facilidades, que aprova leis, concessões, privatizações. O ator principal é o
‘dotado’ de imaginação para negócios, articulação e braganha política, enxergar novos produtos,
mercados. O meio-de-campo auxiliar são economistas e/ou técnicos responsáveis pela política
econômica. São eles que legitimam a cobrança e/ou choradeira dos empresários aos políticos,
desenvolvem as teorias que justificam as facilidades ptáticas, criam as leis ‘científicas’, ‘regulações’ e
entram como sócios menores dos ganhos. Por último, o ‘capital humano’ ou melhor, ‘capital
produtivo’, os assalariados de sempre, classe baixa e média das cidades, os que suportaram “em
nome da terceirização; (...) uma multiplicidade de formas de subcontratação que legitimam formas
antigas e jamais evocadas publicamente como formas desejáveis de contratação, como o trabalho a
domicílio, o trabalho temporário, assim como outras que nem sequer eram mais evocadas, como os
contratos de representação comercial. A legislação vai sendo toda ela retrabalhada na busca dos
artigos que permitam considerar legais as novas formas de contratação. A polêmica sobre a legalidade
da terceirização (...) fica restrita aos juristas e quase que invisível diante do público. Em meio a essa
polêmica está o problema de que a terceirização vai se traduzir num descolamento entre a figura do
empregador e do empregado, tais como tipificados pela legislação e as relações de trabalho ou as
relações entre empresas que estão surgindo”(Nilde F.Balcão.Terceirização e desmontagem do contrato de
trabalho. São Paulo, USP, FFLCH, Dept.de Sociologia, dissertação de mestrado,2000,p.110). Ou seja,
as relações pessoais de favor receberam mais um nome para a contratação.
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gráf.1: PIB Brasil 1959-1990: taxa de investimento
Formação bruta de capital fixo e participação de capital estrangeiro (Deák 1991,cit.in:Deák,1999,p47)

gráf.2: PIB Brasil 1959-1990: expatriação e PIB (%aa)
efeito da expatriação sobre a taxa de acumulação (Deák,1991;cit.in:Deák,1999,p49)

gráf.3: PIB Brasil 1959-1990: expatriação e renda (%aa)
efeito da expatriação sobre a renda per capita (Deák,1991;cit.in:Deák,1999,p49)
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gráf.4

gráf.5

gráf.6

gráf.7

gráf.8

gráf.9
* (*)

gráf.10

gráf.11
* Classificação OECD/IBGE, in: ‘Indústria de ponta
perde espaço no país’ FSP 17/06/2007; pB1; desenvolvido por Csaba Deák, in:www.fau.usp.br/docentes/
depprojeto/c_deak/CD/5bd/2br/t-g/10ind-n-tecno/
index.html
gráficos 4 a 11: Instituto de Economia da
UFRJFolha de S Paulo, 01/02/2002, cadernos
A1,B1; desenvolvido por Csaba Deák in:
www.fau.usp.br/docentes/depprojeto/c_deak/
CD/5bd/2br/t-g/5entr91-9/index.html

gráf.12

gráfico 12: Seade/Diesese-PED; desenvolvido
por Csaba Deák, in: www.fau.usp.br/docentes/
depprojeto/c_deak/CD/5bd/1rmsp/t-g/
207
03e3-m_sp/index.html
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Sobre o currency board, Paulo Nogueira Batista disse:
Assim, já não se guarda mais nem sequer a retórica da independência, como se esta se houvesse
transformado em incômodo obstáculo à estabilidade monetária, valor absoluto e requisito
essencial da modernidade (Batista, 1994,p11-2).

Óbvio que a ‘estabilização econômica’ não produziu desenvolvimento econômico nem
social (gráficos 13 e 14). As receitas da privatização evaporaram para cumprir o ajuste
fiscal (‘fechamento das contas’), e a ‘estabilidade monetária’ deveria continuar dependente
dos juros altos e contínuo endividamento do setor público, para ajustar o atual modelo
de expatriação – que ainda reduziu o imposto sobre o segmento exportador (isenções
de ICMS ou financiamentos generosos do APEX e PGNI)6 para compensar o efeito
negativo do câmbio valorizado. Enquanto o real esteve valorizado e a balança comercial
deteriorava, a ‘livre fluência de capitais’ aumentava. A quebra inevitável decretou a
morte anunciada do currency board e do seu ‘Napoleão de hospício’ no final de 19997.
O Partido dos Trabalhadores entra para o governo em 2002. E a dupla Palocci (Ministro
da Fazenda)/Meirelles (presidente do Banco Central) reproduziu a aplicação do
‘método’8. O próprio FHC respondeu: ‘Se a herança é maldita, por que continuá-la?’.
O que se quer dizer é que mais do que a alegada opção ‘emergencial de curto prazo’ do
governo recém eleito, continuar foi ‘escolha estratégica’9. Um dos debates mais ‘preciosos’
em 2003 foi sobre a ‘autonomia’ do Banco Central; o governo fez emendas ao artigo
192 da Constituição para remover os obstáculos, como proposto pelo senador José
Serra anos antes. Outro que dura até hoje, é sobre a taxa de juros aplicada – Selic,
6. APEX – Agência de Promoção às Exportações. A função declarada da APEX é apoiar as empresas

de pequeno porte. É uma ‘parceria’ entre o setor privado e os SEBRAEs estaduais: projetos de
exportação, capacitação e treinamento de pessoal especializado em comércio exterior; pesquisas de
mercado; informação comercial; participação em feiras e seminários. PGNI - Programa de Geração de
Negócios Internacionais. Gerido pelo Banco do Brasil, principal agente financeiro do comércio
exterior brasileiro, desde o treinamento de empresários, financiamentos à produção e comercialização
até a disponibilização de espaço físico externo para realização de negócios entre exportadores e
importadores.
7. Gustavo Franco (presidente do Banco Central 1997-99), por Paulo Nogueira Jr. Mestre e PhD por

Harvard em 1986, abriu a geração dos Chicago’s Boys brasileiros a governar países, dirigir empresas,
dar aulas, publicar livros, proferir conferências, conceder entrevistas, etc. São geralmente economistas
da UFRJ ou PUCRJ que foram (em geral) para a Escola de Economia da Universidade de Chicago
(oposta ao keynesianismo) nos anos 1980, aprender alguma habilidade, marketing, palavra fácil e
audácia sobre duas idéias básicas: a primeira, ‘internacionalização do capital’ vinculado às ‘novas
modalidades de ferramentas financeiras’; a segunda, o ‘novo ambiente regulatório’ criado para a
economia, em torno do neoliberaismo. Os outros nomes: Marcos de Barros Lisboa (PhD em
economia pela University of Pennsylvania em 1992; em 2003 - Secretário de Política Econômica do
Ministério da Fazenda); Joaquim Vieira Ferreira Levy (PhD em Economia pela Universidade de
Chicago em 1992; em 2003 - Secretário do Tesouro Nacional); Daniel Dantas, pós-doutorado pelo
MIT. Os professores eram: Milton Friedman (Nobel em 1976), Theodore Schultz, George Stigler,
Merton Miller, Ronald Coase, Robert Fogel, Robert Lucas e Gary Becker. Com o descrédito do
discurso neoliberal, a moda econômica deslocou-se em 2001 para a Universidade de Columbia, na
esteira do prêmio Nobel Joseph Stiglitz, crítico do FMI e do neoliberalismo em geral, além de Jeffrey
Sachs, vindo de Harvard.
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definida pelo Banco Central. Volto a insistir que é na ausência de planejamento de um
projeto de nação por conta da elite de sua sociedade – o que significa dizer, indiferente ao
partido de governo - que debates periféricos assumem status. Ou então, é mascaramento
com incompetência entre conivente e proposital. Apenas para citar um exemplo (outros
estão no anexo III), produtividade (que é o que interessa) não é dependente de câmbio e
juros; estes são instrumentos de política econômica sujeitos a fases, modismos,
favorecimentos, pressão política, etc. Produtividade deve ser analisada enquanto evolução
técnica e aumento da produtividade do trabalho, relativo a modo de produção, estágio
de acumulação e distribuição. Muito difícil é chamar ‘política cambial’, ‘taxa de juros’ ou
‘metas de inflação’, ‘MP do bem’ ou ‘MP do mal’, ‘Fome Zero’, ‘PPP’, ‘PC conectado’,
‘desconto na folha de pagamento’, de planejamento ou racionalidade econômica.

fig.1: os índices são
uma boa notícia,
como outras no
passado que são seguidas de recessão
para reimposição da
acumulação entravada (Banco Central,
IBGE, Projeção RC
consultores; cit.in:
Exame 897,p31).

Para referência a esse
comentário, a fig.2
comprova que um
dos fundamentos
do status quo expatriação via exportação - continua
bastante ‘produtivo’ (FSP, 25/06/
2007).
8. Brasil de Lula é ‘paraíso de ricos’, diz Figaro (24/07/2007): O Brasil governado pelo ex-metalúrgico

Luiz Inácio Lula da Silva é o “paraíso dos ricos”, de acordo com uma matéria publicada nesta quintafeira no jornal francês Le Figaro. Em texto intitulado “Política econômica de Lula faz a alegria dos
ricos brasileiros”, o diário matutino afirma que “graças às elevadas taxas de juros e ao boom das
matérias primas, o Brasil das finanças e dos negócios conhece uma era dourada”. “As fortunas
brasileiras souberam tirar proveito da política econômica do governo Lula. Com o objetivo de conter
a inflação, ele tem mantido as taxas de juros em níveis astronômicos, fazendo a alegria do setor
financeiro”, diz o Figaro. “Envenenada pelas perspectivas de crescimento, a Bolsa de São Paulo bate
todos os recordes há três anos.” O jornal reconhece que os programas sociais de Lula - como o Bolsa
Família - têm ajudado a tirar muitas pessoas da pobreza. Entretanto, “não mudaram a distribuição
de renda no Brasil”. “Diferente do passado, os ricos não se concentram no eixo Rio-SP. O Nordeste,
região historicamente miserável - e de onde Lula é originário - conta com mais de mil milionários,
que querem reproduzir a vida da elite paulista.” Segundo o diário francês, “as cópias de lojas Daslu
se multiplicam em Salvador, Recife e Fortaleza, onde as coleções de bolsas Gucci se multiplicam”.
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gráf.13: Divisão de gastos com serviços públicos por orçamento doméstico (1996-2002) - já
incluindo uma década de tarifas de serviçõs
públicos privatizados. Dupas, G (2003) a partir de IBGE: Pesquisa de Orçamentos Familiares
(POF) e Pesquisa Mensal de Emprego (PME). Inclui tarifas de água e esgoto, eletricidade, telefone, transporte público, combustível e taxas.
Média de salários nas regiões metropolitanas
de Recife, Salvador, Belo Horizonte, Rio de
Janeiro, São Paulo e Porto Alegre. Desenvolvido por Csaba Deák, in:DEÁK, C. e
SCHIFFER,S (2007).

gráf.14: Distribuição de renda
e ‘Planos’. IBGE 1991,PNAD
1996; PNAD 2004: tab 7.1.3;
desenvolvido por Csaba Deák
in:www.fau.usp.br/docentes/
depprojeto/c_deak/CD/
5bd/2br/t-g/3dr8196/
index.html

9. O documento ‘Política Econômica e Reformas Estruturais’ (www.fazenda.gov.br), do Ministério da

Fazenda, deixou claro que as prioridades do governo atual são as reformas elaboradas pelo governo
anterior e por ‘intelectuais’ e instituições de sempre, como a Febraban, o FMI e o Banco Mundial. Na
seção ‘A Política Macroeconômica’, lê-se que ‘o governo tem como primeiro compromisso da política
econômica a resolução dos graves problemas fiscais que caracterizam nossa história econômica, ou seja,
a promoção de um ajuste definitivo das contas públicas’. Nada sobre vulnerabilidade externa, balanço de
pagamentos, poupança interna, política de câmbio ou planejamento da política econômica do país. Pelo
documento, os problemas do Brasil se concentram em ‘desequilíbrio orçamentário’, ou seja, os problemas
nacionais não decorrem de uma reordenação de forças e papéis no capitalismo, nem de problemas
estruturais-sociais internos ou ausência de projeto nacional Desemprego é apontado como ‘dramático’
mas, pára por aí, imobilizante, sem ações. Emprego e desigualdade de renda são deslocados para o
terreno individual da ‘formação e qualificação’ do trabalhador, para ‘incentivos’ às empresas, como se o
emprego dependesse apenas da oferta de trabalho mais qualificado e da redução do custo de contratação
formal. As sagradas obrigações são ‘cumprimento dos contratos’, que pelo jeito, estão querendo dizer
àqueles que envolvem remuneração do capital e não os contratos que envolvem a relação capital-trabalho:
‘informalidade’ e desrespeito à legislação do trabalho não fazem parte da questão ‘respeito aos contratos’,
mas do conjunto indeterminado dos ‘problemas e desafios difíceis’, das imposições da ‘globalização’
que ‘escapam’ do planejamento e do gestor. As empresas não são sujeitos ativos da precarização do
trabalho e os empresários aparecem neutros, vítimas de uma legislação inadequada que penaliza a eles e
aos trabalhadores. O documento ignora o longo, contínuo e amplo processo de desmantelamento dos
direitos do trabalho dos últimos anos com uma legislação sobre cooperativas e outros instrumentos
legais para mascarar a subcontratação de trabalhadores e a eliminação das responsabilidades. O primeiro
ministro do Trabalho de Lula, Jacques Wagner, antigo dirigente sindical da CUT ofereceu aos empresários
a supressão da multa de 40% sobre as demissões, medida que foi introduzida em lei na Constituição de
1988, como um contraponto à liberdade de demissão instituída no Brasil pela ditadura, em 1965.
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falácias do neoliberalismo/entreguismo

Vamos deixar claro alguns ‘sujeitos autômatos’ que não tendem ao equilíbrio:
Tempo não garante desenvolvimento
Industrialização não conduz automaticamente a desenvolvimento, pode ser
apenas mais um ciclo (ajustado em níveis de complexidade) de dependência
(como os agrários ou extrativistas)
O mesmo para educação e prosperidade.
Desenvolvimento não é um caminho natural nem auto-sustentado3.
Mesmo que a economia seja preponderante, não há sentido em falar
desenvolvimento apenas econômico, apenas político, apenas social – daí melhor
falar em estágio de acumulação e sociedade correspondente.
Consideramos praticamente impossível alguma sociedade se desenvolver
plenamente apenas com investimentos externos (que vem e vão), ou a partir de
setores estritamente especializados, por ex, agroexportadores e/ou
manufaturados, dependentes por sua vez, do comércio externo. A formação do
espaço de reprodução de um mercado interno unificado (e classe média maioria),
ao mesmo tempo diversificado entre produção, distribuição e consumo (e o que
corresponda em todos os níveis um estágio de acumulação intensivo) é o caminho
conhecido - que também exaure.

A reprodução do status quo é o final em movimento do processo desencadeado pela
ideologia, que tem na simplificação do senso comum uma transição. Não são
formulações intelectuais, que aconteceram antes, concomitante à produção e
reprodução. Às vezes, o senso comum (que se baseia mais no concreto do que a
produção do intelectual ideólogo) enxerga o óbvio antes que o intelectual envolvidos
em suas teorias - que fica provisoriamente sem rumo (mas nunca fora da mesma
direção), correndo o ‘risco’ de ficar atrasado na disputa entre seus pares pela
liderança tanto da explicação quanto da própria produção dos ajustes ideológicos
a serem reproduzidos a seguir, em um novo equilíbrio (movimento contínuo);
quando isso ocorre, o segmento ‘culto’ dos ‘formadores de opinião’ entra em
pânico por acabar a fantasia por eles determinada e precisa cair rapidamente ‘na
real’, desesperadamente correndo para teorizar o ocorrido (o concreto), adequado
a uma ‘visão atualizada/revisada’ e assim, recuperar o leme - não pode admitir o
erro recorrente em não partir do concreto (a realidade objetiva); precisa criar uma
teoria ajustável de tempos em tempos para ser aplicável de volta à sua realidade
particular, explicar como é, para assim poder dizer como tem que ser. Essa é a ideologia
burguesa.
Mesmo não percebendo que era ela quem pagava a conta, a sociedade brasileira se
convencia de que durante ‘surtos modernizadores’ ficava ‘moderna’ de repente,
civilizada, democrática, igualitária, em acordo à sua crença católica de reprodução
em uma sociedade de elite das crenças burguesas de evolução natural – na última
dessas (neoliberalismo), ‘a modernidade chegou’ simplesmente porque incorporou
as ‘verdades do mercado’. Quando acabava a farra, bastava esperar a próxima.
Abaixo estão algumas preciosidades que utilizam conceitos distorcidos e separados,
recorrentes de tempos em tempos, na ausência/incapacidade em entender a essência
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da economia enquanto processo social – queremos dizer que não poderiam estar
separadas, mas é como sempre são colocadas, junto com alguns exercícios de
interpretação.
1) Sobre câmbio e investimentos: para os defensores da moeda nacional valorizada, a
‘apreciação’ estimula os investimentos. Um equipamento importado de US$ 10 milhões
a um câmbio de R$ 3,20, sairá por R$ 32 milhões; a um câmbio de R$ 2,50, por R$ 25
milhões - 22% mais barato. Porém, o preço do equipamento não é um dado absoluto
(é apenas referência inicial); o que importa é em função da produtividade que será
medida com a rentabilidade que se pretende obter e que efetivamente se obtém. Se com
o dólar a R$ 3,20 a empresa a partir do uso e produção do equipamento obtém um
excedente líquido de R$ 6,4 milhões, o preço será amortizado em cinco anos. Se com
a moeda interna forte a receita líquida cair pela metade, apesar do preço inicial menor
do equipamento, o prazo de amortização do preço inicial do equipamento saltará para
um tempo maior 7,8 anos -56% a mais.
2) Câmbio de equilíbrio: não existe câmbio de equilíbrio. Exportadores em geral (quase
sempre) defenderão a moeda nacional desvalorizada, chutam (por ex.), que o ‘câmbio
de equilíbrio’ ideal é R$ 3,00 e quando o câmbio está em R$ 2,50, falam em R$ 2,70.
Logo, o câmbio de equilíbrio para eles será o maior preço de mercado possível, mais a
choradeira de sempre; quando o governo deprecia a moeda por decreto, eles esquecem
o ‘mercado’. Porém, exportadores não são uma categoria homogênea e o câmbio de
equilíbrio é uma abstração qualquer, travestida de objetividade: o câmbio utilizado
pela Vale do Rio Doce (ou outra) é totalmente diferente do câmbio de outra empresa
exportadora (igualmente interna), que irá depender de seus pesos, produtos e mercados
específicos, da cotação da matéria-prima ou produto acabado em um mercado específico
ou geral, etc. Para funcionar, uma perda alegada unicamente à defasagem cambial terá
que utilizar como referência o preço do câmbio específico de produtos menos
valorizados – em geral agrários ou extrativistas, e mesmo assim esquecer
particularidades: por ex, o cobre, em que o preço alto é principalmente em função do
monopólio. Empresas com produtividade e/ou produtos com valor agregado, podem
ganhar/perder mais/menos em função do câmbio apreciado, mas jamais ‘perder
mercado’.
3) Câmbio, taxa de juros e inflação: Existem sempre duas correntes que procuram explicar
o processo inflacionário brasileiro, ambas ideológicas: a corrente ‘estruturalista ou
desenvolvimentista’, que atribui a inflação à ‘inelasticidade’ da oferta em certos setores
da economia, especialmente o setor da produção de bens agrícolas de consumo interno
e as importações, que não responderiam adequadamente aos estímulos da demanda; e
a corrente monetarista ou neoclássica, que atribui a inflação aos déficits governamentais
e a seu financiamento através das emissões.
Não se pode atribuir de forma generalizada ‘excesso de demanda’ a inflação. Sabe-se
que inflação produz problemas para a economia, mas não se quer observar que inflação,
assim como juros são ferramentas eficazes e escamoteadas de controle social, com
sujeito e controle humanos. Mesmo que existam ‘excessos’ e ‘faltas’, pelo mesmo
‘fundamento do mercado’, é quase impossível serem generalizados e concomitantes a
(todos) produtores e consumidores, e a qualquer produto; ou seja, excesso ou demanda
sempre é relativo em relação à oferta e a consumo (tamanho do mercado consumidor,
que no Brasil é restrito) como um todo. Claro que existem situações como ‘quebra de
safra agrícola’ decorrente de condições climáticas, esgotamento deste ou de outro
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produto essencial, mas são todos condicionantes temporários possíveis de serem
minimizados ou substituídos (também pelo mercado, conduzido pelo homem), se quiser
minimizar. A taxa de juro tem pouco ou nenhum efeito sobre esse tipo de inflação de
‘causas naturais’ tanto quanto de ‘causas humanas’ (especulação, mercado consumidor
restrito, etc). Muito mais útil à compreenssão da demanda, é a regulação da produção
mediante produtividade, e não a regulação do preço ‘livre’, final, após a produção.
‘Regras de taxação’ existem diversas, a qualquer gosto; mecanismos ‘de mercado’
além de relativos e direcionados, se esgotam, produzem efeitos modestos se
comparados com a regulação da produção – eles são úteis à especulação.
Sabe-se também que juros altos e em períodos longos compromete investimento, que
afeta a capacidade produtiva, que interfere no consumo, recessão, resultando pensar a
inflação da maneira mais restritiva (obtusa) possível: por um lado, deprime a demanda;
por outro, prejudica a oferta. Ainda, se praticamente 50% dos preços são administrados
pelo governo, como o aumento dos juros afeta o comportamento da inflação? Alta
taxa de juros promove entrada de dólares, valoriza a moeda, e evita inflação de itens
essenciais em dólares, por ex petróleo, mas vem acompanhada de queda nas
exportações, aumento de importações supérfluas e remessas. Se o capital que entra é
‘especulativo’ (geralmente derivativos, ‘alavancamento’) diretamente pelo exterior,
sua saída provoca alta imediata no preço de produtos de consumo. Ou seja, se não
existe compreensão plena do vínculo entre juros e inflação, ter como meta ‘única’ o
controle da inflação via taxa de juros é conduzir de maneira ‘ortodoxamente’ simples
o complexo que é a economia, apesar da certeza de comprometer o crescimento.
4) Crédito, gastos públicos e inflação: o outro nome para ‘gastos públicos’ dependendo da
opção ideológica é investimento. Expansão do crédito, ‘gastos’ do governo, são
constantemente apontados responsáveis por tornar difícil o ‘controle’ da inflação.
Alegam que a maior procura dificulta queda dos preços, o que exige juros altos para
conter a inflação decorrente. Longe de serem problemas, ampliam produção e consumo,
que tende a tornar indiferente a inflação, se acompanhados da regulação da produção
(dificulta a especulação) e ampliação do mercado de consumo – o que não se quer. Inflação
é intencional e previsível, existe se se quer que ela exista, principalmente em um mercado
consumidor restrito como o brasileiro. A eficácia para a contenção da ainflação da
política de juros altos combinada a baixo crédito em relação ao PIB (como no Brasil)
é relativizada, senão inútil.
5) Câmbio e emprego: mais uma vez devemos relativizar a importância do preço do
câmbio pela impossibilidade/inutilidade de chegar a um câmbio ‘real de equilíbrio’.
Quem sabe se anulássemos esse ponto, levássemos o assunto para o que interessa, a
produtividade. Só se fala em câmbio relacionado a emprego se não se quer falar de
aumento no nível de subsistênica da força de trabalho. De qualquer forma, para os
defensores da moeda nacional valorizada, a desvalorização é ‘anti-social’ por reduzir
o ‘salário real’ (sabe-se lá o que é isso). Para os críticos, a apreciação é ‘anti-social’ por
reduzir o emprego e, portanto, o salário.
6) Câmbio, juros e crises: em maio de 2005, no 17º Fórum Nacional promovido pelo exministro Reis Velloso, o economista Affonso Celso Pastore mostrou um diagrama
sobre sua versão da ‘atual’ crise econômica brasileira: o princípio para ele é a crise; há
um choque cambial, deflagrado por crises internas ou externas; dólares saem do país,
provocando desvalorização; a desvalorização provoca inflação, obrigando elevar os
juros para atrair dólares; as taxas de juros aumentam a dívida pública interna. A saída
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seria aumentar o superávit fiscal (imposto) para contrabalançar o aumento da dívida.
A explicação acaba. Porém, se o raciocínio continuasse (ele não diz que/quando ‘pode’
abaixar os juros), os juros elevados atrairiam novamente dólares, aumentando o preço
da moeda nacional e ao aumento da dívida interna citado e assim, uma nova crise. O
diagrama retornaria ao ponto inicial, de forma que a crise ‘está entre nós’ e a variável
central é ‘controlar a volatilidade do câmbio’ através da taxa de juros; a culpa é da
‘volatilidade’ que autonomamente e periodicamente traz de volta a inflação, que leva
ao aumento dos juros, que impacta a dívida pública, que impede o planejamento de
investimentos...
7) Exportação e superávit: Se o câmbio é flutuante, para os defensores da moeda nacional
valorizada, jamais os exportadores irão ter prejuízo com as exportações. O ‘processo
econômico’ cuidará do ajuste para que durante o câmbio apreciado poderão existir
‘ajustes suportáveis’ por um tempo, até que o movimento do mercado do câmbio o
desvalorize e voltem os lucros. As exportações caem, as importações sobem, os
investidores apostam em cotações mais altas do dólar que encarece, voltando as
exportações... Para os críticos da moeda valorizada, um tempo ‘indeterminado’ pode
ser o determinante para a quebra generalizada de empresas.
***

Em geral, há uma enorme dificuldade do economista em trabalhar com dados da
realidade. Retornando à introdução desse trabalho, essa é uma pequena amostra
do festival diário do senso comum econômico de reprodução ideológica que é
transformada em crenças, outra forma de dizer sobre a rotatória sem fim de erros
recorentes em não buscar a essência ou então, de considerar a economia como
‘coisa em si’. Apenas como exemplo, faremos um exercício que acreditamos
próximo do concreto, sobre produção e investimento de um processo de produção
genérico que opta pela produtividade e, obviamente pelo lucro, em pleno
neoliberalismo.
Conhecendo o ‘custo de produção atual’, anual, semestral, ou no intervalo
estipulado, determinada empresa avalia sobre uma queda de lucro para avaliar a
freqüência e intensidade com que corre, e assim, determinar medidas sobre
quais etapas do processo de produção demandariam mais ou menos tempo –
entendido tempo enquanto fundamento básico/inicial, referência mais ou menos
fixa/segura de qualquer processo em atividade, para atingir um fim: resolver
determinado problema, melhorar a qualidade, aumentar o lucro, etc; ou seja, em
função do aumento/diminuição do tempo necessário.
1.

2.

Definidas as etapas, faz-se a análise crítica de cada uma e trabalha-se
internamente a elas para obter maior produtividade com a mesma técnica, sem
necessidade de investimentos adicionais (por enquanto), e sem perder de
referência o tempo de produção total e o custo de produção final. Determina-se
assim, em qual etapa deve-se diminuir ou aumentar o tempo de produção, obtidas
com o investimento em atividade de equipamentos e funcionários. Nesses dois
movimentos, pretende-se conseguir os chamados ‘saltos’ de produtividade - a
melhor utilização dos fatores.
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3. Terceirização. O passo seguinte, que pode ocorrer paralelo ao anterior, verificar quanto

custa produzir determinadas etapas em fábricas de terceiros, quem sabe aproveitando
capacidade ociosa de outros, e otimizando a nossa. Se os custos valerem à pena,
terceiriza-se parte da produção.
Turnos. Se a indústria trabalha em três turnos, de segunda à sexta-feira, quando a
demanda aumenta, começa a trabalhar com horas extras aos sábados. Se se constata
que o aumento da demanda é permanente, adiciona-se um quarto turno de segunda a
sábado. Quando a capacidade produtiva está no máximo com essa configuração,
implementa-se um quinto turno extra no domingo, para se ter produção sete dias por
semana.
4.

Se esgota-se novamente a capacidade produtiva, faz-se uma análise dos produtos
para verificar se há algum com baixa rentabilidade, para ser retirado da produção. Ou
seja, busca-se novamente mais tempo disponível para produzir itens com maior valor
agregado - rentabilidade.
5.

Depois, revisava-se todo o ciclo novamente, para verificar se as alternativas estão
esgotadas para aí, só aí, analisar um projeto de investimento, antes de se atingir a
capacidade de produção máxima máxima. Equipamentos, funcionários, nova planta,
etc, em função de duas contas: (1) o ‘preço’ do investimento do capital (futuro) sobre
a taxa de rentabildade em uso ‘imobilizada’ (atual), menos a depreciação do equipamento
ou do ‘preço’ do que se refere o investimento novo; (2) a taxa de lucro pretendida,
descontado o uposto valor que ‘deixou de ganhar’ sem investir – chamamos no capII
de ‘custo de oportunidade’. Essas tecnalidades nunca deixam de ser chutes e/ou
abstrações, mas refrências para alguma forma estipular sobre a taxa de lucro futura.
6.

‘Coeficiente de relutância’. Curiosidade sobre o ítem anterior. Michal Kalecki (18991970, economista polonês, herdeiro intelectual de John Maynard Keynes), citou dois
cuidados essenciais para as empresas capitalistas: criou um (1) ‘coeficiente de relutância’
(o quanto uma empresa precisaria reduzir/’extrair do lucro’, seguindo o raciocínio
neoclássico, para investir e sustentar/ampliar a produção: lembrava que nas economias
planejadas socialistas esse custo era zero, e no new deal americano, ‘próximo de zero’);
(2) não acreditava para essas o que chamava de ‘experiência maoísta’ do ‘grande salto’.
7.

A produtividade aumentada pode ser repassada como redução de preço final ao
mercado, e não com aumento, como costuma ser o raciocínio de quem não sabe o que
é uma linha de produção. O lucro é conseguido na conjugação entre produtividade,
volume de produção, distribuição em extensão (com sentido amplo: popularização da
mercadoria, ampliação do mercado, nível de reprodução social, etc), com uma
estabilidade (dentro da instabilidade inerente) que só a regulação da produção
possibilita, diferente do aumento/diminuição do preço.
8.

No Brasil, há a especificidade de que sem tecnologia nacional, equipamentos são
‘caros’ (importados) e mão-de-obra barata.
9.
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tab.1: PIB Brasil 1959-1988 (US$ correntes)
Balanço de pagamentos e taxa de investimento (FBCF) (cit.in:Deák,1999,p44)
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tab.2: Brasil 1959-1988 (US$ correntes)
Comércio exterior, reservas internacionais e expatriação de excedente (cit.in: Deák,1999,p45)
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4.1 dialética da organização espacial na sociedade de elite

Produção necessita de reprodução social. As aglomerações urbanas concentram as condições de
reprodução da sociedade referentes a estágios de desenvolvimento histórico específicos do
capitalismo; vale dizer, baseados no trabalho assalariado e na mercadorização da produção na tendência à generalização da forma-mercadoria.

A configuração do espaço é resultado e condicionante do movimento de produção
e reprodução da sociedade correspondente. O espaço capitalista rompe os limites
históricos entre cidade e campo, entre cidades, países, para integrá-los no espaço
do mercado unificado. Espaço homogêneo não significa espaço uniforme. Não
apenas porque o capital e o assalariamento impõe a concentração espacial, ou por
causa de uma questão logística de produção e distribuição, indústria ou comércio. A
aglomeração urbana é o espaço síntese da reprodução da sociedade, e das forças
antagônicas entre mercado e Estado, onde o construído concreto (pontes, estradas,
hidrelétricas, casas, escolas, etc) deixa de ser objeto, para ser unidade de uma
totalidade composta por relações sociais. A urbanização é a negação dos sentidos
individuais da localização, para restituí-los coletivamente dentro do espaço do
mercado1. Se ela é planejada, ou na ausência deste, deixada para a inércia/acaso
(vale dizer, mercado), é decorrência da reprodução de sua sociedade. Embora a
ideologia liberal conduza a individualidades, urbanização possui abrangência
coletiva, obviedade presente para a própria reprodução e generalização da formamercadoria, fator de sobrevivência do mercado - que finge não saber.
Já falamos que a dialética da organização espacial é variação, propósito e produto, da
dialética da forma-mercadoria na acumulação capitalista, determinante tanto para
viabilizar (desimpedir na acumulação entravada) quanto restringir (entravar na acumulação
entravada) a acumulação total e sua distribuição. Dizendo de outra forma, dialética
da organização espacial significa caminharem juntas: a unificação do espaço, que
produz um espaço homogêneo que torna possível a acumulação total e a distribuição
em geral; e o espaço fragmentado, que resulta um espaço heterogêneo e segregado com
limites à acumulação e distribuição. A acumulação depende da configuração da
organização do espaço nacional dentro dessa ‘lógica dialética’, que não é
impedimento à acumulação (assim como a acumulação via acumulação entravada);
é inerente ao espaço produzido pelo modo de produção capitalista, entre as forças
antagônicas do mercado e do Estado. Mas dentro do mecanismo da acumulação
entravada a organização do espaço reproduz e contribui para a manutenção dos
entraves da reprodução social. No Brasil, a mesma é conduzida para uma
1.

Se o planejamento da infra-estrutura de transportes públicos seguir apenas os deslocamentos

urbanos (reflexos do padrão de distribuição espacial pelo mercado, geralmente desigual, entre locais
de emprego e de moradia), reproduzirá as desigualdades existentes, da mesma forma que planejar
pelo levantamento apenas em função da renda, conduzirá a planos para a manutenção do status quo.
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especificidade, desimpedir a acumulação quando necessário e entravar/bloquear quando
ameaça, controlando para que a unificação do espaço nacional nunca seja
completada, para que a ampliação do mercado interno e unificado nunca seja
universalizada. Vale dizer, contribui para o controle da produção e reproduz as
precárias condições de reprodução da força de trabalho em condições urbanas
igualmente precárias.
A unificação do espaço em um Estado burguês significa aprimoramento contínuo exigido
pelos requisitos da acumulação, que significa dizer, exigido para a reprodução da
sociedade burguesa baseada na produção de mercadorias e ampliação do mercado
interno. A função do Estado é capacitar essa reprodução com condições políticas,
institucionais, financeiras, estruturais. Já no Brasil, o suporte espacial para o Estado de
elite brasileiro é preparado e se restringe localmente, de forma precária, temporal,
individualizada, por pessoas individuais, no nível prioritário do município, sede da
reprodução imediata da elite; quando não suficiente para a reprodução e escoamento do
modelo de acumulação limitado, sob controle e entravado, a unificação do espaço é
estendida (também de forma contida) para a região próxima. Se ainda tal ampliação
não é suficiente para reproduzir o status quo e/ou ainda compromete sua manutenção, a
ampliação da unificação do espaço regional estende-se provisoriamente para o espaço
2
nacional - nos mesmos moldes de contenção e retardamento conduzidos pelo Estado .
O espaço brasileiro, as políticas e demandas de desenvolvimento regional e local são
produto e suporte desses antagonismos, servindo para preservar as bases das
desigualdades – espacial, economica-social, etc.
Ou seja, configuração do espaço na acumulação entravada significa ausência de
planejamento integrado, ou na melhor hipótese, planejamento localizado e seletivo
(projetos pontuais) em áreas ‘estratégicas’, perceptível na infra-estrutura existente e no
alto diferencial de preço das localizações que ele acarreta nas cidades, e possibilita/
resulta entre outros, em ‘segregação espacial’3 - nesse mesmo caminho escolhido, a
segregação facilitará o direcionamento dos investimentos públicos para a reprodução
do modelo acima. Não há interesse para diretrizes (planejamento) que possibilitem
ampliação da produção social (a não ser sob o controlado interesse acima), pelos mesmos
motivos pelo qual a precariedade dos mapas cadastrais, e a sobreposição de dados
enquanto instrumentos de reconhecimento e tributação da propriedade não são
consequências de problemas técnicos insolúveis ou ‘falta de recursos’ - possam talvez,
serem justificadas apenas enquanto parte da ‘cultura nacional’, dentro da estrutura
ideológica e institucional-jurídica maturada que sustenta o processo de acumulação
entravado de reprodução da sociedade de elite no Brasil.
2.

Quando a configuração do espaço possibilita uma ampliação do mercado interno em novo
patamar de sustentação da reprodução social dominante (da sociedade de elite), o apoio é retirado (
e o regime de exceção é transformado em ‘absolutismo’, ‘centralização’, ‘estatismo’, ‘ditadura’, etc),
antes que desemboquem em uma transformação da sociedade, que teria sido possíbilitada pela
ampliação do mercado interno.
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A ‘positiva’ homogeneização do território com unificação do espaço só serão buscadas
na sociedade de elite (1) para permitir a reprodução e reinserção das mesmas ou de
novas condições de manutenção desse status quo ou então em um momento muito
específico: (2) na crise do status quo de reprodução, quando determinado e atuante modelo
de reprodução se esgota e precisa-se chegar a um outro modelo a ser novamente imposto,
variação do formato da acumulação entravada. Quando estas condições são
restabelecidas, a etapa de unificação do espaço do território se encerra. O que seria
constante em sociedades burguesas, a acumulação com distribuição e a unificação do
espaço visando um mercado unificado, é aqui provisório e seletivo. A integração de um
espaço nacional unificado nunca se completa. Ela ‘não pode ser’ completada. Acabaria
a limitação através do controle da fragmentação do espaço para a reprodução social
dominante. Ao invés do movimento da dialética da organização espacial, temos uma
forma específica de organização, com o predomínio da produção de espaço heterogêneo
hierarquizando a produção, em um espaço que deveria ser homogeneizado para ampliar
a produção com acumulação e distribuição.
Mesmo que ainda atenue desigualdades e supere fronteiras (em relação a ‘não fazer
nada’), a organização do espaço dessa forma evidencia as frações desse espaço, seleciona
suas potencialidades (predominantemente de forma individual), determina falsas
complementaridades, que é o que sempre conduziu o planejamento brasileiro quando
ultrapassa o imediato. O ‘problema’ é que, enquanto inerente à heterogeneização e
homogeneização da produção no capitalismo, a heterogeneização e homogeneização
do espaço da mesma forma que o anterior, exige elaboração (planejamento e
implementação) contínua e simultaneamente, desde o local até o nacional.
Isso começa a explicar tanto a configuração espacial planejada quanto a não planejada
em qualquer cidade, estado ou o território brasileiro, mecanismo concreto e ideológico
eficaz para manter uma acumulação nacional entravada do ponto de vista econômico,
fragmentada espacialmente, e uma resistente sociedade de elite no poder desde tempos
coloniais. Esta determinará que tipo de infra-estrutura irá configurar o espaço brasileiro
que lhe é conveniente, enquanto suporte e estratégia de acumulação (manter ou diminuir
entraves), sempre justificados ideologicamente através dos apelos subdesenvolvimentistas
crônicos de consenso nacional, e que desenvolveram poucas regiões homogêneas,
heterogêneas na maior parte - partem sempre da reprodução social a partir do local
(município):
I. Por uma estrutura político-institucional que assegura à elite privilégios para a

condução, bloqueio e desbloqueio sistemáticos da constituição formal/legal do
espaço administrativo do território (ex, o processo de multiplicação/
desmembramento de estados e municípios ocorrida no Brasil após 1889).
3. A elite no Brasil viaja de avião e mora em redutos segregados estruturados. A ela, não importa

muito a viabilidade/qualidade da interligação terrestre utilizada pelos outros, a maioria da população
e do espaço nacional; chora apenas quando cai um avião (quando compromete seu escoamento
individual), ou o escoamento da produção, do qual é proprietária dos meios de produção.
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II. Através da manutenção da precaridade da infra-estrutura de conectividade

(em geral: desde serviços básicos, saneamento, eletricidade, acessos, até
‘modernos’ - fibra ótica) interna, entravar a acumulação e distribuição em geral,
restringir e selecionar a acumulação à elite.
III. Investimento seletivo e sazonal na infra-estrutura dos corredores de exportação
que permitem a manutenção da expropriação do excedente, e na locomoção da
elite-membros.

Qeremos mostrar :
I. A importância da acessibilidade enquanto elementos para homogeneizar o

espaço com vistas à ampliação do mercado interno e ao menor diferencial no
preço do solo.
II. A aplicação da teoria levantada nos capítulos anteriores para o processo de
obsolescência dos centros da RMSP enquanto produto/propósito em manter a
heterogeneidade espacial.
III. A produção ideológica que justifica os anteriores.
***

Até os anos 1950 no Brasil, o estudo do espaço se baseava na identificação e
descrição da soma entre grupos de indivíduos e a geografia física. Se dizia que
uma/cada superfície era única, síntese de atributos particulares que encerravam
‘em si’ condições geográficas físicas e humanas para se desenvolverem, entrando em
equilíbrio através de trocas mútuas entre as demais superfícies em suas condições. Porém,
as condições concretas para produção do espaço reproduziam também desigualdades
‘indesejáveis’, que forçaram revisões sobre essa soma e troca de atributos individuais.
Na década de 60, o Estado passa a atuar na produção e regulação da produção (incluindo
o espaço), e as interpretações foram para uma visão ‘sistêmica’, em que o espaço se
reduzia a suporte de ‘fluxos’, sem a alegada ‘individualidade/especificidade’ do modelo
anterior. Os 1970 passaram para uma visão ‘estruturalista’, talvez uma mistura entre a
simplista ‘geografia humana’ e a ortodoxia mecânica ‘sistêmica’: cada região seria uma
porção individualizada do espaço, que necessariamente passaria por estágios/etapas
evolutivas comuns, de forma que as desigualdades seriam uma questão de atraso ou
dependências ‘relativas’, decorrente de fatores naturais e específicos4; a função do
planejamento seria propor conexões para o ‘processo evolutivo levar o equilíbrio’ a
todas regiões – o ‘determinante social’ concreto ainda não era completamente ausente,
mas quase: o espaço seria também resultado de ‘processos entre relações sociais’.
4. Alain Lipietz (1994) identifica que os teóricos dessa visão são Christaller (1933) e Lösch (1940), da

Escola de lena, formuladores da ‘teoria das localidades centrais’, apoiada, por sua vez, na ‘teoria da
localização’ de Von Thünnen (1826). Segundo eles, “A ‘decolagem’ seria, portanto, matéria de
reformas internas, e por conseguinte, o avanço dos outros países seria, em suma, positivo: os
últimos ‘alcançarão’ os primeiros, importando o seu knaw-how...”(p12). Parecido com ‘atraso’, a
corrente ‘dependista’ dizia que “a própria causa do subdesenvolvimento de uns era o desenvolvimento
dos outros, e a riqueza desses últimos alimentava-se da miséria dos
primeiros”(p13);(Mori,1996,p202).
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“Ao longo desta seção estava implícito que a estrutura econômica de uma região é o produto
de uma série de simples e discretas rodadas de investimentos, em cada qual uma nova
estrutura social será articulada com uma dada superfície espacial. Mas o processo histórico é
mais complexo que isso. Em qualquer tempo dado, mais do que uma estrutura pode estar
em processo de estabelecimento, estar submetida a mudanças, ou estar em declínio. É o
efeito da combinação de todas essas mudanças com o padrão geográfico existente (ele próprio
resultado de utilizações anteriores do espaço) que contribui para as características econômicas
distintivas dos espaços locais. O próprio fato de que uma região pode, através da variedade
de suas atividades econômicas, estar encaixada em uma multidão de estruturas espaciais, cada
uma acarretando diferentes organizações de dominação e subordinação, serve para enfatizar
que não são as regiões que se inter-relacionam, mas são as relações sociais de produção que se
assentam no espaço. O resultado de tudo isso em termos da distribuição geográfica das
classes e grupos é uma divisão geográfica, ou espacial do trabalho no país como um todo. E
é esta que forma a base — a nova superfície locacional — para subsequentes padrões de
investimentos”(Massey,1984,p122).

Essas interpretações de um jeito ou de outro se baseiam em correspondências
mecânicas, num empirismo precário de lógica simples, mas também em variações
do caminho fácil da teoria do equilíbrio, buscando ‘leis universais’ genéricas e abstratas,
ou ‘tendências inerentes’ ao espaço capitalista, através das quais as transformações
sobre o espaço pudessem ser previstas, ou confirmadas (vale dizer, após a observação
do concreto). Ou então, a uma rotina metodológica desde o levantamento até o
planejamento, o que encaminhava um ‘roteiro’ dos trabalhos, que ao ser adotado
sem discriminação, validava para qualquer região: levantamento da base física, depois
para populações, atividades econômicas, rede de cidades. Daí construíam-se os
modelos (para comprovação e reprodução) a partir dos fatores de produção
determinantes – se algo dava errado, se o desenvolvimento ‘não ocorria’, o problema
era... da região5. Os Estudos de Impacto Ambiental (EIA-RIMA) seguem roteiro similar:
primeiro o meio físico, depois o biológico, o homem no seu meio, para somá-los e
depois identificar os ‘impactos’ sobre o equilíbrio pré-existente6.
5. “utilizando-se de uma variante espacial do tema geral de se culpar a vítima (os centros urbanos

estavam em declínio, então deveria haver algo errado com eles)” (Massey,1984,p13). “Leis gerais
tratam de causação, não de correlações empíricas. E elas são tão bem, se não melhor estabelecidas
em estudos causais do particular, o tão amaldiçoado ‘estudo de caso’. E, pela mesma razão, o
único, o produto de muitas determinações, é certamente passível de ser submetido a análise”;
(...)”o mesmo objeto hoje pode ser abordado dentro de um quadro analítico rigoroso, com
algum entendimento entre as relações entre o geral e o particular, e com uma avaliação de como
cada área local se encaixa no esquema mais abrangente da produção e das relações sociais
capitalistas”(Massey,1984,p120).
6. Com o apoio ideológico do ambientalismo e ausência de planejamento pelo Estado brasileiro,

esses estudos atingiram uma irrelevante excelência, que o Estado avalia. O empreendimento não
é avaliado por todas transformações concretas, mas por alcance de impactos que podem desmontar
o objetivo: em 1996, o aumento supostamente desejado/previsto de acessibilidade de uma linha de
metrô, foi considerado um impacto negativo, pois acarretava adensamento local, até então em
equilíbrio com as infra-estruturas disponíveis (Mori,1996,p258). É o tipo de justificativa que
tenta ocultar a omissão de planejamento pelo Estado.
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Trata-se de um pseudo-racionalismo que tende a fragmentar o conhecimento já relativo,
dando mais importância à reprodução de representações cronológicas (mapas, tabelas,
índices) do que a uma interpretação fiel dos processos (de produção) determinantes,
vinculada a um objetivo para o objeto de estudo (planejamento propriamente dito). O
resultado costuma ser um ‘recorte’ superficial, aparente, parcial, resumido na mera
localização dos processos de produção existentes e organização mínima ao seu redor alegado ‘foco’ na realidade com ‘objetividade’. Essa espécie de metodologia é herança
da teoria clássica do equilibrio, que de tempos em tempos retorna para funcionar sozinha,
para ao fim, justificar sempre ‘equilíbrio’ quando não se quer entender – equilíbrio já era
ideologia na época da sua concepção (início do sécXIX), no complexo capitalismo
contemporâneo é impossível A transformação do espaço pertence à reprodução social,
um processo histórico que minimiza as singularidades, e não há como isso não fazer,
para deixar o individual na forma da localização dentro dos interesses do mercado.
Daí que se reproduzir é reproduzir o status quo, parece mais útil entender como a ideologia
‘constrói’ espaço, com ou sem planejamento, com ou sem implementação. Em um
exemplo, o discurso dos planos (diretores, desenvolvimento, setoriais, abastecimento,
transporte) sobre a RMSP em um momento, conduzem a expansão; depois a contenção
(São Paulo tem que parar, 1971, pref.Figueiredo Ferraz) – de qualquer forma, não são
planejamento; são quase sempre ‘estudos’, que buscam analisar o ‘equilíbrio sistêmico’
(demandas/ofertas, distribuir atividades urbanas, coincidir empregos e habitações,
adequação de infra-estrutura, etc) para (quando prontos/’amadurecidos’) atingir o ponto
em que o ‘equilíbrio natural’ faça sua parte: está pronto, ‘é assim’. Isso definido, por
causa da alegação de impossibilidade (técnica, financeira, etc), o equilíbrio que era
justificado enquanto finalidade natural útil, é excluído ‘por si próprio’ enquanto ‘incapaz’,
‘escasso’, ‘improdutivo’: o senso-comum óbvio de que ampliação de infra-estrutura
(assim, genérica, sem dizer onde, quanto, para quem, qual finalidade) que agrada a todos
é necessária, permanece como necessária (e assim se basta); o passo seguinte (a execução)
aparece como ameaça ou ‘gasto’ (também generalizado) por estimular o crescimento
da cidade (para onde e para quem não se deve).
Dito de outra forma, nenhuma metodologia cartesiana de fluxos compreenderá que
espaço é mais ou menos desigual, pois homogeneização e diferenciação caminham juntas (não como
‘certezas’, mas como tendências contraditórias que: se há espaço desigual, há concentração
espacial)7, e só podem ser compreendidas através da sua relação dialética entre os
processos produtivos (em geral) do estágio de acumulação correspondente,
vinculados à reprodução social vigente; e (mais uma vez), a tendência à generalização
da forma-mercadoria dentro de um espaço de mercado unificado, que precisa
neutralizar os limites e antagonismos entre o mercado (tendências) produzindo
valores de troca (localizações) e o Estado (contra-tendências) valores de uso (espaço).

7. Mas não podemos dizer que existe concentração por causa da desigualdade (nota4).
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***

Veremos nesse Capítulo IV que no Brasil da acumulação entravada, de uma
sociedade de elite, da restrição ao mercado interno: (1) a fragilidade do cadastro
de propriedades limita a tributação e regulação do solo pelo Estado; (2) limita a
atuação do próprio mercado; (3) ao restringir a condução do antagonismo entre
mercado e Estado, nem oferecer planejamento nem regulação, entrega/delega ao
mercado a decisão sobre qual configuração do espaço, com preponderante interesse
apenas sobre localizações - na eleição das regiões ou centros ‘de desenvolvimento’
que ao fim, significa direcionar/conduzir a distribuição do investimento do Estado;
(4) somado à metodologia da ‘escassez’, as intervenções serão limitadas, escolhidas
em função da melhor reprodução do capital individual – vale dizer, da reprodução
social dominante.
Obviamente que a dicotomia economia e o física-territorial (introdução do Capítulo
II) não faria a somatória das funções das regiões metropolitanas sugerida pelo
SERFHAU, cujos instrumentos de análise e de planejamento continuam sobre o
local e nacional, econômico e espacial, urbano e rural, etc, com objetivo focado
no equilíbrio que as inadvertidas atividades sociais insistem em atrapalhar.
A visão sistêmica baseada em ‘fluxos’ tornou fixas, padronizadas ou mesmo
desnecessárias muitas bases de planejamento, direcionando obrigatoriamente
soluções também padronizadas, sem enxergar obstáculos à unificação do espaço e
os entraves à execução reimpostos. Os resultados eram muitas vezes ações
localizadas ou planejamento abandonado, além de não executado. Além, a redução
da urbanização foi ‘instrumentalizada’ ao planejamento sempre limitado,
controlando ‘nós’ conectores para retomar ao equilíbrio dentro da área de influência
– impossibilitou o planejamento do espaço nacional, e deixou ao mercado uma
posição marginal. Esse, por sua vez, se prendeu ao Estado valendo-se de subsídios,
incentivos, etc, nas áreas e finalidades não atendidas diretamente pelo Estado (zonas
canavieiras, usineiros, coronéis, oligarquias, etc.) transformando-se novamente em
instrumentos de manutenção do status quo.
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4.2 princípios da formação do espaço no Brasil
Teremos também os nossos eldorados. Os das minas, certamente, mas ainda o do açúcar, o
do tabaco, de tantos outros gêneros agrícolas, que se tiram da terra fértil, enquanto fértil,
como o ouro se extrai, até esgotar-se, do cascalho, sem retribuição de benefícios. A procissão
dos milagres há de continuar assim através de todo o período colonial, e não a interromperá
a Independência, sequer, ou a República (Sérgio Buarque de Holanda, Visão do Paraíso, 1959).

Entendemos que o produzido e mantido enquanto precário relacionado a ‘mais barato’,
seja a resposta clássica de metrópoles sobre suas colônias (mais uma vez, consideramos
irrelevante a distinção exploração e povoamento ou colonização católica e protestante), ou seja,
nenhum interesse além da exploração econômica na forma simples, extração/
expropriação, com troca apenas relativa à desova de produtos produzidos e/ou
comercializados pela metrópole. Além de ser a busca do máximo de ‘produtividade’
com o mínimo de investimento, é forma de impedir qualquer articulação com o
desenvolvimento de estruturas produtivas internas que poderiam se tornar autônomas
em algum momento. Apenas quando se objetiva algum ganho maior em escala e/ou
produtividade nessa condição de exploração, algum aprimoramento pode ser buscado
(infra-estrutura, por ex), sempre na mesma condição de reprodução do status quo de controle
restrito.
No Brasil, tanto os produtos quanto o local de produção, incluindo o extrativismo
simples, foram alternados em períodos tanto de ampliação quanto recuo, ditados pela
expansão/retração da demanda correspondente, predomiantemente do mercado
externo. É regra a dependência dos proprietários de (1) um meio ambiente em geral
rico (‘dádiva da natureza’) para usufruto/extração, a dependência (2) de recursos do
poder central, como também de (3) recursos e possibilidades do proprietário indivíduo.
Dessa forma, acumulação (predominantemente individual) via improviso e falta de
planejamento eram possíveis enquanto decorrência de um processo produtivo
relativamente fácil, empírico, em extensão, com pouca ou nenhuma técnica, o mesmo
para investimento, principalmente se o principal objetivo sempre foi a produção de
excedente expropriável. Muitas necessidades que não eram ‘temporárias’ eram resolvidas
mais pela extinção da falta, do que atendimento da carência; quando exigiam alguma
resposta, era uma solução provisória que se tornava permanente, para em seguida, ser
entregue ‘a esmo’, caminhar com as próprias pernas1.
Sem continuidade e relativa autonomia (apenas a ‘necessária’, que não representasse
‘custos’ ou ameaçasse o poder central), pouca ou nenhuma evolução técnica, os
movimentos acabavam encerrados por esgotamento do processo em si mesmo (as
vezes mesmo sem contar com queda da demanda; vezes, concorrência de outras
colônias), do colonizado/assalariado e até mesmo do proprietário. Essas eram condições
e compensações de uma economia em constante adaptação à demanda externa, para a
formação da elite proprietária. Foi esse ‘modelo de gestão’ particular entre heróico/
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autônomo e dependente (da natureza, da coroa/poder central, do mercado externo,
da elite interna) que acumulou grande riqueza particular em detrimento da acumulação
nacional, e que foi transposto para a representação desde a administração local (no
nível do município), até do poder central. A choradeira sempre foi geral, representantes
e proprietários, todos culpando todos outros pela ‘falta de recurso público’, que era a
única mobilização coletiva alegando ‘falta de recurso individual’2.
Essa interpretação encaixa na relação Brasil-colônia/Portugal-metrópole, mas foi
constantemente ajustada/adaptada após a independência. É uma espécie de política
implícita e liberada aos proprietários (embora controlada por cima/centro) em favor
do precário, do provisório, do negligente, do descaso, da carência e escassez crônicas
e/ou eternas, características de um provincianismo inescrupulosamente incompetente,
resignado, ‘natural’ ‘tupiniquim’, todas respostas/soluções econômicas e ideológicas
que funcionam também enquanto mecanismos de manutenção dos bloqueios à
acumulação e expansão do mercado interno, mas ao mesmo tempo, reprodução social
da sociedade de elite. Da colônia até hoje, sempre funcionou mais ou menos ‘bem’,
impedindo de maneira (em geral) suave os ‘riscos’ de superação e autonomia da
sociedade dependente (enquanto colônia e enquanto País). Talvez esteja aqui a
contribuição para o nascimento do ‘jeitinho brasileiro’, em trocar pacificamente de
dependência, antes diretamente às demandas da metrópole e indiretamente ao mercado
1. Vale citar o trabalho dos jesuítas, mobilizado com a secularização, e depois desmobilizado em

meados do século XVIII, a partir da nova etapa da colonização; o abandono da região açucareira,
acompanhada e representada pelo deslocamento da própria capital; o isolamento de uma capitania
dentro da própria capitania (ex, distrito diamantino), bloqueada a comunicação que não fosse à
capital; e o fechamento dos portos, mesmo que para controle do comércio da colônia, para
depois abrí-los apenas à Inglaterra (Mori,1996,p18). “A Câmara passará a administrar o movimento
de seus habitantes e a conservação das estradas, elementos vitais para a sobrevivência do núcleo
colonizador”(p53); (...)”mandasem fazer os caminhos de serventia desta vila e que outrosi
obriguasem aos moradores que não forão ao caminho do mar”(p63, citação das Atas da Câmara
de 1632); “A Câmara requeria constantemente a construção de pontes, exigindo sua feitura por
aqueles que habitavam regiões próximas e que delas se serviam com maior - e talvez hipotética regularidade”; “foi requerida aos ditos ofisiaes da camara mandasem por quoartel geral para que
fasão todos os caminhos e serventias que vão da vila para as fasendas (...) todos os moradores
desta vila fasão geralmente todos os caminhos e serventias e pontes com pena de dous mil rs
para obras do conselho e acuzador”(p64, extraído das Atas da Câmara de 1636;id.ibid,p38).
2. “E quase sempre esse o estribilho das decisões sobre as modestas obras arroladas pelos fiscais:

‘a Comissão é de parecer que por ora nada se faça pela razão plausível de não haver dinheiro com
que se possa empreender tal obra’, ‘sobre as outras obras mencionadas a Comissão entende que
é preciso alguma delonga para o fim de se reunir mais fundos no cofre’; ‘nada se tem feito e nada
se pode fazer, ‘visto que no cofre não há dinheiro’; ‘ponderando a Câmara que não era possível
pela deficiência de fundos encetar-se as obras indicadas’; visto não haver nos cofres municipais
quantia para se empreender as outras obras’; ‘atendendo à escassez das rendas da Câmara’; ‘não
se mande fazer obra alguma, além das já começadas, porque o estado do cofre não o permite’; ‘à
vista do estado dos cofres, não sejam feitos os consertos reclamados’; ‘tais obras não podem ser
feitas por dispendiosas’; ‘a Câmara conclua as obras já começadas e suste quaisquer outras que
tenha que fazer, enquanto não houver fundos nos cofres’. Aí estão vinte anos de
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internacional, e após a independência, diretamente da elite interna e indiretamente ao
mercado internacional - sempre justificados enquanto fatores externos, não internos e
com a compreensão ‘social’.
Recapitulando, na evolução da ocupação do território, do processo de produção e
transformação do espaço, dos planos, união/desmembramento de municípios e estados,
secretarias, vemos que o espaço brasileiro e a urbanização foram condicionados a um
movimento antagônico entre integração do espaço (com e sem planejamento) e a
manutenção/reposição de sua fragmentação interna3 - com inclusive, mecanismos autodegeneradores da capacidade regulatória tanto do poder central quanto do mercado. A
contradição é melhor compreendida se considerarmos que o que foi avançado em
integração, foi produzido se seguido pelo retrocesso, enquanto condição de manutenção
(com instrumentais ideológicos, institucionais, jurídicos e políticos) de uma forma
entravada de produção/reprodução da acumulação e do espaço. Os limites dessa
‘estratégia’ (entre planejada e conivência, descaso) que compromete a própria reposição
- são ‘compensados’ pela preservação dos mecanismos privados de domínio da esfera
pública, que permite controlar a expansão do assalariamento e do mercado interno.
No capítulo seguinte, descreveremos alguns exemplos, com enfoque na questão da
centralização e descentralização. Nas páginas 234 a 236, um panorama (mapas 1 a 9)
geral atual da ocupação do território nacional: urbanização, economia, concentração
fundiária, e concentração do PIB por região e setor.
inércia”(Franco,1974,p117-8; os trechos são das Atas da Câmara de Guaratinguetá do período entre
1850-1870, área economicamente forte por causa do café). “...há uma completa falta de iniciativa por
parte desses cidadãos para resolver suas dificuldades, mantendo-se constante a dependência em
relação aos poderes públicos (...) Essa ambiguidade se toma inteligível e, a bem dizer, se desfaz,
quando se lembra que no Brasil de então se confundiam as esferas da vida pública e da vida privada.
Nessas condições, o Estado é visto e usado como ‘propriedade’ do grupo social que o controla. O
aparelho governamental nada mais e que parte do sistema de poder desse grupo, imediatamente
submetido á sua influência, um elemento para o qual ele se volta e utiliza sempre que as circunstâncias
o indiquem como o meio adequado. Só nessa qualidade se legitima a atuação do Estado (...) Assim
sendo, a suposta relação de dependência do grupo dominante para com o Estado se inverte, e o
movimento do primeiro em relação ao segundo, aparentemente em busca de amparo, expõe o seu
verdadeiro predicado de comando. Surge assim, sob a imagem do ‘Estado-tutelar’, a figura mais real
do ‘Estado-instrumento’, ficando linearmente entrosados os momentos de busca e repulsa de sua
atividade como etapas de afirmação do poder de um grupo social”(Franco,1974,p132). “Essa constante
‘penúria fiscal’, que distingue o Estado de elite do Estado burguês, é um dos marcos apenas de uma
diferença mais abrangente, referente aos respectivos controles sobre o aparelho estatal. Enquanto no
primeiro esse controle é feito diretamente, por membros individuais da elite (tomando-o ‘fraco’), a
burguesia controla o Estado enquanto classe, colocando-o acima de seus próprios membros”(cit.in
Mori,1996,p60,63,128).
3.

Por outro lado, também pode ocorrer da fragmentação do espaço estimular movimentos
autonomistas nas unidades federativas, principalmente aquelas de grandes dimensões. Não
necessariamente (ex. Canudos), mas áreas mais dinâmicas se consideram capacitadas a se desenvolver
de forma independente e que estão financiando outras áreas, ganhariam maior capacidade de
crescimento com a independência político-administrativa.
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mapa 1: Área urbanizada e população rural
Claudio Egler a partir do Censo Demografico IBGE 2000

mapa 2: Hierarquia e sistemas urbanos
Claudio Egler; a partir IPEA/Nesur-IE-Unicamp/IBGE 1998
(coleção pesquisas 3, 199, p357, a partir de REGIC/IBGE)
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mapa 3: Focos ‘dinâmicos’ da economia
Edgar Porto; Programa Brasil em Ação, Eixos Nacionais de Integração e Desenvolvimento, BNDES 1999

mapa 4: Sudeste - cidades, principais rios, rodovias e ferrovias
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mapa 5: Evolução da produção de soja (1977-1996)

mapa 5: Variação da concentração fundiária (1985-1996)

Hervé Théry e Neli Melo; HT/NAM 2000 a partir do
Sistema de Análise dos Municípios (Samba) e Base de
Informações Municipais (BIM-IBGE)

mapa 7: Variação da concentração regional do
PIB do setor primário (1980-1996)

mapa 8: Variação da concentração regional do
PIB do setor terciário (1980-1996)

mapa 9: Variação da concentração regional do PIB total (1980-1996)

Ajara, César; Brasil: espaços incluídos e espaços excluídos
na dinâmica da geração de riqueza. UFRJ, Tese de
Doutorado 2001, a partir de Andrade T.A, e Serra
R.V, Estimativa para o produto interno dos municípios
brasileiros 1980 e 1996.
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centralização e descentralização - ilustrações

Estamos considerando duas variações sobre o tema centralização e descentralização:
referente ao espaço político-administrativo (através da interpretação de Klara Kaiser Mori,
1996); e sobre configuração do espaço.

espaço político-administrativo

Vamos deixar claro que centralização e descentralização política e administrativa estão
interligadas, são modalidades de atuação do Estado, diferenciadas cada qual em
relação a propósitos específicos; não possuem o caráter ideológico enquanto
opostos/excludentes (no sentido da suposta existência da ‘sociedade civil’), nem
algumas associações principais, centralização com ‘autoritarismo’, e descentralização
com ‘democracia’ - esses nomes não significam muito, ainda mais em uma sociedade
de elite. Democracia e autoritarismo (e tantas outras) são apenas referências importadas
e ideologicamente ajustadas de um Estado burguês, que não representam bem a
forma de atuação do Estado brasileiro. Devemos esclarecer também que, o sentido
que iremos utilizar para descentralização - intenção de fortalecimento do poder local
(e enfraquecimento do centro); e centralização, enfraquecimento do poder local (e
fortalecimento do centro), facilitam a explanação, mas também não representam
adequadamente as relações entre os níveis de governo - isso porque no nosso Estado
de uma sociedade de elite, esta compõe todas as esferas4 - a conjugação entre
acordos/comprometimentos sempre garantiu seus interesses em nome do Estado,
e a justificativa ideológica de ‘debilidade financeira’ funcionando bem como segunda
forma de governo (Maquiavel).

4. O poder central fortalecido: “A obra de resguardo do fisco, do patrimônio real, destrói todas as

fontes de autoridade local, vinculada às populações e solidária com seus interesses. As milícias de
recrutamento nas vilas e nos sertões cedem o lugar aos efetivos portugueses, castrados os
capitães-mores com o Regulamento de 1709. O Senado da Câmara desce de sua efêmera dignidade,
reduzido a simples auxiliar” dos senhores que governam a capitania, servos do poder central,
escravos do rei. Os termos, vilas e comarcas se dividem, para atomizar as hostes dos caudilhos,
na fórmula consagrada de diluir para governar e para centralizar”(Faoro,1959,p164). Em oposição,
o poder local fortalecido, atos além da esfera de atribuição das Câmaras: “Realizavam obras públicas,
estabeleciam posturas, fixavam taxas, nomeavam juizes almotacés, recebedores de tributos,
depositários públicos, avaliadores de bens penhorados, alcaides-quadrilheiros, capitães-mores
de ordenanças, (....) e não raras vezes, num incontido extravasamento de poder, chegaram essas
Câmaras a decretar a criação de arraiais, a convocar ‘juntas do povo’ para discutir e deliberar sobre
interesses da Capitania, a exigir que governadores comparecessem a seus povoados para tratar de
negócios públicos de âmbito estritamente local, a suspender Governadores de suas tunções, e
até mesmo a depô-los...”(Meireles, Direito Municipal Brasileiro,1957,p29,cit.in Mori,1996,p45).
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Canudos (BA,1991, fotos do autor)
vila, momumento e suposto local da morte de Antonio Conselheiro.
Ao fundo, represa de Cocorobó sobre o rio Vaza-barris, construída em 1971
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A evolução na forma de recolhimento dos tributos ilustra esse movimento pendular,
com as províncias/estados no meio, ora pendendo para a esfera de influência local,
ora central. Ocorreram movimentos recorrentes de centralização e descentralização
sobre o controle dos tributos, sobreposição em ‘cascata’, como também de
simplificação e complicação, em que é eternizada uma confusão generalizada dos
controles entre arrecadação, destinação, execução - já interpretadas como oportuna
entre incompetência simples, conivência e proposital, para objetivar o status quo.
Ela está instalada na lógica desse sistema permanentemente vulnerável5, em que a
sociedade de elite se reproduz mais facilmente pela negociação, barganha política
e quando falham, pela força. Vera Martins da Silva (1995,cit.in:Mori,1996,p137)
coloca a receita média recolhida por nível de Governo de 1957 a 1988: entre 19571967, União, Estados e Municípios recolhiam, 50%:44%:7%. Entre 1968-1984,
58%:38%:5%; entre 1985-1988, 53%:43%:4%. Recebimentos sobre a participação
de cada esfera no total tributário, as relações foram 41%:47%:12% para
48%:37%:15%, para 40%:42%:18%. Outra característica marcante é a sempre baixa
taxa sobre a propriedade fundiária, com sonegação de 90% (Battaglia,1995). Mais
importante do que tendências de distribuição, é o reflexo para o exercício de
governo sobre uma estrutura tributária e política inconstante6.

5. “(...)após quase cinco séculos em que o capitalismo se impôs como modo de produção dominante,

o Estado brasileiro continua sem os instrumentos básicos para a sua organização espacial. Decorrem
as sobreposições de competências administrativas, os conflitos pela propriedade, as inúmeras
pendências judiciais, as dificuldades na partilha das heranças, a perda sistemática das áreas públicas, os
loteamentos sem controle, etc, etc. O que espanta não é o fato de não ter havido normas e
documentação no período colonial, mas sim o fato de que ainda hoje a falta de conhecimento da
propriedade do território não parece ser problema para o Estado brasileiro, em qualquer nível de
administração”(Battaglia,1995,p284-5).
6. O Imposto sobre Indústrias e Profissões, em 1891 era atribuído aos municípios; no sistema

tributário de 1934 para os estados, mas com devolução de 50% ao município arrecadado; em
1947 voltou a ser cobrado pelos municípios, simultaneamente ao novo IVC (Imposto sobre
Vendas e Consignações) sob controle dos estados; na reforma de 1965, ainda a cargo dos
estados, foi mudado seu nome: Imposto de Consumo de Mercadorias (Mori,1996,p137). Outros
exemplos, por Vitor Nunes Leal (1949): a redução dos recursos dos municípios no Estado
Novo fez com que esses criassem, inconstitucionalmente, a tributação sobre a produção local; a
reforma tributária de 1965 simplificou a tributação, eliminação de tributos sobrepostos, que
foram reintroduzidos em novo formato, após a Constituição de 1988. Serra e Afonso (1991)
sugeriram na Constituinte de 1988 um imposto amplo sobre valor adicionado, descartada pela
Comissão de Sistematização; eles mostram como o aumento das transferências federais e estaduais
aos municípios diminuiu o ‘empenho’ dos municípios na cobrança dos impostos próprios,
como o IPTU; mostram também uma ampliação dos ‘recursos negociados’ (não constitucionais)
na Nova República (Collor), quando algumas receitas deixaram de ter constitucionalmente
finalidades epecíficas, para “...o Executivo federal preservar algum poder de manipulação política
sobre os governos estaduais e locais, pois estavam sendo esvaziados os instrumentos de controle
típicos dos anos 60 e 70”.
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A reforma tributária repousa no rol ideológico dos ‘problemas insolúveis’, a democracia
e o liberalismo estão entre os conceitos mais mutáveis/vulneráveis a gosto, em geral
interpretados enquanto descentralização, outras vezes como ‘ralo’ dos recursos da União;
federalismo muitas vezes é centralismo de ‘gestão incompetente’, vezes ‘competente’
mas ‘autoritário’, etc. O que não muda é a criatividade da sociedade de elite na sua
disputa interna em usar nomes e justificativas a gosto, quase sempre contraditórias ao
bom senso, reproduzidas tanto através da sua competência quanto no aproveitamento
de sua incompetência (não muda muito, se sempre proprietários). Consideramos que o
município, o federalismo e o regionalismo são respectivamente as disputas mais importantes
à elite no campo econômico/político para a ocupação do território (primeiro em
extensão), que conduzirá a configuração do espaço nacional sob o ponto de vista do
espaço político-jurídico relativo à administração de economias predominantemente locais.

configuração do espaço
Dentro de uma variação do tema centralização e descentralização, temos em seguida o capítulo
industrialização e a configuração do espaço a que foi resumido muitas etapas do
planejamento: os corredores de exportação. O capítulo industrialização diz respeito à centralização
e descentralização referente à configuração do espaço concreto (ou então, espaço econômico)
- pontes, estradas, hidrelétricas, casas, escolas, que deixam de ser apenas objeto, para
serem unidade de suporte a uma totalidade composta por relações sociais e que
possibilitam a acumulação - claro que também relativo à administração de economias locais
(essa é a referência de planejamento para a sociedade brasileira), mas não mais
predominantemente, como a configuração do espaço anterior.
O termo ‘corredores de exportação’ é do início dos anos 80, quando foram propostos
e parcialmente implantadas vias privilegiadas de escoamento para os portos – o nome
é decorrente dos ‘corredores de transporte’ do Geipot nos anos 1970. A justificativa
era que com eles, além de facilitar a exportação da produção agrícola, o estímulo a
ambos conduziria a ocupação do interior.
Indo além, mesmo que com uma premissa verdadeira - infra-estrutura como instrumento
de integração espacial - mais uma vez acreditava-se que isso posto (às vezes implantado),
o ‘resto’ (no caso, ocupação, integração e desenvolvimento) seria um processo de
decorrência evolutiva natural e automática, dentro da visão ‘estratégica de competividade
entre oportunidades e vocações naturais’: vale dizer mais uma vez, que essa crença é a
reprodução ideológica dos valores da sociedade dominante nacional, que de tão
sedimentada, tão acreditada. Nos anos 1990, esse conceito foi fortalecido pela retórica
neoliberal, incrementada pela conjugação entre ‘eficiência econômica’ com
‘desenvolvimento sustentável’.
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A crença é seguida pela repetição de vários erros históricos: privilegiar a exportação
sem ampliar o mercado interno, pouca contribuição traz à acumulação coletiva; privilegiar
pontos extremos de origem (produção) e destino (exportação) dos corredores, sem o
fator consumo, pouco desenvolve tanto às economias respectivas locais, quanto deixa
uma vácuo entre. O resultato dessa concepção como ponto de partida levou à
concentração espacial nós pólos, que trouxe a etapa seguinte, a ênfase nos ‘pólos de
desenvolvimento’, tratamento localizado às ‘potencialidades locais’: ‘polocentro’,
‘polonordeste’, ‘poloamazônia’, etc. Esse modelo, além dos problemas típicos das
monoculturas (grande escala, dependência da produção de outras áreas, concentração
da propriedade, etc), é o modelo funcionalmente útil à elite local, que está representada
no padrão de planejamento nacional.

Município
O processo de formação e oficialização significava começar como povoado, o
crescimento e a política de influência o eleva a freguesia, depois distrito, até
município. Este desejado posto o capacitava incorporar glebas, seguido por nova
oficialização, e assim por diante, aumentando sua fatia dos retornos da união. Junto
e após o inchaço, uma posterior desagregação (emancipação) iniciava novo ciclo
de incorporação/desmembramento, até a ocupação em extensão preencher todo o
territorio7. Desde o período colonial, a administração institucional-jurídica do
município é a base da estruturação entre Estado e sociedade de elite. É nos interesses
justapostos e conflitantes entre autonomia e dependência, entre seus controladores
de fato e o Estado por direito, que o espaço começa (ou não) a ser produzido.
Com poucas exceções e em períodos limitados, a importância dessa disputa interna
à elite local nunca foi representada no objeto município em si, nem conduziu a um
processo de desenvolvimento desimpedido (nota 2). A própria ocupação do
território foi muito mais conduzida pela migração, que por sua vez dependia dos
ciclos econômicos, do que intenção em organizar a produção e o desenvolvimento
de um assentamento: no sudeste dependeu do avanço do ouro, depois da cana,
depois das bandeiras, dos cafezais, substituído pela industrialização que produziu
as grandes aglomerações; não diferem as ‘últimas fronteiras agrícolas’, a região sul,
depois mato grosso e rondônia8. Se adicionamos o movimento da ‘mobilidade
política’ do espaço (incorporação/desembramento), o nomadismo econômico e
populacional determinado pela produção econômica voltada para fora, e os
fundamentos da acumulação entravada, temos assentamentos (novos ou existentes)
em sua maioria isolados, com estrutura interna precária, ou sem condições de
reproduzir enquanto centro produtivo estável, que pudesse ampliar o mercado
interno (se isso fosse interesse) e das mediações.
7. Quadro do desmembramento territorial-administrativo dos municípios paulistas (IGC, 1995a).
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Os deslocamentos da disputa política (leia-se: econômica) pelo controle local e
sobre o local sempre estiveram entre os pretendentes da elite local, e entre esses e os
pretendentes da elite do poder central; enquanto regra pela manutenção do status
quo (bloqueio da formação do mercado interno visando a reprodução social
dominante) na localidade, e em segundo na união e terceiro, no estado e onde mais
couber. À exceção dos municípios de maior importância, a distância (enquanto
estruturação e isolamento) entre eles e o poder central era imensa, visível durante a
colônia e o Império, mas poderíamos dizer que durou até os anos 1950. Para manter
a unidade administrativa e territorial nessa desproporção sem esvaziar o poder na
esfera do poder local, o poder central colocava sua representação na confiança dos
indicados delegados presidentes de província, dependendo da barganha entre poder
local e delegados para alguma consolidação em prol do “amesquinhamento dos
municípios. Não seria, pois, de estranhar que as províncias e, mais tarde, os estados,
quando procuraram reunir forças para enfrentar o centro, continuassem a utilizar o
mesmo processo (...) a tutela do município tinha em seu favor o peso da
tradição”(Leal,1949,p101)9. A província era um elemento administrativo
intermediário, no meio dos poderes paupáveis da união e do município10 que teve
maior interesse apenas após o Império e com as definições de regiões - que por sua
vez trouxe a ideologia representada no termo regionalismo e outras triturações
(municipalismo, federalismo, ruralismo...) para mais um fator de disputa interna à
elite e esvaziamento do problema principal – a unidade espacial do país. Mais uma
vez, a fragmentação do espaço administrativo que sempre foi condição de
preservação da relação colônia-Metrópole, será de preservação da dependência
após a independência.
8. “Eu nasci em 1918, o tempo de minha infância foi nesse lugar chamado Araminas, no bairro

Paraíso, município de Igarapava, em São Paulo... Por volta de 1931-32, mais ou menos, foi a
época de uma propaganda do Paraná. Soltavam uns folhetinhos com fotografias do Paraná,
fazendo propaganda das terras de lá... Em Londrina meu pai começou com 15 alqueires... o café
tinha secado tudo... Meu pai foi para o lado de Astorga... Em 1956 mudamos para a Vila de
Santo Antônio, ficamos um ano só. Fomos para São João do Caiuá... comprei um sítio em
Icaraína, na região de Umuarama, no Paraná... No Paraná o ano de 1963 foi muito ruim. Aí me
mudei para o Estado de São Paulo... Mudamos para o Mato Grosso, em Angélica, perto de
Ivinhema, mais ou menos no ano de 1966... voltamos para Angélica e ficamos de 1974 a 1986...
Mudamos para Rondônia e aqui quase está na mesma situação do Paraná, porque só se vê
fazenda por ai afora...”(João Poltromieri, em Menezes,1992, Histórias de Migrantes,cit.in
Mori,1996,p83).
9. O peso alternado na balança da importância dos municípios serviu inclusive a que: “A autonomia

dos municípios era o paliativo que o Império oferecia nos seus últimos arrancos; e tal era a
convicção de que servia mais à causa monárquica do que às aspirações republicanas, que Ouro
Preto pôde responder à increpação de estar servindo aos ideais revolucionários, dizendo que,
pelo contrário, estava salvando a Monarquia”(Castro Nunes,1920,p68,cit.in Leal,1949,p99-100).
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Isso tanto é regra, que o espaço fragmentado como coisa em si trabalha ideologicamente
ratificado e mesmo ‘oficializado’ enquanto sujeito autônomo na reprodução das
desigaldades espaciais. Foi assim que aprendemos que o ‘caos urbano’ ou a
‘aleatoriedade’ na formação do espaço são resultados da ‘atuação natural e
anárquica’ de sujeitos autônomos e anônimos, individuais e/ou coletivos. [Não
são]
Quando a expansão da produção interna passa a ser oportuna por aqui, o interesse
quanto ao espaço vai além do administrativo: o mercado começa a disputar localizações
nos municípios, e busca com isso, ofertas de incentivos, principalmente tributários11.
A questão das localizações (e obviamente seu preço) assumirá o terceiro posto
(depois do poder local propriamente dito e dos retornos da união) nas prioridades
em disputa pelo município. Continuarão nos útlimos lugares as questões relativas
ao objeto município em si, que exemplificamos com as disputas sobre limites
político-administrativos para a postergação de responsabilidades sobre transportes,
sobre ‘meio-ambiente’ (do município X, Y, ou da região), qual é o centro centro,
etc12.
10. Inicialmente, o desinteresse pelas províncias era representado pelo retalhamento do território

em áreas isoladas, relativamente autônomas, voltadas aos interesses das elites locais com
possibilidades próprias em arrebatar atrativos (índios, ouro, plantações) para assim fortalecer sua
disputa pelos municípios e entre municípios. Sobre a precariedade da província no final do
Império, relato do diário do governador Leite Moraes que, nomeado em 1880 para a província de
Goiás, viaja, a partir de São Paulo, durante 34 dias para alcançar a sede de seu governo. “Deitei-me
na cama do governo... e deitado contei e recontei as ripas de taquara do telhado baixo, sujo e fraco,
convencendo-me afinal de que tudo aquilo, que estava vendo e apalpando, era um palácio, e
dormi sonhando que era um presidente de província! E tudo isto, depois de 150 léguas medidas
a trote largo de uma besta; de rios cheios com barcas - túmulos flutuantes; pontes caídas,
tremedais sem termo, lagos podres, lamas, caldeirões, chuva torrencial, sol africano, pousos em
barracas, em ranchos abertos junto dos porcos, no meio dos ratos, e quase asfixiado pelas
baratas! ...E eu dormi sonhando que era um presidente de província!” (Moraes,1883,
Apontamentos de Viagem,p103,cit.in Mori,1996,p127).
11. Vale lembrar assunto do Capítulo II que, através do controle dos incentivos fiscais são
eliminados tanto o aprimoramento técnico da produção, quanto um espaço melhor constituído
(homogêneo) enquanto determinantes para o aumento da produtividade com expanção de um
mercado interno e unificado.
12.

Sobre a sazonal disputa entre estado e município a respeito das responsabilidades sobre
enchentes, na transferência do problema e esfera de ação. No artigo, após enumerar as ações
realizadas pela Prefeitura Municipal, o prefeito Paulo Maluf coloca: “...É natural que para a
população esta divisão administrativa entre “águas municipais” - as dos córregos - e “águas
estaduais” as do Tietê e Pinheiros -, não faça a menor diferença na hora em que se fica preso no
congestionamento ou quando se tem que abandonar o carro no meio da inundação. Mas a
realidade é esta. A prefeitura está fazendo tudo a seu alcance, na esfera de sua competência...”(artigo
Aguas “municipais” e “estaduais”,FSP,5/03/1995,cit.in Mori,1996,p109).
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Federalismo
Para ser melhor analisado, o que supostamente é apresentado como nacional deve sempre ser
rebatido para o local.

Na nossa interpretação, a disputa pelo controle do poder central aparece em segundo
lugar, especialmente após o jogo de forças quanto ao poder local no nível do município
se encontrar mais ou menos definido. Eram três as correntes principais nas primeiras
décadas do Império que utilizavam a mesma ideologia sobre a centralização do poder
na união: a elite paulista, prevalecendo os interesses do setor oligárquico-exportador
(principalmente do café); a elite da região sul, que desenvolvia uma atividade econômica
em moldes diferentes da paulista, em condições crescentes de concorrência – junto à
produção para a exportação, a policultura e uma promissora produção de produtos
13
manufaturados e serviços para o mercado interno e urbano ; e o terceiro grupo, a elite
nordestina das economias estagnadas/decadentes, que perderam inclusive a mudança da
capital para o Rio de Janeiro. Todos se diziam ‘federalistas’, e especialmente esse último
grupo logo assumiria suas verdadeiras ‘virtudes’ com a bandeira mais adequada do
regionalismo.
A disputa e o momento entre quem conduziria o federalismo, somada à ausência de uma
ideologia efetivamente nacionalista capaz de unificar os interesses em torno da idéia de
nação, adequava qualquer interesse local em torno da justificativa importada do liberalismo
(mais tarde, democracia liberal). À exceção do movimento do sul, que (não podemos
afirmar, mas) parecia caminhar em direção a uma sociedade burguesa, a promoção do
movimento federalista nada mais era do que readequar/redistribuir as forças da elite
sob as formalidades jurídico-institucionais do novo e curto Império (e futura República),
e assim, adequar melhor e em novas bases (‘atuais/modernas/liberais/industriais’) de
sustentação, a sociedade de elite14. Todos de olho também (mais uma vez), no aumento
das receitas provenientes da tributação pelo gradual crescimento do mercado interno,
indicador da importância que poderia ter o controle do Estado para a tipo de
mentalidade e controle via poder local.
Frizamos que a disputa entre municípios, entre esses e o poder central, e pelo poder
central, sempre foi pelo que poderia refletir localmente, por causa de um controle conhecido,
resultados imediatos, manutenção fácil, e ainda, o desinteresse e incapacidade em extender
a administração sobre algo muito maior e desnecessário, a idéia de nação. Voltamos
àquela colocação inicial do caminho ‘mais fácil’ (embora limitado) definido pela elite: se
do jeito que está mantemos nossa ‘reprodução social particular’ dominante, em uma
produção fácil de excedente expropriável, pra que complicar?
13. Conforme estudo de Costa Franco referido por Bosi (1992), os federalistas do sul consideravam
necessário entre outras, a taxação da propriedade fundiária; eram contra “um convênio bilateral
que isentava de tarifas uma vasta pauta de artigos industriais e agrícolas dos Estados Unidos,
muitos dos quais em concorrência com o produto nacional equivalente”; apresentaram essa
proposta de projeto constitucional ao Marechal Deodoro - rejeitada por esse e pela Assembleia
Constituinte (Mori,1996,p123).
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A elite defender o federalismo derrotando os movimentos separatistas por conta da
‘manutenção da integridade nacional’, não significa adesão plena à federação propriamente
dita. O pretexto de formação de uma federação republicana legítima e coesa era na
verdade, empenho em manter a unidade territorial da colônia para que servisse como
suporte e garantia político-institucional de preservação da estrutura econômico-social
precedente, fator de reprodução nas configurações políticas seguintes – Império e
República.
Regionalismo
Todo o ano, somam os paulistas o que receberam do governo geral e comparam com o que
deram ao mesmo; como já dão mais do que recebem... (artigo de jornal de 1877, citado por
Eduardo Kugelmas,1986, A dificil hegemonia, sobre São Paulo na Primeira República).
Argumento rigorosamente idêntico à queixa das províncias nortistas do início do Império.
Ou, das alegações da grande maioria dos atuais projetos de desmembramentos estaduais e
municipais (Mori,1996,p127).
O Palácio do Planalto decidiu fortalecer a Secretaria Especial de Políticas regionais, do ministro
Cícero Lucena (PMDB-PB). A pasta ganhou autonomia financeira e independência em relação
ao Ministério do Planejamento e deve passar a estar vinculada diretamente à Presidência. As
mudanças, feitas sem alarde, atendem às exigências da bancada nordestina, 191 (32%) dos
594 congressistas (...) Lucena está mapeando os diversos tipos de incentivos fiscais fornecidos
pelos Estados nordestinos (...) Além da Sudene, Lucena controla a Sudam (Superintendência
do Desenvolvimento da Amazônia), Suframa (Superintendência da Zona Franca de Manaus)
e os programas de defesa civil. O ministro quer também o Dnocs (Departamento Nacional
de Obras Contra as Secas), responsável pela construção de açudes e programas de irrigação,
que está sob o comando do ministro Gustavo Krause (Meio Ambiente); (nota da sucursal
de Brasília,Secretaria de Políticas Regionais é fortalecida, FSP, 18/02/1996,cit.in Mori,1996,p279).

14. Viotti (1977) se refere à ‘luta entre as várias oligarquias regionais pelo poder local e contra as

tendências centralistas’; e dos liberais que defendiam a alteração do regime político para incluir ‘a
população’ sem direitos constitucionais - estava nesse grupo Frei Caneca, “antigo revolucionário de
1817 envolvido novamente na chamada Confederação do Equador”(p129). Luz (1961,p62) ilustra
a disputa interna: “A medida, porém, que, por um lado, a indústria se desenvolvia, e suas reivindicações
tornavam-se mais insistentes, e, por outro lado, cresciam as dificuldades da agricultura, começou-se
a notar uma certa irritação das classes agrícolas, surgindo o argumento da incapacidade da indústria
em abastecer o mercado nacional e, principalmente, o do sacrifício de muitos a favor de alguns
privilegiados. O Visconde de Paranaguá alegava essa incapacidade (...). Outros, como Belisário,
ressaltavam o aumento dos preços, aumento que atributam ao protecionismo, prejudicando assim
o consumidor, e protestavam contra esses favores à indústria, favores que consideravam injustos,
pois “a indústria fabril representa a ocupação de alguns milhares de brasileiros; a indústria agrícola
representa a ocupação de milhões de brasileiros”. Enfim, outros (...) advogavam francamente o
liberalismo econômico: “O verdadeiro fomento da indústria está na própria indústria, na iniciativa
do cidadão, na liberdade individual que a cada um deve ser deixada, na restrição das despesas públicas
de modo que se exija o menor sacrifício possível do cidadão, a fim de que lhe restem recursos que
possa usar como entender”(colocações dos Annaes do Parlamento Brasileiro, respectivamente dos anos
de 1882 e 1887).
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Consideramos que, após a disputa pelos municípios, entre municípios, pelo Estado, entre
município e Estado terem atingido o status quo de adequação de forças, mesmo que
provisória/instável, o espaço regional entra na pauta de conquista, tanto da variação
ideológica do conceito quanto do significado prático.
A discussão do regionalismo ganhou força nos estados nordestinos, ao perceber que haviam
perdido a condução da economia para o diversificado e acelerado sudeste, com ainda a
perda da capital, forte simbolismo da troca do poder. Parecia terem percebido ser esta
‘fronteira ideológica’, a última opção em preservar a manutenção do status quo regional que
restava preservar, e se possível fortalecer, um modelo de reprodução social em extensa
área que ainda mantinham sob controle, unificados por uma cultura própria forte, tradicional,
distinta de outras regiões, ainda relativamente protegida por seu isolamento, e praticamente
até os anos 195015. Esse enfoque se corretamente trabalhado teria vida longa, especialmente
projetando a síntese de formação social singular enquanto regional. O apelo que deu certo
foi pela institucionalização do regional como diferente, espécie de jeitinho local do jeitinho
brasileiro; primeiro admitir socialmente o que são, para após assumidas positivamente,
justificar um ‘nacionalismo regional’ com pretexto em superar melhor (a partir da
regionalização das ações de governo, políticas específicas, etc) as diferenças negativas em
relação ao país, e porque não?... perpetuá-las16 - cada região defenderia melhor seus
15. Estamos falando principalmente da estrutura das grandes fazendas, dos proprietários de terras

que ostentam (com seus descendentes) até os anos 2000 o título de coronéis (de milícias da Guarda
Nacional em defesa da ‘soberania nacional’, do tempo que o II Império temia formar um exército
nacional e dividia a proteção do território nacional entre mercenários ingleses e ‘coronéis’ nordestinos).
Falamos também de uma estrutura patriarcal de miscigenação funcionando mais ou menos como
crescimento demográfico estável dentro das fazendas, aquele que Gilberto Freire descreveu. Muito
mais brutal (igualmente reacionária) é a descrição de Euclides da Cunha sobre a guerra de Canudos:
“Os novos expedicionários ao atingirem-no perceberam esta transição violenta. Discordância absoluta
e radical entre as cidades da costa e as malocas de telha do interior, que desequilibra tanto o ritmo de
nosso desenvolvimento evolutivo e perturba deploravelmente a unidade nacional. Viam-se em
terra estranha. Outros hábitos. Outros quadros. Outra gente. Outra língua mesmo, articulada em
gíria original e pintoresca. Invadia-os o sentimento exacto de seguirem para uma guerra externa.
Sentiam-se fora do Brasil. A separação social completa dilatava a distância geográfica; criava a sensação
nostálgica de longo afastamento da pátria”(Euclides da Cunha,1902,Os sertões,p520-1,cit.in
Mori,1996,p177).
16.

Não desconsiderando as consequências concretas, relatos contra a integração do nordeste ao
espaço nacional: “As ligações do Nordeste com a economia nacional podem, na verdade, ter agravado
a situação. Por razões históricas e políticas, o Nordeste fazia parte da mesma unidade política que o
resto do Brasil. Mas, conforme vimos, Nordeste e Sudeste não satisfaziam a condição básica necessária
a uma união monetária que funcionasse a contento — mobilidade inter-regional da mão de obra.
Os efeitos consequentes de união monetária parecem ter piorado ainda mais as condições do
Nordeste”(Leff,1982,vol2,p28,cit.in Mori,1996,p153). Ou então: “Em algumas experiências, como
a nordestina dos anos 50, prevaleceram os efeitos inibidores da competição inter-regional (...) A
ausência de barreiras alfandegárias entre estados e regiões, sobretudo a partir do momento em que
foram eliminados os impostos sobre as importações interestaduais, permitiu à indústria localizada
em São Paulo ganhar o mercado de praticamente todo o território nacional, consolidar o mercado
interno brasileiro e destruir ou reduzir à dimensão local as atividades industriais regionais”(Guimarães
Neto,1985,p46,cit.in Mori,1996,p153).
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interesses como julgarem ‘melhor’; o regionalismo pode perfeitamente justificar a
fragmentação do ‘seu’ espaço regional para preservar as diferenças regionais enquanto
melhor política de ‘integração nacional’17. O nordeste brasileiro ainda funciona à base
de políticas regionais.
Nas notas (16 e 17), vemos ‘críticas’ à desconsideração pelo poder central das ‘diferenças
regionais’. Se de fato a Constituição nacional, a união monetária, a eliminação das
barreiras alfandegárias internas, e a integração do espaço reforçaram as desigualdades
no nordeste, temos que analisar tantos nordestes quantas desigualdades ‘para quem’ existem,
e inclusive, entre Brasil e nordeste como um todo, para considerar que as limitadas iniciativas
de integração nacional também contribuíram para a diminução das desigualdades. O
que não mudou, foi a estrutura de reprodução social, mantida entre privilégios desde
os tempos coloniais e apoiada pela ideologia.
***

Alinhamentos defendendo centralização e descentralização serviram à elite
‘federalista e republicana’ assegurar com a monarquia a unidade do território em
um espaço precário, a reprodução da sociedade dominante baseada no regime
escravista e do modo de produção com expatriação de excedente. Preservou-se
tudo, mudou-se o nome da configuração política18. O município é a base local de
17.

Desconsiderando as fragilidades de argumentação dos lados em discussão, vale a pena pela
ilustração: “Produtores de cana de Pernambuco e Alagoas expulsam trabalhadores; 90 mil habitações
já foram demolidas” (...)” fenômeno, que atinge toda a região canavieira do Nordeste, é atribuído
pelos usineiros aos custos da equiparação dos trabalhadores rurais aos urbanos, estabelecida pela
Constituição de 1988 (...) ‘A destruição das casas é uma loucura, mas foi a lei trabalhista que criou isto’
(...)”São Paulo já levou do Nordeste a indústria têxtil e agora vai acabar com a nossa produção de cana
— que existe há 400 anos — caso o governo não veja o estrago social que isso vai acarretar”; para
interromper a derrubada das casas, Toledo (Jorge Toledo, presidente do Sindicato dos Usineiros de
Alagoas) cobrou do governo o aumento do subsídio ao açúcar e álcool produzido no Nordeste, que
então já era de 25%. As demolições têm um objetivo: remover trabalhadores que moram em casas
no interior das propriedades, evitando uma situação que caracterizaria vínculo empregatício e, portanto,
pagamento de encargos trabalhistas. O passo seguinte é recontratar a mesma mão-de-obra na
categoria de bóia-fria, ou seja, trabalhador temporário que recebe apenas durante a duração da safra
(seis meses) (Ari Cipola, artigo da FSP,28/05/1995,cit.in Mori,1996,p153). No dia seguinte, o editorial
da Folha abordava a questão em conexão com a Constituição: “Distorções (...) Embora os mapas
não registrem, as condições de trabalho variam muito, por exemplo, do interior do Acre para o
ABCD paulista. Se os trabalhadores do setor automobilístico conseguiram tomar os benefícios
consagrados na Constituição coisa de um longínquo passado, em outras regiões do país até mesmo
aquele mínimo que está inscrito na Carta ainda é um sonho muito distante da realidade, a ponto de
os supostos benefícios terem se tornado transtornos. (...) Nesse sentido, o que o Brasil pode e
deveria fazer para tentar melhorar a situação de muitos trabalhadores é repensar a legislação em
Junção da realidade concreta de cada categoria e região. Acreditar que São Paulo e Acre são a mesma
coisa é no mínimo uma tolice, com graves prejuízos para os trabalhadores”(Editorial da FSP, 29/
05/1995,cit.in Mori,1996,p153).
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sustentação segura da elite da sociedade de elite em aglutinar forças que justifiquem
políticas setoriais especializadas (planos descentralizados, regionalizados, etc) a fim de
invalidar/desqualificar as políticas do Estado que deveriam ter alcance universal e
nacional, sempre com vistas à ampliação do mercado interno19.
O essencial da atuação do Estado deveria ser desenvolver políticas definidas para
a escala nacional (macroeconômica e setorial), sem considerar necessariamente nesse
primeiro momento, as particularidades regionais ou das estruturas produtivas préexistentes. Num segundo momento, abordar o regional e o particular, para depois
retornar ao geral e assim por diante. Privilegiar a leitura nacional genérica pode
esconder ampliações dos problemas locais, embora políticas abrangentes não
inviabilizam, pelo contrário, exigem o cuidado em explicitar o regional.

18. Sobre alinhamentos centralizantes e descentralizantes da elite, ou então sob outro formato,

federalizantes e unionistas em função de situações de momento. No ano de 1882: “O primeiro
programa de reformas descentralizadoras a surgir neste período, respondia menos a uma ‘aspiração
abstrata’ (...) do que ao objetivo concreto de criar um quadro institucional capaz de autonomizar
o processo emancipador em São Paulo...”(p49). Entre as décadas 1870-80, destaca-se a mudança
de postura com respeito à descentralização: “Mesmo no norte agrário, cujas lideranças políticas
haviam apoiado a emancipação do ventre em 1871, a libertação de escravos no Rio Grande, no
Ceará e no Amazonas era de molde a provocar reflexos de intransigência, como o que ilustrava a
declaração de Henrique Milet, para quem ‘o fogo está lavrando na nossa própria casa’.
Significativamente o discurso anti-sulista e anti-centralizador que marcara o Congresso Agrícola
do Recife em 1878 desapareceu inteiramente do Congresso de 1884 (...). O abolicionismo —
segundo um dos líderes da classe — ameaçava a integridade do Império...”(Evaldo Cabral de
Melo,1984,p51-2,cit.in Mori,1996,p171).
19. Artigo 4 da Constituição Republicana: “Os Estados podem encorporar-se entre si, subdividir-

se, ou desmembrar-se, para se annexar a outros, ou formar novos Estados, mediante acquiescencia
das respectivas assembléias legislativas, em duas sessões annuaes successivas e approvaçao do
Congresso Nacional”(Campanhole, Constituições do Brasil,p687,cit.in Mori,1996,p158). Nem à
‘moderna e burguesa’ elite paulista se colocava uma federação de fato: “É tentador considerar, a
partir desta colocação, o estado nacional burguês no Brasil como um fenômeno precoce, se não
fabricado. A precocidade e a fabricação insere-se na matriz espaço-temporal de unidades nacionais
capitalistas, somente para permitir um entendimento da imposição gradual de fora para dentro
dos estatutos clássicos do estado liberal burguês (...) O modelo traçado serve para defender a tese
de que a institucionalização das relações sociais, num padrão burguês, cumpriu o requisito básico
para a expansão acelerada das forças produtivas de urna economia agro-exportadora. Falta
entretanto um conhecimento das lutas políticas e os programas políticos alternativos no estado
unitário, burguês, para detalhar os contornos internos da matriz espacial, fundamentada em
blocos nacionais”(Gunn,1985,p11-2); (...)”este avanço, concomitantemente, coloca o problema
de seu nacionalismo e a integração não somente horizontal de sua burguesia crescente, mas
também coloca o problema emergente da integração vertical das novas classes sociais. A pátria
paulista tem calças curtas para estas tarefas e na Revolução de trinta a necessidade de reeditar a
matriz espacial recoloca a questão dos limites nacionais desta matriz. O problema passa a ser
então, o que fazer com as coordenadas fracassadas do estadualismo”(Gunn,1985,p14).
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industrialização
Os determinantes econômicos são dominantes em qualquer processo histórico mas, no
anterior, a configuração política-administrativa ainda sobrevivia nos resquícios das
relações de poder (e de parentesco) provenientes da relação colônia-metrópole. Com a
independência, a imigração e o crescimento da economia brasileira em moldes capitalistas
e separados de Portugal, amadurece uma elite nacional (mesclada tanto com a elite
proveniente da ex-metrópole quanto outra, produto da imigração)20. É a vez da elite
do sudeste, sustentada pela monocultura do café, e que criou as bases do processo de
industrialização. Ela assume o controle do país, muda completamente a escala e o padrão
da economia (não o modelo expatriador) e, obviamente, desloca as relações de poder
tradicionais21.
A superprodução de café na virada do séc.XIX tirou a hegemonia da base
agroexportadora, levando parte do excedente para a industrialização que teve em São
Paulo seu maior centro. Em 1907 a cidade concentrava 15,9% da produção industrial
do país, em 1919 31,5%, com o auge entre os anos 30 a 40 com 45,4% e 1,5 milhões de
habitantes (Cano,1990). Mas mesmo fora do auge, em 1950, o café ainda respondia por
45,4% da produção agrícola, 60% das rendas de exportação e ocupava 25% da área
produtiva no Brasil (Faria,1984,p120; apud Schiffer,1989,p96).
20. O nordeste por ex, sobrevivia (e ainda sobrevive) defendendo seu regionalismo, mas nunca mais

teve o prestígio dos tempos coloniais. Famílias tradicionais do tempo da colônia e do Império,
corriam para arranjar casamentos com cafeicultores e industriais paulistas, ou imigrantes que
enriqueciam.
21. O primeiro momento de integração espacial nacional foi na transição da economia do café para a

indústria em São Paulo; diminuiu o peso relativo das exportações ao exterior enquanto determinante
da renda e do emprego, aumentaram as exportações ‘para dentro do país’, início do processo de
integração do mercado nacional (Cano,1985,p69). “As regiões de Campinas e Ribeirão Preto (...) são
as regiões mais desenvolvidas (...) o setor industrial tem um peso relativamente maior na dinâmica
da economia regional. São nessas regiões que se encontram as culturas dos produtos modernos (...).
As regiões de Araçatuba e Presidente Prudente são aquelas que apresentam menor índice de
urbanização e industrialização (...) são regiões em que o setor primário responde basicamente pela
dinâmica da economia regional, se caracterizam como regiões pecuaristas e que tem grande parte da
área explorada ocupada com pastagem (...). Os demais contextos se situam entre estes em termos de
urbanização e industrialização e importância do setor agrícola” (Antuniassi,1978,p130). “Se analisarmos
o crescimento demográfico dos municípios vizinhos de Botucatu, veremos que Avaré acompanha
o seu ritmo de crescimento até 1940, mas cai daí a 1950. São Manuel apresenta a ascensão mais
espetacular, passando de cerca de 5.000 habitantes em 1880 a quase 40.000 em 1920; mas cai para a
ordem de 30.000 daí a 1950”(...)”Podemos então ver que o café foi quase sempre, fator de surtos
demográficos, que cederam quando a prosperidade por ele determinada não deu lugar a outro tipo
de produção ou atividade, mormente as de caráter urbano. Sob este aspecto é instrutiva a comparação
das curvas de São Manuel e Botucatu. Aquela, subindo vertiginosamente para cair depois de modo
acentuado, embora a produção do café em arrobas não tenha caído proporcionalmente, indica
município monocultor sem outros meios de fixar a população. Esta mantendo-se ascendente em
todas as etapas, revela a importância comercial e industrial logo adquirida pela
sede”(Cândido,1964,p100; cit.in Mori,1996,p72).
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A formação (com o sentido unificação) do espaço brasileiro, obrigatoriamente começa
com a formação do espaço paulista decorrente da produção cafeeira, que acelerou o
processo de industrialização após 1950. Industrialização no Brasil significa: a elite paulista
bloquear o modelo de industrialização da região sul do país, expandir o assalariamento
com ampliação controlada do mercado interno, manter a prioridade à expropriação
de excedente com produtos de gradativo maior valor agregado, diversificação da
produção e modernização da produção no campo. Nenhuma outra região do país
relacionou tão bem agricultura e indústria como São Paulo22. A cada fase de
industrialização, a acumulação concentrava no estado de São Paulo e na metrópole
paulista, renda, população, indústria, serviços, consumo, urbanização precária,
modificava a estrutura produtiva e aprofundava a divisão do trabalho tanto na cidade
quanto no campo. Sempre com abrangência restrita do sentido de acumulação da
acumulação entravada, vinculada a surtos/períodos com restrição ao mercado interno
(prioridade ao externo) e espaço/urbanização fragmentada/heterogênea (mapa 12).
O processo de industrialização necessita de um mínimo de ampliação do assalariamento
e do mercado interno; exige também concentração econômica e espacial, com um
mínimo de planejamento nas aglomerações urbanas. No Brasil, significou a contribuição
para o primeiro e provavelmente único ‘surto’ de planejamento integrado do espaço paulista
(mapa 13), reverberado para alcance nacional (mapas 14,15 e 16)23. Significou também
que, a expatriação do excedente baseada na produção agrícola e reprodução social
correspondente, é neutralizada pela ‘concorrência’ da indútria e um nascente mercado
interno, com também prioridade na expatriação do excedente – isso é regra do processo
de acumulação brasileiro. Para isso, era preciso construir infra-estrutura para suporte
da produção, urbanizar e homogeneizar o espaço, integrados ao projeto do espaço
econômico, mas principalmente direcionado ao escoamento da produção (produtos
agrícolas, manufaturados ou semi-industrializados) através dos corredores de exportação:
remover taxas alfandegárias internas e interligar os portos às áreas produtoras (de SP e
outras regiões)24. Vale lembrar que a industrialização dos anos 1950 no Brasil (e
provavelmente também nos países que acolheram a mudança das fábricas nas sociedades
burguesas), foi feita sobre a base industrial paulista em expansão aqui do estágio
predominantemente extensivo (Capítulo III) - tabelas (1 a 4) para referência e gráfico 1.
22. A industrialização paulista e sua conexão com as regiões do país, praticamente definiu o papel

subsidiário que as demais regiões teriam no processo geral - entre 1930 e 1955 a indústria na
metrópole de SP concentrou a produção nacional em 40,7% (1939), 48,9% (1949), e 52% (1955); o
interior do estado de São Paulo também em relação ao país, evoluiu de 14,5% (1939), 16,5% (1949),
para 17,4% (1955) (Negri,Gonçalves&Cano,1988,p49-50); deste, Campinas (8,5%), Ribeirão Preto
(6,9%), Sorocaba (5,5%) e Litoral (4,5%) - em Cubatão, indústrias químicas, petro-quimicas e
siderúrgicas (COSIPA). Ainda assim, em 1950 apenas 36,2% da população brasileira vivia em cidades,
sendo 21,5% em 96 cidades maiores que 200.000 habitantes, e aproximadamente 60% da PEA
estava no setor primário. A área ocupada por lavouras aumentou no estado de São Paulo entre 1970
e 1980 de 5,5 para 6,1 milhões de hectares, centrada em culturas exportáveis e industrializáveis (café,
cana, algodão, soja e laranja), enquanto a área de pastagens diminuiu de 12 para 10,2 milhões de
hectares (Muller,1986,p33). Em 1980, o Vale do Paraíba (pólo em São José dos Campos) ao longo
da rodovia Presidente Dutra, se tornou o terceiro parque industrial paulista, com diversidade de
ramos industriais e de pesquisa, como a estatal EMBRAER, as privadas Engesa e Avibrás.
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mapa 10: Produção de café em
São Paulo, 1810-1935

(Sampai,1989,v2,p11,apud:Schiffer,1992)

mapa 11: Culturas predominantes
MRH, 1970 e 1980
(microregiões homogêneas)
Censo agropecuário IBGE

1970

1980

23. Em geral, os Planos destacam a inclusão das aglomerações urbanas nos programas de governo

com relevância do espaço produtivo, abrangência dos serviços urbanos, a fim de capacitá-los a
melhor desempenhar sua função na produção. Com o bloqueio do processo de acumulação e
abandono do II PND, os investimentos em infra-estrutura diminuiram e compremeteram a
manutenção dos níveis de produtividade.
24. No estado de SP “a partir de 1940 começa a fomentar alguns programas de expansão rodoviária”

(...) e “gestões para a extinção dos impostos interestaduais, (...) efetivamente cumprido em 1943”
(Cano,1983,p251). O governo estadual criou em 1966 a Centrais Elétricas de São Paulo S.A (depois
CESP), incorporando quinze hidrelétricas e três termoelétricas, empresas estaduais ou de capital
misto. Em 1979, fornecia 87% da energia produzida em São Paulo, 28% da produção brasileira. A
usina de Itaipu foi iniciada em 1975 no âmbito do II PND. (Mapa 11Fonte: Gones,1986,74).
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Era necessário também mexer na estrutura da produção agrária. Muito além de
equipamentos e produtividade, a modernização da agricultura significava inserção de
relações capitalistas de produção no campo, e a homogeneização desse espaço (até
então intocado) para expansão da forma-mercadoria era essencial. Mas, sem esquecer
que a agricultura moderna depende da sua relação com os suportes e limitantes que a
antiga (agricultura de subsistência) fornece, “fornecendo contingentes de força de trabalho
para os setores não agrícolas, seja fornecendo matéria-prima para a indústria e alimentos
a baixos preços a toda população (...) a agricultura atrasada longe de ser um entrave ao
desenvolvimento econômico, viabiliza a acumulação de capital no pólo dinâmico da
economia”(Antuniassi,1988,p121). Relações capitalistas no campo podem significar
restrições bem piores do que na cidade, pois reduzem a capacidade de subsistência,
substituem empregos permanentes por temporários, induz/expulsa a moradia do
trabalhador rural para áreas urbanas, que passam também a ser local de origem e fim do
emprego no campo. As cidades, muito além do fornecimento de máquinas, insumos
industriais, químicos, adubos, sementes, etc, passam a substituir o próprio campo quanto
à reprodução da força de trabalho assalariada rural.

1940

1900

mapa 12: ‘Vocação’ agrário-exportadora, 1900 e 1940:

Conexões individuais entre fazendas de café/capital/Santos. Não há
um sistema de ferrovias unificando/integrando (ex:radial) o território.
Saes (1981,p51,apud:Schiffer,1992)

[continuação, nota 24] Após constatada a concentração, apenas na década de 1960 foram feitos
estudos objetivando a desconcentração: foram levantadas a estrutura das economias regionais e a
rede urbana existente, com vista à descentralização administrativa e econômica do sudeste. O país foi
dividido em 361 ‘Microrregiões Homogêneas’ (mapa 11), com critérios de homogeneidade interna
quanto à produção. Foi feito também uma hierarquização das cidades quanto à importância sobre a
produção, distribuição e prestação de serviços; identificadas 2 metrópoles nacionais (São Paulo e Rio
de Janeiro); 3 metrópoles regionais equipadas (Porto Alegre, Recife e Belo Horizonte); e 4 metrópoles
regionais subequipadas (Salvador, Curitiba, Belém e Fortaleza). Os resultados estão no Subsídios à
regionalização, IBGE, 1968 e no relatório Regionalização-Estado Atual das Pesquisas no IBG, IBGE,1972a,
Revista Brasileira de Geografia, ano 34:4, p118).Em 1966 o governo federal cria o Serviço Federal de
Habitação e Urbanismo (SERFHAU) do Banco Nacional de Habitação, que seria “(...)a entidade
elaboradora e coordenadora da política nacional no campo do planejamento local integrado,
estabelecida dentro das diretrizes da política de desenvolvimento regional, em articulação com o
Ministério do Planejamento e o Ministério da Coordenação dos Organismos Regionais”(Decreto
federal 59917, de 30/12/66 – extinto em 1974; Lamparelli,1982,p86).
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mapa 13: São Paulo
Principais rodovias pavimentadas
(DNER/IBGE)

1950

1960

1969

1980
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mapa 14: Ocupação do território
Povoamento e urbanização(Mori,1996)

mapa 15: Integração do espaço no Brasil
Principais rodovias pavimentadas (DNER/IBGE)

séc XVI

1958

séc XVII

1964

séc XVIII

1970

séc XIX

Excluindo a Amazônia, foi mantida a divisão entre
litoral e interior; e uma hierarquia a partir do sudeste.
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tab.1: Taxa de urbanização
estados
São Paulo
Rio de Janeiro
Minas Gerais
Paraná
Santa Catarina
Rio Grande do Sul
Pernambuco
Bahia
Brasil

1970
80,3
87,9
52,7
36,1
42,9
53,3
54,5
41,2
55,9

1980
88,6
91,8
67,1
58,6
59,4
67,5
61,6
49,2
67,6

(FIBGE Anuário Estatístico Brasil,1990)

gráfico desenvolvido por Csaba Deák,
in:www.fau.usp.br/docentes/depprojeto/
c_deak/CD/5bd/2br/t-g/1urb40-00/
index.html

gráf.1: urbanização 1940-2000

1975

tab.2: Percentual relativo ao valor da transformação
industrial*
estado

1970(%)

1980(%)

São Paulo
Rio de Janeiro
Minas Gerais
Rio Grande do Sul
Paraná
Santa Catarina
Bahia
Pernambuco

56,6
15,3
7,0
6,2
3,0
2,7
1,5
2,1

52,4
10,9
8,0
7,4
4,0
3,9
3,1
1,8

1985(%)
47,4
9,8
8,3
7,2
4,5
3,7
3,6
1,8

*sobre o total nacional
(FIBGE Anuário Estatístico do Brasil,1990)
1980

tab.3: Centros relativos ao valor da transformação industrial (vti) e
pessoal ocupado (po) relativos ao total nacional em 1980

centros

% v.t.i.

Região Metropolitana de São Paulo 32,9
RM do Rio de Janeiro
8,3
Aglomeração de Campinas
3,5
RM de Porto Alegre
3,4
RM de Belo Horizonte
3,1
RM de Salvador
2,9
RM de Curitiba
2,0
Aglom. de S.J. dos Campos
1,9
Aglomeração de Santos
1,9
Manaus
1,5
RM de Recife
1,4
Aglomeração de Jundiaí
1,2

% p.o.
29,2
7,7
1,9
4,0
2,6
1,2
1,7
1,1
0,7
0,9
1,6
1,1

(Oliveira,1988,p157)

tab.4: Exportações totais do estado de São
Paulo
período
1900-1910
1910-1920
1920-1930

exterior
85%
75%
50%

(Cano,1985,p70)

Brasil
15%
25%
50%

1990
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mapa 16: Malha ferroviária no Brasil 1994
Mori (IBGE)
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mapa 17: para comparação com mapara anterior, Malha ferroviária na Alemanha 1835/1840/1845/1850/
1855/1860/1870/1885 (fonte e disponibilidade em http://www.ieg-maps.uni-mainz.de/map5.htm)

1835

1840

1845

1850

1855

1860

1870

1885
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Desconcentração industrial na metrópole paulista (mapas 18 a 23). O levantamento realizado
pela CIESP/FIESP em 1957, indicava que um raio de 100km da capital paulista
concentrava 52% dos estabelecimentos industriais (14% em Santo André, São Bernardo
do Campo e São Caetano) e 81% dos operários do estado25. Em 1960 a concentração
na RMSP era 39,1% com 4,7 milhões de habitantes; em 1980 era 30,5% com 12,6
milhões. O peso do interior na soma nacional crescia, era 14,7% em 1970, 17,1% em
1975 e 20% em 1980 (Negri,1988,p93).
Em 1970, o governo Médici integrou na Metas e Bases para a Ação do Governo (1970-73) a
ocupação econômica da Amazônia, o desenvolvimento do Nordeste, a construção da
Transamazônica e da Cuiabá-Santarém, a primeira etapa do Plano de Irrigação do Nordeste
(Presidência da República,1970,p24,31,89). ‘Desenvolvimento regional’ significava
integração de regiões afastadas do núcleo básico de desenvolvimento industrial-agricola
(centro-sul, o eixo São Paulo-Rio de Janeiro-Belo Horizonte) - a estes. ‘Acumulação
nacional’ e ‘mercado nacional’ significava partir dos centros desenvolvidos e receber
suprimentos de regiões menos desenvolvidas para atender ‘às exigências de progresso
do maior pólo industrial da América Latina’(id.ibid,p235). Em dezembro de 1971 foi
apresentado o I Plano Nacional de Desenvolvimento - I PND (1972-74) (Presidência da
República,1971,p15e20), em que no incremento das exportações estava o ‘aumento da
participação da empresa estrangeira no esforço nacional de conquista de mercados
externos’ (id.ibid,p34e36).
Elaborou-se em 1976 a Política Nacional de Desenvolvimento Urbano (aprovada a Resolução
003,11/8/1979-Política Nacional de Desenvolvimento Urbano, período 1980-1985),
estabelecendo: Programa de Regiões Metropolitanas, Programa de Capitais e Cidades de Porte
Médio, Programa de Cidades de Pequeno Porte e Programa de Núcleos Urbanos de Apoio - os dois
primeiros foram implementados até 1982 (Presidência da República, 1974,p49e77).
No Programa de Regiões Metropolitanas, São Paulo e Rio de Janeiro foram inseridas
como ‘áreas de descompressão’, Belo Horizonte, Porto Alegre, Salvador, Recife e
Curitiba, como ‘áreas de expansão controlada’ e Belém e Fortaleza como ‘áreas de
dinamização’. O Programa de Capitais e Cidades de Porte Médio estabelecia que estas
“deverão desempenhar papel de relevo na implantação da política de ordenamento
territorial, contribuindo para a concretização de alguns de seus objetivos, tais como:
propiciar a criação de novos pontos de desenvolvimento do território nacional,
estimular a desconcentração de atividades econômicas e de população, criar novas
25. A Assessoria Econômica da Confederação das Indústrias do estado de São Paulo concluiu:

“... são inúmeras as vantagens da descentralização, seja do ponto de vista social econômico e
político, tais como: menor custo dos terrenos para a construção da indústria; acesso mais fácil e
mais barato às matérias-primas; disponibilidade de mão-de-obra; eliminação do tempo
dispendido pelo operário no transporte diário da sua residência ao local de trabalho; melhor
distribuição da renda; ocupação econômica do interior; eliminação do congestionamento e clima
mais propicio à paz social” (Confederação das Indútrias do Estado de São Paulo,1957,p4).

258

Organização espacial na acumulação entravada IV

mapa 18: Estabelecimentos segundo Setores de Atividade - Distrito do Município de São Paulo 2004

mapa 19: Empregos Formais segundo Setores de Atividade - Distrito do Município de São Paulo 2004

mapa 20: Empregos Formais na Indústria segundo Categorias de Uso
Distrito do Município de São Paulo 2004
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mapa 21: Especialização dos Empregos Formais na Indústria segundo Categorias de Uso
Distrito do Município de São Paulo 2004

mapa 22
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mapa 23: Variação dos Empregos Formais segundo Setores de Atividade
Distrito do Município de São Paulo 1996-2001
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oportunidades de emprego, e, finalmente, contribuir para a redução das disparidades
inter-regionais e interpessoais de renda, dentro de um objetivo mais amplo de
desconcentração e interiorização do desenvolvimento nacional”. Na agropecuária,
era mantido o país na sua ‘vocação’, propondo “de um lado, maior contribuição
à expansão do PIB, com menor preço ao consumidor (...) de outro, Brasil supridor
mundial de alimentos, matérias-primas agrícolas, produtos agrícolas
industrializados, principalmente no centro-sul” (Presidência da
República,1974,p33e35).
Fases expansivas (e crises), são refletidas em indicadores como PIB, crescimento
industrial e taxa de investimento. Estes indicadores interpretados às políticas
adotadas no Brasil entre 1955 e 1980, destacam dois períodos de crescimento com
homogeneização do espaço, ambos priorizando o espaço do estado de São Paulo.
O primeiro (Plano de Metas 1955-1961), a estruturação da indústria pesada em São
Paulo que exigiu, a partir do pólo industrial paulista, a integração entre mercados
regionais. O segundo período (1968-1976) é dividido entre: até 1973, durante a
promoção do ‘milagre econômico’ (1968-1973), e com a implantação parcial do II
PND (1974-1980). As possibilidades para planejamento eram muitas e pareciam
duradouras, mas o abandono da base de sustentação política do II PND desmontou
definitivamente em 1976 a política de planejamento no País (tabelas 5 e 6).
(...) parecia haver base sólida para erigir a política urbana nacional, construção hierárquica de
planos territoriais com amplitudes diversas, indo dos arcabouços maiores dos planos
nacionais e macrorregionais até os mais limitados dos planos microrregionais e locais.
Estabeleceram-se objetivos tanto ao nível da rede de centros urbanos, hierarquicamente
organizados com base em estudos anteriores ou em andamento, quanto ao nível dos próprios
centros urbanos, considerados unidades de planejamento. Em relação ao primeiro nível,
foram traçadas diferentes linhas de ação para as cidades de cada escalão da hierarquia urbana,
com vistas a: tirar proveito das economias de escala das áreas metropolitanas para acelerar o
desenvolvimento nacional; distribuir esse desenvolvimento, tomando-o territorialmente
mais equilibrado, através de investimentos nos pólos microrregionais, e finalmente, reduzir
a pressão migratória sobre os grandes centros, através de investimentos em ‘pólos de
equilíbrio’, em cada estado”(Antônio Octávio Cintra,1978, Planejando as cidades,p205). Mas,
não há “...nenhum poder formal de fato sobre o processo metropolitano. A existência
desses conselhos não determina uma ação coerente e contínua sobre o fenômeno
metropolitano, uma vez que ... são órgãos de consulta, de deliberações de natureza geral e de
recomendação, os quais não dispõem de instrumentos para impor suas decisões.
Consequentemente, tendo-se definido os objetivos a longo prazo do que se pretende alcançar,
uma primeira providência a ser considerada é a criação de uma estrutura político-administrativa
metropolitana (Francisconi e Souza,MPCG-Ministério de Planejamento e Coordenação Geral;
PNDU-Política Nacional de Desenvolvimento Urbano,1974,p143).

O objetivo de desconcentração (PMDI) da Região Metropolitana de SãoPaulo em torno
da aglomeração foi transformado (basicamente pelo mercado) em mudança esparramada
pelo interior do estado. A interiorização também não foi planejada - apenas mudança
locacional – o que fez com que os resultados urbanos no interior tenham sido similares
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à RMSP, problemas que obviamente mostravam que não era quanto à dimensão das
cidades, mas à ausência de planejamento26. Desde o fim dos anos 1980, a RMSP apresenta
“desaceleração econômica do setor secundário e setores tradicionais do terciário e um
crescimento significativo dos setores avançados da economia tereiária”
(Torres&Mincherian,1988,p65). De acordo com a Secretaria de Planejamento do
Município de São Paulo, em 1990 32,46% do PIB do Brasil, se concentrava no Estado
de São Paulo, e metade na Região Metropolitana (Base de Dados para Planejamento; BDP92 da Prefeitura do Município de São Paulo, Secretaria Municipal do Planejamento Sempla, Departamento de Informações, 1992).
tab.5
Taxas médias anuais de crescimento

tab.6
PEA relativa ao total estadual/regional(1) e nacional(2)

(Serra 1984,p58,apud:Schiffer,1992)

(elaborado a partir de Camargo 1960,p168-9,id.ibid)

corredores de exportação - Projeto Eixos de Desenvolvimento
O objetivo aqui é ilustrar com um exemplo relativamente recente (1998-99), a
única alteração no quadro inerte de planejamento após o II PND, que reproduz a
mesma concepção de expatriação do excedente colonial, agora sob a retórica
neoliberal da inserção do país no ‘capitalismo global’.
Deve-se atentar para o fato de que no sistema econômico existem segmentos e áreas que, quando
submetidas a determinados tipos de intervenção, são capazes de gerar efeitos mais significativos sobre o
restante do sistema do que uma atuação dispersa e generalizada em todas as áreas e segmentos da economia.
Por outro lado, importa relevar que o desenvolvimento e a expansão da economia são localizados e não
disseminados em todo espaço, que o desenvolvimento é desequilibrado [Ding an sich] e há além disso,
uma interdependência técnica e econômica na transmissão do crescimento, a partir da intensidade
dos fluxos entre os espaços (BNDES,1997,p40). [parte-se de uma premissa óbvia verdadeira
para afirmar em segundo um erro, que é justificado em terceiro por ele mesmo em sua
‘natureza’ autônoma, justificando portanto a solução desejada em quarto]
26. “Esse abrupto processo de urbanização que se acelera no interior (...) está reproduzindo, em

escala absoluta menor, as mazelas e muitos dos principais problemas gerados na metrópole
paulista (...) O acelerado crescimento demográfico urbano, acompanhado dos mesmos perfis
regressivos da renda pessoal, gerou pressão enorme sobre as demandas sociais que o Estado
(em suas várias esferas hierárquicas) não soube e não pôde atender. Assim sendo, habitação e
saneamento passaram a ser dois dos mais graves problemas (...) O distanciamento da moradia
implicou em deslocamentos cada vez mais distantes, o que fez deteriorar duplamente a questão
dos transportes (...) Saúde e educação, a despeito do grande esforço de descentralização geográfica
de seus serviços, foram insuficientes para atender a extraordinária demanda exigida pela explosão
urbana”(Cano,1988,p117-8).
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Justificando a deterioração dos recursos do Estado e dentro da corrente neoliberal que
ganharia força em seguida, a Constituição de 1988 deixou de lado as funções e instrumentos
de planejamento do governo federal, mantido apenas o componente ‘programáticooperacional’ orçamentário (‘controle do caixa’). Foram desmanteladas as formatações
institucionais-jurídicas relacionadas a ‘planejamento público’27; optou-se por não
estabelecer referências claras nem precisas quanto a projetos, prazos, critérios ou
responsáveis pelo/para o planejamento de planos nacionais, regionais, setoriais e de
configuração do espaço. Em contrapartida, as secretarias de orçamento e execução
orçamentária receberam autonomia para o ‘compromisso das metas fiscais’, armadas
com todos os parâmetros (prazos, critérios e execução) ausentes no planejamento, para
serem cumpridos Plano Plurianual, Lei de Diretrizes Orçamentárias e Leis Orçamentárias
Anuais. ‘Questão orçamentária’ passou a ser redutor e parte determinante, indispensável
do que seria planejamento, obviamente incapaz de pensar sobre desenvolvimento
nacional – “uma boa visão do conjunto das ações de governo ano a ano ou no horizonte
plurianual não substitui uma visão abrangente e isenta de tecnicalidades dos destinos
nacionais”(Brandão&Galvão,2003,p187).
O PPA substituiu o Orçamento Plurianual de Investimentos (OPI), incorporou várias
categorias de ‘gastos’ que estavam associados a investimentos de infra-estrutura,
justificando assegurar ‘eficácia e articulação’ dos instrumentos entre si28; a exemplo da
Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), responsável a cada ano por unificar os
fundamentos da PPA (quadrienal) e Leis Orçamentarias (anuais)29 - gráfico 2. Junto à
visão do Estado ‘inchado’ composto por indivíduos e interesses corruptíveis e ainda as
recomendações dos organismos financeiros internacionais, essa engrenagem burocrática
blindando o orçamento parecia garantir controle sobre as finanças públicas – pareciam
acreditar que assegurando adesão aos ‘novos mecanismos’ sem qualquer concessão, o
planejamento ganharia ‘eficácia e articulação’. Sobre planejamento, o descaso e descrédito
mudava um pouco de retórica, além de custoso, desnecessário e ineficiente, seria
adicionado ao ‘que fosse possível’ se comprovado por critérios de gestão ‘corporativaorçamentária’. Sem contar que, câmbio flexível, a ausência de controle sobre fluxos de
capital, metas contratuais de superávit, taxa de juros elevada e tantas outras ‘formas de
gestão’, já reduziam muito a autonomia do governo.

27. O título que aborda o assunto é Da Tributação e do Orçamento (Constituição Federal,1988,p101),

com os elementos do planejamento dispersos pelo texto, não há uma seção Do planejamento.
28. Artigo 165 §1o: “A lei que instituir o plano plurianual estabelecerá, de forma regionalizada, as

diretrizes, objetivos e metas da administração pública federal para as despesas de capital e outras
delas decorrentes e para as relativas aos programas de duração continuada”.
29. Artigo 165 §2o: “A lei de diretrizes orçamentarias compreenderá as metas e prioridades da

administração pública federal, incluindo as despesas de capital para o exercício financeiro
subsequente, orientará a elaboração da lei orçamentaria anual, disporá sobre as alterações na
legislação tributária e estabelecerá a política de aplicação das agências financeiras oficiais de fomento”.
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Brandão&Galvão,2003,p190

gráf.2: A partir da constituição de 1988:
A caixa tracejada dos ‘Planos’ representa a ausência dos principais instrumentos de planejamento no
âmbito normativo para formulação e implementação; não estão incluídos, apenas eventualmente
subordinados e ajustados ao PPA, e não o contrário. Atenção aos sentidos das setas que unem
‘Planos’ e ‘Programas’: os dois meios (SIAPA e SIDOR) condicionam os fins, e não o inverso. A
programação orçamentaria conduziu uma inércia projetada para o ‘futuro’.

Na prática, qualquer “execução era decidida via controle das despesas” no fim, na
“boca-do-caixa’(Brandão&Galvão,2003,p191), deturpando a própria Lei de Diretrizes
Orçamentarias; que foi transformada de instrumento de ajuste dos orçamentos ao PPA,
num arcabouço de “matérias fiscais, tributárias e financeiras”(id.ibid). Na melhor das
hipóteses (que não acreditamos), tentou-se ocupar teoricamente com o ‘referencial
normativo’ do PPA, a ausência do planejamento; e afastou o PPA de suas atribuições
constitucionais objetivas, pois delegou ‘projetos’ e investimentos para o setor privado,
timidamente expondo metas (vezes apenas orçamentárias) para planejamento30.
Talvez para disfarçar a continuidade do óbvio vazio de planejamento, é que tenha sido
proposto o projeto Eixo Nacional de Integração e Desenvolvimento incorporado ao PPA.
Após o abandono do II PND em 1976, foi o mais próximo do que poderia apenas
‘chamar’ planejamento, fictícia que seja a afirmação de que fora traçado na linha ‘nacionaldesenvolvimentista’ pelo setor privado e em uma sociedade de elite.
Os eixos poderiam ser a inovação, pelo menos politicamente simbólica, de que após
inércia de 20 anos, melhorias na condução do desenvolvimento e nas condições gerais
da economia estariam ocorrendo. Mais uma vez, a estagnação encontrava eco na retórica
de que a culpa para a baixa ‘eficiência’ estaria na hipertrofia do Estado gastador e distante
do mercado, que reduzia a capacidade competitiva ‘possibilitada’ pela ‘globalização’
dos novos tempos - vamos relembrar que na acumulação entravada, a reprodução
30. A mutação do PPA possuía motivações específicas: de um lado, o interesse do ministro José

Serra em recuperar o prestígio do planejamento; de outro lado, governadores acenando para o
setor privado as novidades neoliberais em fatiar a gestão pública dentro das possibilidades de
‘parcerias’ público-privadas.
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econômia/social sempre foi distante da ampliação das faixas do mercado. A ‘solução’
estaria na ‘moderna visão’ de desenvolvimento espacial, logística, competitividade,
associada a grandes obras de infra-estrutura. Seguindo a tradição de muita retórica
com não-continuidade, “o PPA 1996/1999 foi reescrito pelo ministro José Serra como
Brasil em Ação, menos de um ano de sua entrada em vigor”(id.ibid,p192); depois, a
expectativa da reeleição de FHC promoveu outro estudo para o novo PPA 2000/
2003, nova seleção de projetos relevantes, novos eixos, etc... mesmo e porque reeleito,
não foram concluídos.
Houve o apelo de herdar a memória das políticas de desenvolvimento vultosas dos
anos 1960-70, ao mesmo tempo que simpatia por conta da ausência prolongada de
qualquer política de desenvolvimento - ao que nos interessa, do espaço nacional. Na
linha conservadora/entravada de sempre, o formato político e econômico agradava a
todos técnicos, políticos, conservadores, rentistas, todos ‘desenvolvimentistas’; afinal, a
todos eles, o ‘custo Brasil entravando o desenvolvimento’ sempre resumiu a retórica de
direcionar orçamento e infra-estrutura para expatriação - no caso, exportação de
produtos predominantemente primários. Eixos Nacionais de Integração e
Desenvolvimento significa corredores de expatriação
Indiferente como sempre à realidade histórica, a retórica compensava, isso era
“prioridade à integração das regiões brasileiras, via consolidação da ocupação e abertura
de novas fronteiras de desenvolvimento”; estimular “a formulação de uma estratégia
de desenvolvimento que incorpore a dimensão espacial como variável endógena, indo
além das políticas regionais de natureza compensatória”; com “visão abrangente,
integrada e consistente de todo território nacional”. A premissa básica era que “a
concentração e coordenação das intervenções em determinadas regiões provocam
impactos mais positivos sobre o restante do sistema econômico nacional e regional do
que uma atuação dispersa ou generalizada”(trechos do PPA Brasil 1995); “uma nova
estratégia de desenvolvimento ao nível espacial, visando uma geografia sócio-econômíca
mais equânime, e cuja implementação requer a valorização articulada de todo o potencial
disponível das diversas áreas que compõem o território nacional”(Consórcio Brasiliana,
2000,p1).
Duas referências foram diretas. A primeira foi o documento Infra-Estrutura para o
Desenvolvimento Sustentado e Integração da América Latina, da equipe de Eliezer Batista, gestor
da Companhia Vale do Rio Doce e ministro da Secretaria de Assuntos Estratégicos da
Presidência da República (SAE) no governo Itamar Franco. Era a reprodução do que
foi implantado na (considerada referência nacional) CVRD, basicamente “logística a
partir da infra-estrutura de transportes (ferrovias, portos, navegação de longo curso e
de cabotagem), direcionada para commodities minerais e agroindustriais”
(Brandão&Galvão,2003,p194). Foram transpostos integralmente a avaliação de uma
empresa extrativista recém privazada, para o país. Se agora o país era reprodução de
um modelo empresarial, a retórica deveria ter contornos empresariais-nacionais:
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‘perspectiva de exploração de potencialidades’ nas metades Sul e Norte da América do
Sul, através de conexões entre os centros de produção do Brasil aos portos, e assim aos
‘mercados de inserção externa’ - afinal, o sucesso da CVRD teria sido “reduzir a distância
física entre a fonte de extração de minérios e os mercados a uma distância econômica
desejável”(Ablas,2003,p173). A ‘logística’ deveria vir acompanhada por reformas de
desregulamentação da economia, do mercado de trabalho, desoneração fiscal, não
deixam de ser formas de priorizar a redução de fretes e tarifas – essa era a redução do
custo Brasil. A segunda referência foi a proposta dos macroeixos de desenvolvimento, nascida
na Seplan (Ministério do Orçamento e Gestão) e herdeira do planejamento do Ipea dos
anos 1960-70 de Paulo Dante Coelho. Porém, sem o apelo político da corrente neoliberal
de Eliezer Batista aos ‘desafios da globalização, da abertura comercial e da inserção
competitiva com desenvolvimento’, não teve muito peso.
mapa 24

Enfim, nos anos 1990 esse máximo de planejamento - a concepção de corredores de
exportação unindo pólos/polaridades mediante uma infra-estrutura que ‘suportasse
fluxos e eliminasse gargalos’ - serviu de base para o governo federal e o BNDES31
formularem o Plano Plurianual de Investimentos (PPA) para o período 1996/1999,
que produziu o projeto eixos32 (mapa 24), em acordo às potencialidades de ‘Identificação
de Oportunidades de Investimentos Públicos e/ou Privados’. A etapa seguinte foi a
contratação de consultorias privadas via licitação pública, feitos entre 1998-1999 pelo
consórcio de empresas Brasiliana: Booz-Allen & Hamilton do Brasil Consultores Ltda,
a Bechtel International Inc. e Banco ABN Amro S.A.
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Feito o levantamento em infra-estrutura existente ou pretendido, basicamente transporte,
energia e telecomunicações, foram definidos de forma abrangente os nove eixos (mapas
25 a 27 e gráfico 4). Em seguida, para cada eixo e para os projetos isolados, ‘priorizados
atributos’: “custos/benefícios privados/sociais, aspectos ambientais e legais”,
entrosamento interno e entre eixos, “valor e escala dos investimentos” (Ablas,2003,p182).
O esperado era que os eixos em regiões mais desenvolvidas (Eixo Sudoeste e Rede
Sudeste) tivessem desenvolvimento menor do que a pretensão da média brasileira; o
Eixo Sul, pouco acima da média; e os demais, taxas elevadas (tabelas 7 e 8) “no futuro,
supondo-se a implantação dos projetos constantes do portfólio”(id.ibid,p183) – além
da frágil argumentação, mais uma vez o futuro, quando todos os problemas serão
resolvidos. O ponto central da metodologia que dirige todos os demais é a tarefa 4
(gráfico 3) - Elaboração do Portfólio de Investimentos, de acordo a estratégias de
‘potencialidades econômicas futuras’. Desconsideramos a retórica social, pois o projeto
é sobre um eixo propriamente dito, relacionado ora a simples via de transporte, ora
como uma ‘região de planejamento’ genérica no papel, com vagas definições
socioeconômicas - tanto na formulação original do PPA 1996/1999, passando pelo
renome Brasil em Ação, até o estudo do Consórcio Brasiliana e o novo PPA 2000/2003:
sempre a visão espacial fracionada entre espaço/território e pólos/eixos.

mapa 25

gráf. 3

Consórcio Brasiliana 2000

31. O BNDES (1997) fez um edital com caminhos nem sempre convergentes, claramente conduzindo

o que deveria ser feito. Com base no edital, o estudo elaborou propostas fracionadas entre um
‘portfólio de projetos’ e concepção dos eixos propriamente, complementados com projetos de
‘desenvolvimento social regionais’. Assumiu-se partição consciente do território na ambiguidade
entre conceitos de pólos, eixos e espaço: projetos de infra-estrutura de transportes era do domínio dos
eixos, autônomos e prioritários enquanto delineadores espaciais; os ‘projetos de desenvolvimento
social’ eram ‘área de influência dos eixos’ ou ‘região complementar’ nas áreas abrangentes, coerente
com o solicitado no edital: “a região complementar definida a partir das projeções espaciais das
relações sociais nas imediações das vias de transporte e cuja lógica se reflete na interação e na hierarquia
dos seus assentamentos humanos”(Consórcio Brasiliana,1998).
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Se o quadro (T1) dos eixos define o programa e objetivos do planejamento, obviamente
que este subordina-se enquanto anexo aos primeiros. Os ‘portfólios de investimentos
(T4)’ privados são ‘projetos-âncora’ que definem os grandes projetos de infra-estrutura
pelo Estado (via PPP), ‘a serem detalhados no futuro’, hierarquizados sobre núcleos/
pólos em um espaço teoricamente unificado pelos eixos; e complementados pelos
‘projetos de desenvolvimento social’, apenas abordados na medida em que se compõem
com o anterior (eixos + portfólio de projetos) - gráfico 3. Dessa forma, os eixos foram
transformados em regiões, que continham a via de transporte, conectando suas respectivas
‘unidades espaciais’ e ‘regiões complementares’ entre outras unidades espaciais adjacentes
à via de transporte, e assim sucessivamente, por encanto.
A delimitação feita pelo BNDES das ações, e os resultados do estudo do Consórcio
Brasiliana33 (que seguiu as solicitações do BNDES, a retórica utilizada pelo consórcio
foi extraída integralmente das citações do edital) não pretenderam integrar o espaço
nacional, nem ampliar condições de desenvolvimento do mercado interno, apenas
criar um espaço de logística específica para os projetos de infra-estrutura de
transporte direcionados à exportação. São infundadas as justificativas de articulação
e complementaridade entre as regiões, se a lógica maior é montar uma eficiente
malha de escoamento de cada ‘região-eixo’, integrando-as aos mercados
internacionais de commodities, e não ao território nacional34. Nem foram incluídas a
navegação de cabotagem, o acesso ao oceano Pacífico e a integração latinoamericana. Não há tratamento das questões urbanas, sociais, no máximo citações
ambientais.
32. Nos eixos definidos, a ‘estratégia’ deveria levar em conta que “fluxos de bens e serviços, ignoram

as fronteiras internas e privilegiam o processo de integração física enquanto instrumento de
desenvolvimento e integração interna, refletindo a preocupação com os desequilíbrios espaciais e
sociais”; parece clara que a questão essencial foi a formulação de projetos relativos a ‘oportunidades
de investimento’, estruturantes na integração de conectividade para eliminação de ‘gargalos’ e
multiplicadores de incentivo às atividades públicas e privadas para o “aparecimento de novas atividades
econômicas nas suas proximidades”; “daí a importância da presença de um banco com experiência
internacional na constituição do consórcio”(p173). As recomendações do Consórcio Brasiliana foram:
“a) infra-estrutura econômica, compreendendo transporte, energia e telecomunicações; b)
desenvolvimento social, englobando os aspectos relacionados à qualidade de vida e os serviços à
população do tipo, saúde, habitação, educação etc; c) informação e conhecimento, englobando a
capacitação, o desenvolvimento tecnológico e a sua difusão, todos os tipos de aprendizagem e
treinamento e ainda o desenvolvimento de processos de pesquisa e qualificação de mão-de-obra para
os diversos tipos de projetos a serem propostos ou que sejam passíveis de se desenvolver a partir
dos investimentos estruturantes; d) aspectos ambientais, envolvendo a qualificação dos ecossistemas,
dos problemas relacionados à destruição e degradação do meio ambiente e, de outro lado, os
aspectos positivos do meio ambiente como elemento gerador de renda”(p175). Quatro grandes
espaços foram identificados: “o primeiro, formado pela Rede Sudeste e os Eixos Sudoeste e Sul,
com um prolongamento na direção do Mercosul. O segundo, constituído pelos Eixos Oeste e
Araguaia-Tocantins. O terceiro, pelos dois eixos do Nordeste brasileiro, o São Francisco e o
Transnordestino. O quarto e último, pela região Amazônica, englobando os Eixos MadeiraAmazonas e Arco Norte”(Ablas,2003,p178).
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mapa 26

mapa 27

Fonte: Consórcio Brasiliana (concepção). Relatório Síntese do Estudo dos Eixos Nacionais de Integração e
Desenvolvimento contratado pelo BNDES ao Consórcio Brasiliana (Booz Allen & Hamilton do Brasil
Consultores Ltda., Bechtel International Inc. e Banco ABN AMRO SA), versão CD-ROM, maio 2000.

gráf.4
ARN = Arco-Norte
ATO = Araguaia-Tocantins
MAM = Madeira-Amazonas
OES = Oeste
SER = Rede-Sudeste
SFR = São Francisco
SUD = Sudoeste SUL – Sul
TRN = Transnordestina
NAC = Nacional

33. O documento do Consórcio Brasiliana critica o modelo anterior de desenvolvimento (PNDs)

‘intervencionista’, justificando que ele gerou a concentração regional (Brandão&Galvão,2003,p199):
“como consequência, ocorreram distorções significativas na alocação regional e setorial dos
recursos, implicando muito provavelmente na inibição de inúmeras oportunidades”. Em seguida,
propõe um ‘planejamento indicativo’, “servindo de elemento privilegiado para a otimização
sistêmica na exploração das oportunidades” em que “o Estado não mais lidera o processo, que
deve evoluir mediante a implementação de parcerias”(Consórcio Brasiliana,2000,p3). O BNDES
afirma propor neste sentido, “uma estratégia de desenvolvimento ao nível espacial que vá além
das políticas regionais de natureza compensatória” (BNDES,1997,p40), mas sua concepção de
participação do Estado é que “a ação do poder público caberia remover obstáculos no capital
social básico, abrindo horizontes de acumulação para a iniciativa privada”(Brandão,1998,p75).
34. Apesar de que a retórica obrigatoriamente vai em sentido oposto “configurados estes grandes

eixos, os resultados obtidos confirmam que o processo de integração dos eixos dá-se através da
interação de seus mercados, sendo que o conjunto apresenta coerência na medida em que os
mesmos sejam complementares”(Consórcio Brasiliana,2000,p26). “Entende-se como área de
influência do Eixo, o território complementar definido a partir das espacialidades das relações
sociais, no sentido amplo, presentes nas imediações das vias de transporte e cuja lógica se reflete
na rede de cidades e sua hierarquia peculiar”(Consórcio Brasiliana,2000,p14).

270

Organização espacial na acumulação entravada IV

A retórica de uma polaridade espacial unida por eixos enquanto diretriz para a
acessibilidade e estruturação da produção para exportação, alterna entre uma
justificativa ‘técnica’ frágil, e a ideologicamente forte: enfatiza-se a idéia de escassez,
de pontos de estrangulamento, assim como de outras sequências de desenvolvimento
não equilibrado no curso natural do desenvolvimento - justifica a isso a remoção de
obstáculos que impedem a transmissão do crescimento; minimiza os efeitos de
polarização no espaço, que seriam facilmente neutralizados pelo investimento público
em infra-estrutura de elos conectores para reforço da difusão do desenvolvimento. Mais
do que propriamente os eixos, o que ganha dimensão é o subprojeto da ‘estruturação
de um portfólio de investimentos’: é onde desde a construção à operação, o capital
privado pode lucrar, justificando que eles desconcentrariam a produção por
abrangerem todas regiões35.
Já que são “os fluxos que identificarão um conjunto de eixos baseados na logística”
(Consórcio Brasiliana,2000,p2), ao contrário do que o estudo afirma, é mais provável
(concentrado o modo de produção capitalista) que os fluxos econômicos mais
desenvolvidos (Sul e Sudeste) sejam incrementados, não favorecendo a
desconcentração, ou melhor, impedindo a constituição de novas estruturas
produtivas/atividades nos eixos nordestinos, nem novos espaços. O estudo apenas
releva, dizendo que a redução das disparidades regionais é ‘sempre lenta’ - o Ipea
afirma que os eixos ligam áreas ‘já ricas, entre as de maior renda média domiciliar,
ou no máximo áreas de renda média em ascensão; e as áreas pobres dificilmente
‘atrairão investimentos públicos ou privados’ (Ipea,1998, p244,
cit.in:Brandão&Galvão,2003,p200).
tab.7: Quadro-síntese de Valores dos Investimentos, por Eixo e por Setor (em U5$ milhões)

Consórcio Brasiliana 1998
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Em termos gerais, deve prevalecer a tendência à concentração espacial, com reforço
das disparidades e condições de acumulação que historicamente prevaleceram no país.
Nas áreas com alguma produção existente, é recomendado o ‘aproveitamento e a
racionalização’, nada sobre os sugeridos ‘potenciais econômicos pouco explorados’,
nem ao menos adensamento: “os eixos constituem uma opção pela interiorização do
desenvolvimento em direção às áreas potencialmente dinâmicas”(Consórcio
Brasiliana,2000,p2). Vale lembrar (ao contrário da introdução do BNDES) que o poder
de indução de infra-estruturas localizadas nunca é alto quanto se projeta, como também
alguns eixos estão mais para concorrentes protegidos com mercado de produção cativo
para escoamento de commodities, do que defendidos enquanto complementares;
superestimam os incrementos/argumentos (além de dobrar/triplicar a quantidade
transportada sobre a provável realidade) como construção ou modernização de
transportes ou portos: é o caso da saída basicamente de soja pelos portos de Santos,
Sepetiba ou Vitória (Brandão&Galvão,2003,p200; ver figura 1). Parecem retórica técnica
para escamotear o barateamento de implantação conjunta, ou sobre os benefícios de
suposta concorrência ‘oligopólica-privada’.
fig.1

Revista EXAME 897 jun2007

tab.8: Quadro-síntese de Valores dos Investimentos, por Eixo e por Setor (em %)

Consórcio Brasiliana 1998
35. “Os investimentos são focalizados nos empreendimentos chamados estruturantes - aqueles

que, pelo seu poder sinérgico, são capazes de gerar efeitos mais significativos sobre o restante do
sistema”; “Fato notável é que o portfólio resultou em uma distribuição espacial dos investimentos
em todas as regiões do País, atendendo assim a um dos seus objetivos, que é a redução das
disparidades regionais”; os eixos “organizados em torno de grandes vias de penetração, já
existentes ou potenciais, estruturando áreas que podem apresentar vantagens competitivas,
definem grandes porções territoriais passíveis de serem, simultaneamente, integradas e
incentivadas ao desenvolvimento”(Consórcio Brasiliana,2000,p2).
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***

O espaço nacional foi sempre considerado apenas questão físico-territorial, nunca
muito além do local, da idéia de que da soma de partes individuais automaticamente são
transformadas num todo coletivo. O limite estabelecido por esse ‘espírito’ de proposição
nunca foi eliminado. O planejamento consistiria em propor e executar medidas de
tratamento individual de fragmentos do espaço, visando eliminar interferências
(que se resumiria a fornecimento e coordenação de infra-estrutura que facilitem
fluxos) para o ‘equilíbrio natural’ voltar a fazer sua parte.
Adiantando uma relação disso para a RMSP, temos que os planos sempre foram
em moldes normativos ou sistêmicos da geografia humana, o que infelizmente, também
não transformava o concreto por encanto, nem contribuía para o equilíbrio, já que
as inadvertidas atividades sociais insistiam em atrapalhar.

“Se se considerar que região ou área metropolitana deverá ser encarado sob um ponto de
vista e de acordo com critérios predominantemente econômicos e que, portanto, o objetivo
seria o de induzir o seu crescimento de acordo com diretrizes globais de desenvolvimento,
bem como o de definir qual o seu papel na política econômica nacional, funções metropolitanas
seriam as funções da Metrópole, isto é, o conjunto de atividades de caráter econômico, social
ou cultural que são ou deveriam ser desempenhadas na metrópole e que, transcendendo o
seu âmbito, se refletiriam a um nível mesmo nacional. O objetivo seria, assim, o de considerar
a área ou região como um todo, independente dos problemas de ordenação interna do polo
metropolitano (...). Se, por outro lado, se considerar que são os aspectos físico-territoriais e
administrativos os mais relevantes para a intervenção ao nível metropolitano, o conceito a
que se chegará de função metropolitana será diverso do anterior. Neste caso, o que interessará
será definir quais são os obstáculos de diferente natureza (sociais, culturais, econômicos e,
sobretudo, político-administrativos) que impedem ou dificultam que a Metrópole
desempenhe plenamente as funções que lhe são ou venham ser atribuídas pelo Governo
Estadual ou Federal, num contexto mais amplo (...) Considerou-se, pelo âmbito do trabalho,
que para essa segunda alternativa deveriam voltar-se os esforços que culminarão na definição
e identificação das funções metropolitanas. O objetivo dessa identificação será o de determinar
quais os problemas que, gerados pela conurbação progressiva, afetam a comunidade
metropolitana em seu todo, e para as quais a multiplicidade politico-administrativa reinante
na área dificulta a eficiente prestação de serviços”(PMDI–GSP,1970,p189). [mesmo que a
afirmação escreva que não, da forma como colocados, aspectos econômicos, fisicoterritoriais
e administrativos de uma aglomeração urbana são separáveis, estão e faremos como que
permaneçam, por conta das duas únicas opções colocadas: ou focar aspectos econômicosociais, ou fisicoterritoriais - em qualquer caso limitando o alcance do que poderia ser
planejamento]
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O modelo de reprodução social escancara a economia, a política nacional, a
condução do país, e ao que nos interessa, a constituição do seu espaço. ‘Crises’
vem/vão, são provocadas/encerradas. Sem transformação do espaço através da
dialética na produção do espaço (homogeneização e heterogeneização), o
crescimento fica comprometido, não sustentado. Falamos no Capítulo II que nas
sociedades burguesas, a transformação do espaço é objetivo contínuo, e em alguns
casos, justamente em momentos de crise, quando a produção em geral diminui e a
mão-de-obra disponível barata – momento propício para o investimento em infraestrutura: ao mesmo tempo manter/estimular a economia funcionando através da
distribuição de renda pelo trabalho, e preparar a nação para outro período de
acumulação. Na sociedade de elite brasileira, investimento para transformação do
espaço (quanto ocorre) decorre de/nos períodos de crescimento econômico para
sustentar a expropriação de excedente, e é encerrado quando a reprodução social
com ampliação controlada do mercado interno (necessária ao primeiro) possa
ameaçar o status quo.
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4.3 A metrópole de uma sociedade de elite e a dialética do crescimento espacial

O ponto inicial da tese desenvolvido aqui foi providenciado pelo processo urbano
experimentado em São Paulo, principal centro de acumulação no Brasil. O fato que esse país
alcançou o estágio de acumulação intensivo somente há pouco tempo [final dos anos 1970,
na AL], em um momento também em que o centro mundial do capitalismo está caminhando
para sua fase final de desenvolvimento, faz São Paulo e outras aglomerações urbanas em
países com estágios similares de desenvolvimento, uma base favorável para observação do
processo urbano, onde a expansão/concentração rápida é combinada a um estágio avançado
de desenvolvimento do antagonismo da regulação mercado/estado (Deák,1985,p14).

Fizemos um levantamento histórico e conceitual caminhando do geral para o
particular, para aqui sintetizar – a Região Metropolitana de São Paulo.
A Região Metropolitana de São Paulo

Em 1964, o IAB fez as seguintes ‘recomendações’...
A institucionalização do planejamento metropolitano recomenda a criação, pela União, pelo
Estado ou pela associação dos municípios interessados, de um órgão técnico específico, que
coordene os serviços da planejamento dos três níveis de governo. Compete ao governo
federal... (...) institucionalizar corretamente o conceito de região metropolitana (...) ...que as
atuações setoriais do governo estadual na região metropolitana de São Paulo sejam
coordenadas por um órgão técnico de planejamento regional, entrosado com as administrações
municipais (...) ...que o planejamento global e parcial, realizado no Município de São Paulo,
é o mais importante para a região metropolitana e é também o mais urgente de todos
(coletânea Grande São Paulo, o desafio do ano 2000, as principais conclusões e recomendações
baseado em seminário do IAB de SP em 1964: Critérios de Encaminhamento do Planejamento
Territorial da Região da Cidade de São Paulo. Suplemento especial da FSP, 10/11 de 1967,p389,cit.in
Mori,1996,p228).

... e a primeira formulação do Estado sobre regiões metropolitanas está no
parágrafo 10 do Artigo 157 da Constituição de 24/01/19671, relacionada ao
‘planejamento integrado’ das diretrizes do SERFHAU.
1. “A União, mediante lei complementar, poderá estabelecer regiões metropolitanas, constituídas por

Municípios que, independentemente de sua vinculação administrativa, integrem a mesma comunidade
sócio-econômica, visando à realização de serviços de interesse comum” (Campanhole,1992,p371).
As outras medidas oficiais: o Decreto n°48162, 3/07/1967 cria as unidades territoriais no estado de
São Paulo, e o reconhecimento da região da Grande São Paulo; as outras foram: 2-Litoral, 3-Vale do
Paraíba, 4-Sorocaba, 5-Campinas, 6-Ribeirão Preto, 7-Bauru, 8-São José do Rio Preto, 9-Araçaruba,
10-Presidente Prudente, e 11-Marilia; através do Decreto Estadual 47863, 29/03/1967, criação do
Conselho de Desenvolvimento da Grande São Paulo (CODEGRAN), e de seu órgão executivo,
Grupo Executivo do Grande São Paulo (GEGRAN); pelo Decreto Municipal 6942, 7/04/1967,
criação do Grupo Executivo de Planejamento (GEP) do município de São Paulo, que desenvolveu
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No mesmo ano, Flávio Villaça já constatava:
(...) convém esclarecer que a institucionalização do Grande São Paulo, tal como definida nos
termos do Decreto 47 863 de 29 de março de 1967 que criou o GEGRAN poderia ter-se
efetuado há muito tempo (independente do artigo constitucional supracitado), pois trata-se
de uma regulamentação meramente administrativa das atividades do Estado numa
determinada região, atividades estas que esse mesmo Estado já exercia antes. Até o presente,
(...) nenhuma possibilidade nova foi criada no Brasil para a administração de áreas
metropolitanas (..)Antes de prosseguir, convém salientar que a experiência universal já
demonstrou que não é possível conseguir-se um plano metropolitano satisfatório,
simplesmente pela dita ‘coordenação’ ou ‘entrosamento’ dos diversos planos municipais ou
setoriais. Um plano geral, abrangendo todos os aspectos básicos do desenvolvimento regional,
deve ser elaborado por uma autoridade metropolitana, sem considerar limites
municipais”(Villaça,1967,p373); “O grande dilema que se apresenta aos políticos brasileiros
quanto à Lei Complementar é, sem dúvida, o seguinte: ou aceitam a necessidade de uma
medida impopular como um avanço a mais sobre a autonomia municipal (limitando o
poder dos municípios de regular sobre o uso da terra) ou a Lei Complementar será inócua ou
desnecessária.(...) Concluindo e resumindo: nenhum planejamento governamental pode ser
encarado separadamente da estrutura de poderes a ele vinculada, uma vez que o planejamento
nada mais é que um processo auxiliar à tomada de decisões. Por conseguinte, o problema
básico que hoje se coloca à institucionalização do planejamento metropolitano no Brasil —
e que não está sendo suficientemente visualizado — é um problema de estruturação de
poderes. Não estão sendo encarados com a necessária complementaridade, os problemas de
planejamento e de organização para o planejamento, precisamente nesta fase inicial em que é
preciso — e para tanto há oportunidade e possibilidade - pensar em
ambos”(Villaça,1967,p373,cit.in Mori,1996,p234).
o Plano Urbanístico Básico da cidade de São Paulo (PUB - feito pelo município); depois do GEP, o
Plano Metropolitano de Desenvolvimento Integrado (PMDI - feito pelo estado). Ambos últimos
deveriam ter constituído um único, com objetivo em direcionar o uso e ocupação do solo na
metrópole paulistana, com contribuições menos pela competência do que decorrente mais uma vez,
das sazonais ‘farturas econômicas’ – no caso, do ‘milagre econômico’. Objetivos principais do PUB,
direcionar o crescimento urbano, e infra-estrutura para 18 milhões de habitantes em 1990: 1-consolidar
o centro; 2-promover sub-centros; 3-novo centro em Parelheiros; 4-implantar corredores de atividades
múltiplas; 5-desenvolver centros comerciais secundários; 6-controlar a localização e expandir as zonas
de uso industrial; 7-aumentar densidades residenciais de 30 hab/ha a 75 hab/ha nas zonas periféricas;
8-construir Centros Administrativos. Objetivos principais do PMDI, a continuidade do crescimento
econômico do país e a continuidade do crescimento demográfico e da concentração industrial na
metrópole paulista, mas integradas ao desenvolvimento do estado e das regiões vizinhas, a fim de
reduzir os inconvenientes da excessiva concentração na Grande São Paulo (PMDI-GSP,1970,pXVII):
1-distribuição espacial equilibrada das funções urbanas; 2-encaminhar soluções prioritária para
saneamento, os transportes coletivos (especialmente sobre trilhos) e os usos do solo; 3-introduzirá
o conceito da zona de preservação dos mananciais; 4-ampliação do aeroporto de Congonhas, e a
localização do novo aeroporto internacional; 5-anéis rodoviários; 6-desestimula a expansão a Sul/
Sudoeste, para a zona leste; 7-abandona o novo centro em Parelheiros. A Lei de Proteção aos
Mananciais foi promulgada em 1975, mas as normas e usos de ocupação, mecanismos de sustentação
(compensação economica e fiscalização) da proteção nunca foram feitos. Sobrevive enquanto
instrumento legal para o bloqueio de novas instalações industriais, e argumento para dificultar infraestruturas na região.
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Enfim, era óbvia e inadequada a evidente função ‘técnica’ (determinante de solução
correspondente) atribuída à região metropolitana. O planejamento (supomos que
seja da organização espacial) resume-se a entrosamento entre municípios, obviamente
com destaque a São Paulo, sem considerar a organização espacial da produção no
país. Além do que, os aspectos contraditórios de sempre, sobreposição de estruturas
administrativas e de planejamento, criadas, substituídas ou extintas por decretos2,
realizando planos soltos e genéricos – de forma que os ‘serviços comuns’ por ex,
ficavam embaralhados (já vimos que a partir de um mixto entre incompetência,
conivência e propósito) nas disputas administrativas de responsabilidade – daí
que o tal entrosamento se viesse, seria ‘por encanto’. Permanece intocável a valiosa
autonomia (enquanto instrumento de fragmentação do espaço nacional) de cada
município sobre o controle do uso do solo (que só foram relativizadas durante o
período de governos militares, daí reconduzidas pela Constituição de 1988). Mais
uma vez, vale frisar que se houvesse interesse, a viabilidade do planejamento das
aglomerações urbanas deveria rever a autonomia constitucional dos municípios.
Os mapas 1 a 6 da Região Metropolitana de São Paulo mostram o panorama ‘concreto’
dessa introdução, a heterogeneidade do espaço visível a partir das relações entre renda,
acessibilidade, rede de esgoto, crescimento demográfico e taxa de emprego. A partir
deles, como também dos gráficos, tabelas e mapas referentes ao Município de São
Paulo, chegaremos ao objetivo do trabalho: representar o espaço heterogêneo da
metrópole de uma sociedade de elite, e que o processo de obsolescência dos centros
em direção ao ‘eixo sudoeste’ representa.
***
2.

A Lei Complementar 14 de 1973 substituiu o GEGRAN, pela EMPLASA (Empresa
Metropolitana de Planejamento da Grande São Paulo) em 1974 e quando o II PND foi
abandonado definitivamente em 1976, a EMPLASA foi sofrendo mudanças sistemáticas na
estrutura administrativa, até ser esvaziada/ sabotada com funções burocráticas, e a atividade de
planejamento foi tornada desnecessária. O roteiro é semelhante a outras instituições de governo:
em 1974, a EMPLASA estava vinculada à Secretaria da Economia e Planejamento (Lei
Complementar 94, 29/05/1974); em 1975 é criada a Secretaria dos Transportes Metropolitanos,
e a Secretaria dos Negócios Metropolitanos (Decreto 6111, 05/05/1975); em 1976 a EMPLASA
é integrada à Secretaria dos Negócios Metropolitanos (Lei Complementar 144, 22/09/1976); em
1980, a EMPLASA incorpora a Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos (EMTU) e é
alterado seu Estatuto Social (Decreto 15319, 07/09/1980); em 1988, é desmembrada da EMTU;
no mesmo ano, a Secretaria dos Negócios Metropolitanos é convertida em Secretaria da Habitação
e Desenvolvimento Urbano, que subordina a EMPLASA (Decreto 29355, 14/12/1988); em
1989 seu Estatuto Social é alterado novamente; em 1991 volta à Secretaria de Economia e
Planejamento, agora chamada Secretaria de Planejamento e Gestão (Decreto 33130, 15/03/
1991); também em 1991 é criada a Secretaria de Estado dos Transportes Metropolitanos (Lei
7450, 16/07/1991); em 1993, nova alteração do Estatuto Social da EMPLASA; em 1995, vinculada
e subordinada à Secretaria de Estado dos Transportes Metropolitanos (Decreto 39895, 0l/01/
1995). (Mori,1996,p250).
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CeSAD; cedido por Nuno Fonseca

fig.1: Evolução

da Região Metropolitana de São Paulo

1881

1881-1905

1905-1914

1914-1930

1930-1952

1952-1962

1962-1972

1972-1983

1983-1995

1995-2001
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mapa 1: Área

urbanizada da Região Metropolitana de SãoPaulo, por período de
expansão (1881-2002)

mapa 2: Renda familiar média segundo zonas homogêneas (zonas de tráfego da pesquisa

Origem- Destino 1997; Metrô SP); cit.in:www.fau.usp.br/docentes/depprojeto/c_deak/CD/5bd/
1rmsp/m06-ren/index.html
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mapa 3: Acessibilidade por transporte coletivo - Tempos médios de viagem por modo

coletivo segundo a origem da viagem. O mapa mostra o favorecimento do setor sudoeste e a
presença de polos mais autônomos (menos conectados): o ABC, Mogi e Cotia (pesquisa OrigemDestino 1987). cit.in: www.fau.usp.br/docentes/depprojeto/c_deak/CD/5bd/1rmsp/m08-tcol/
index.html

mapa 4: Rede de esgoto 2000 - Cobertura: porcentagem dos domicílios ligados à rede, por
distritos e subdistritos censitários. cit.in: www.fau.usp.br/docentes/depprojeto/c_deak/CD/5bd/
1rmsp/censos/2000/index.html
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mapa 5: Crescimento demográfico 1991-1996 - Taxa geométrica média, por distritos e
subdistritos censitários. cit.in: www.fau.usp.br/docentes/depprojeto/c_deak/CD/5bd/1rmsp/m10tcr/index.html

mapa 6: Taxa de emprego por habitante segundo zonas homogêneas (zonas de tráfego
da pesquisa Origem-destino 1997; Metrô SP). cit.in: www.fau.usp.br/docentes/depprojeto/c_deak/
CD/5bd/1rmsp/m07-txe/index.html

***

São paulo e a RMSP concentram a economia do Brasil. Isso posto, controlam o
país. Ambos desenvolvimento e fragilidade específicos da nação, causa e
consequência das formas de produção/reprodução da nossa sociedade de elite,
estão perfeitamente reproduzidos na sua maior cidade. Nos anos 2000, as relações
de reprodução internas à elite dessa sociedade de elite e entre ela e a elite das
sociedades burguesas, reproduzem com desenraizamento a mesma retórica ideológica
da dependência confortável que popularizou nossa desigualdade, que de tão assumida
se transformou na própria referência de equilíbrio da nossa sociedade e do espaço
da nação. Ela foi maturada desde colônia, no arrastado processo de pseudoindependência para serem continuamente ajustadas e reproduzidas após a
independência.
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A partir dos anos 1990, os conflitos entre o alinhamento das forças a favor e contra
esse status quo ganharam o reforço ideológico de uma pseudo-novidade: a cópia
ajustada (para tentar aqui uma sobrevida contra a exaustão da acumulação entravada)
da retórica de reprodução das políticas neoliberais nas sociedades burguesas (para
a saturação do estágio intensivo lá); em todos os campos em que conseguissem ser
empurradas. Para a cidade de São Paulo (e propagado ao país), isso representou a
ruptura (talvez definitiva) para o processo de acumulação (mesmo que via stop and go)
com reprodução ampliada e urbanização iniciado a partir da industrialização
(praticamente apenas a industrialização isso possibilita). A RMSP perdeu posição
de centro industrial nacional, para ser centro subsidiário comercial, financeiro e de
serviços das empresas transnacionais com sede nas ‘cidades globais’ das sociedades
burguesas, de onde nunca saíram – já de olho em não perder a fatia mundial que
sobrou (Brics - Brasil, Rússia, Índia e China) de uma suposta ampliação do mercado
de consumo.
Já falamos que uma das tendências do capitalismo contemporâneo é a queda da
proporção de trabalhadores na indústria, assim como o aumento da produtividade
sem correspondente aumento no tamanho dos mercados. Ao que indica o impasse
da proximidade do esgotamento do estágio intensivo nas sociedades burguesas, se
transposto para sociedades em estágio de acumulação híbrido/intermediário, como a
sociedade de elite brasileira, os pólos urbanos industriais ‘centralizados’ e o emprego
regularizado – de ambos, não retornarão (nem com subsídio estatal). Como São
Paulo concentra a indústria no país da acumulação entravada com baixa reprodução
da força de trabalho enquanto reserva de mão-de-obra, as proporções do do
impasse (lá e cá) podem ser trágicas.
Isso porque a relação entre crescimento vegetativo e o baixo índice de reprodução
social mostram que a manutenção da reprodução da sociedade de elite brasileira
está no seu limite de funcionamento. Após quase 25 anos de intervalo (ou inércia),
um movimento de investimentos em infra-estrutura em geral (incluindo educação
e saúde), mesmo que correspondendo aos ciclos/surtos de go and stop é necessário
(urgentemente) para garantir que o país não pare ou caminhe para trás, bem como
possa continuar reproduzindo a sociedade de elite segundo esse status quo - vale
dizer, assegurar mão-de-obra com requerimentos mínimos necessários para atender a
expansão dos serviços (não mais indústria), alguma pesquisa e acumulação, mesmo
na acumulação entravada (nunca dissemos que ela não é possível). E a RMSP, centro
do Mercosul é aonde as mudanças são/serão necessárias. Brasil, Rússia, Índia e
China e são países com grande população, que apresentam as condições para
crescimento sem depender de condições de acumulação e comércio mundiais.
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fig.2: Urbanização no Mercosul - visão noturna do sul do Brasil, Paraguai e Uruguai, norte da
Argentina e Chile, sobre a intensidade da urbanização na região. Fonte: baseado em imagem
NASA/NOAA (2000) , com adição de* toponímia
de cidades. cit.in: DEÁK, C. and
**

SCHIFFER,S;2007,p4.

O apogeu do planejamento integrado na metrópole foi entre os anos 1960 e 1970
com o PUB* (Plano Urbanístico Básico feito em 1968, com projeção para 1990 mapas 7 a 13), e com o PMDI (Plano Metropolitano de Desenvolvimento
Integrado), abrangendo análise e propostas para a estrutura urbana e
complementada com planos setoriais de infra-estrutura. A sequência seria que os
Planos seguintes seriam sempre específicos (como o PITU 2020 - Programa
Integrado de Transportes Urbanos, feito em 1997/98 - mapas 14 e 15; figuras 3 a
5), com pouca abrangência em extensão de área e tempo, e nem assim implantados.
Já falamos que a maior parte da produção desse curto período de planejamento
integrado não foi implementada – e seriam apenas em específicas necessidades da
reprodução da acumulação entravada. Isso abriu caminho para projetos pontuais
diversos e dispersos, viabilizados pelo poder público (ex, Operações Urbanas -mapas
16 e 20- e Interligadas), onde reina de forma mais fácil (na ausência de planejamento
integrado para o coletivo) o interesse privado da especulação.

*Principais diretrizes e proposições de integração das cinco grandes áreas de atuação pública
recomendadas à Prefeitura de São Paulo para a realização até 1990. A maior parte das recomendações conta com recursos e atribuições próprias da Prefeirura. Outras excedem os limites municipais e exigem soluções conjuntas ao nível metropolitano, tais como transportes, saneamento,
habitação, abastecimento de gêneros alimentícios, e visam a atuação conjunta com os governos
do Estado e do País. O Plano recomendada também a participação da iniciativa particular:
Desenvolvimento urbano, uso do solo e execução dos grandes projetos de urbanização;
Desenvolvimento social, educação, saúde pública, bem-estar social, recreação, habitação e cultura;
Circulação e transportes, transportes coletivos, sistema viário, controle de tráfego;
Serviços urbanos, abastecimento de água, esgoto, drenagem, controle da poluição do ar, energia
elétrica, iluminação pública, comunicações, serviço funerário, distribuição de gás, abastecimento,
limpeza urbana, segurança pública;
Administração pública, abrangendo medidas legais, administrativas e financeiras para permitir a
realização do Plano, incluindo estímulo e promoção das atividades produtivas.
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figuras e texto desenvolvidos por Csaba Deák, disponível em
http://www.fau.usp.br/docentes/depprojeto/c_deak/CD/
5bd/1rmsp/plans/h3pub/index.html

cedido por Nuno Fonseca

PUB- Plano Urbanístico Básico de São Paulo (1968)

mapa 7: Planta de situação regional onde está inserido o
município, com amplo contexto.

mapa 8: Uso do Solo

mapa 9: Estrutura Viária principal, com mínimo de 12 m
de faixa pavimentada
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mapa 10: Fluxos de Viagens:
por transporte coletivo

figuras e texto desenvolvidos por Csaba Deák, disponível em
http://www.fau.usp.br/docentes/depprojeto/c_deak/CD/
5bd/1rmsp/plans/h3pub/index.html

mapa 11: ...e individual. Em 1968,
2/3 das viagens eram feitas de ônibus, o dobro das viagens de carro.

mapa 12: Propostas:
malha de vias espressas com 615 km,
em malha ortogonal.

mapa 13: Metrô, também com 615
km, e ainda mais 400 km do trem
urbano, em malha rádio-concêntrica.
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PITU- Programa Integrado de Transportes Urbanos (1998)

fig.3: PITU 2020

Secretaria do Transporte Metropolitano-STM (1999) PITU 2020/ Plano Integrado de Transportes
Urbanos para 2020; figuras e texto desenvolvidos por Csaba Deák, disponível em http://
www.fau.usp.br/docentes/depprojeto/c_deak/CD/5bd/1rmsp/plans/1pitu20/index.html#map2

mapa 14: Sistema de transportes coletivos: Metrô (azul mapa 15: Intervenções na estrutura viária: pratiescuro), pre-Metrô (azul claro), ônibus 'troncais' (verme- camente a única novidade é o anel viário.
lho) e monotrilho (verde).

fig.4: à esquerda, na revisão (PITU 2025) a malha já é
reduzida; acima, a malha atual

fig.5: a proposta de Csaba Deák
286

Organização espacial na acumulação entravada IV

A constituição de 1988 oficializou esse processo, ao devolver aos proprietários o
que a elite local municipal havia perdido nos anos de planejamento integrado –
autonomia. Com isso, planejamento passou a ser ‘estratégico’, que é outra forma
de dizer fragmentado, setorializado, individualizado e privilegiado, base de
reprodução da sociedade de elite (especificamente sua elite, alternando entre grupos
locais) sobre a configuração do espaço tanto administrativo quanto concreto, sem
vistas ao interesse coletivo legítimo, mas à sua retórica. O penduricalho neoliberal
da desqualificação do controle e planejamento estatal reinventado nos anos 1980,
logo em seguida seria aplicado por aqui: as operações urbanas em áreas da cidade prédeterminadas e limitadas a partir do ‘interesse’ do mercado, e o seu irmão gêmeo
no nível da localização, as operações interligadas; combinações entre público, semipúblico e privado, conselhos, consórcios, associações, ONGs - nada mais são do
que instituições oficializadas de disfarce do mercado, a elas delegados relativo poder
político via suposto ‘interesse coletivo’ (que se transforma em ‘interesse
participativo’), grupos de manobra para defender projetos localizados e de interesse
particular3.

3.

Suponhamos que nas sociedades burguesas onde nasceram, existam grupos supostamente
defendendo o interesse coletivo; motivo que não existe em uma sociedade de elite. ‘Planejamento
estratégico’: Av.Paulista (Associação Paulista Viva, mantida pelo banco Itaú); bairro Bela Vista,
pólo gastronômico e entretenimento (Projeto Bela Vista), idealizado por: Hudson Petróleo,
CIE Brasil e grupo Sílvio Santos; bairro Bom Retiro, pólo de moda (Boulevard Bom Retiro),
idealizado pelo empresário Shlomo Shoel; vetor sudoeste, pólo tecnológico de serviços
(Associação Colméia); centro histórico, pólo cultural e financeiro (Procentro-prefeitura, Associação
Viva o Centro-privada). O argumento racional de todos gira em torno da promoção de áreas
com potencial de intensificação do uso do solo (independente da legislação), e evitar a degradação
(leia-se ‘revitalização’). Assim, são providenciadas infra-estrutura nova ou adicional, misturando
investimentos públicos e privados (quando não apenas públicos). Isso promoveria uma
valorização da área específica, em que ‘todos’ ganham: o particular (dinheiro) e a prefeitura (receita
e ‘valorização do espaço coletivo’). Além da questão financeira propriamente dita, estão os
mecanismos das concessões de taxas, diminuição de restrições sobre o solo, ou seja, perda
consciente/conivente do controle do Estado sobre a estrutura urbana – e a especulação ganha
um potencial imenso.
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Operação Urbana Faria Lima

mapa 16: A primeira Operação Urbana foi a Operação Urbana Anhangabaú de 1991. As Operações Urbanas estão
sujeitas às decisões da CNLU - Comissão Normativa de Legislação Urbanística e a implantação do projeto com os
recursos por ela proporcionados são atribuições da Emurb – Empresa Municipal de Urbanização. Atualmente,
existem três Operações Urbanas em funcionamento:
1.Operação Urbana Centro
2.Operação Urbana Faria Lima
3.Operação Urbana Água Branca
4.Operação Urbana Agua Espraiada
Na gestão Maluf (1993-1996), a Água Branca foi aprovada pela Câmara Municipal em 1995, a Água Espraiada foi
revista e a avenida foi construída em 1996 sem ter a aprovação da Operação até hoje. A Operação Urbana Anhangabaú
foi ampliada e virou Operação Urbana Centro em 1997. A Operação Urbana Faria Lima foi proposta pela iniciativa
privada na gestão Jânio Quadros, encaminhada parcialmente no projeto de lei do Plano Diretor de 1991 na gestão
Luiza Erundina e assumida pelo Executivo na forma de projeto de lei em 1993 na gestão Paulo Maluf. Foi
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www.fau.usp.br/docentes/depprojeto/c_deak/CD
/5bd/1rmsp/plans/h2pl-av/index.html

Exemplo desse ‘novo planejamento descentralizado’ é o Plano diretor 2001-2010 do
município de São Paulo (íntegra em http://sempla.prefeitura.sp.gov.br/pde/
LEI_13430-13.09.02.doc). Ele começa com uma análise da estrutura urbana, apenas
para identificar ‘áreas de interesse’, o ‘mapa da mina’ de acordo com os principais
eixos, e daí recomendá-las para modificação e intensificação do uso do solo em
projetos futuros das operações urbanas (mapas 20, 21 e 22)– pelo mercado. Na
prática, o município atende o ‘portfólio de investimentos’ montado pelo mercado
(a elite da sociedade de elite) e indica aonde os fará, esperando o mercado na volta,
se interessar: o que em se tratando de mercado, pode perfeitamente ‘não acontecer’,
e os investimentos ‘públicos’ nas ‘áreas com potencial de interesse’ se tranformam
em ‘micos ‘que muitas vezes nem o mercado quer – o que não é problema, apesar
dele conduzir o dinheiro não é dele, são investimentos a toda cidade. Enfim, no
Plano Diretor, poucas diretrizes sobre uso e regulação do solo, as que existem são
abstratas e o mais limitadas possíveis, predominando sobre zonas residenciais de
alta renda, industriais e ambientais, com a justificativa de detalhamento à medida
que necessárias, pelas sub-prefeituras – o ‘espírito’ é o mesmo do Projeto Eixos de
Desenvolvimento. Não há linhas mestras de integração da estrutura urbana, nem
objetivos de ação concreta; o descaso só não é confirmado porque são alegadas a
justificativa/retórica de sempre: falta de recurso, inexistência de funcionários
qualificados à tarefa, informações insuficientes, etc – mesmo porque, se e quando
necessário, os problemas serão resolvidos ‘no futuro’ pela ‘possibilidade prática
possível’, viável através da setorialização, pelas operações urbanas estratégicas, com
recursos das parcerias público-privadas, etc.
Pode ser considerado avanço no entanto, o Estatuto da cidade, que unificou alguns
instrumentos de controle, taxação e indução de uso do solo interessantes, de
expropriação (a função social da propriedade privada) no solo, para facilitação de moradias
de baixa renda (zonas de interesse social), para localizações ociosas em decorrência do
tempo (imposto progressivo), etc. Entretanto, são letras, papéis, leis, feitas pela elite da
sociedade de elite ou por seus representantes (a nossa própria sociedade), sempre
prontos a contornar juridicamente qualquer comprometimento ou interesse
particular não atendido, desqualificar, anular, ou simplesmente não ‘respeitar’ a
‘lei’, quando esta coloca empecilhos à acumulação com reprodução seletiva – essa
é a sociedade em que existe lei que ‘pega’ ou não pega, da mesma forma que Gegran,
Emplasa, Sempla, quase sempre tiveram uma existência frágil, senão pro forma.

fig. 6: nosso conhecido Plano
de avenidas Prestes Maia
(1935), não é planejamento integrado, mas um plano viário
central.
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mapa 17: Subprefeituras e Distritos do Município de São Paulo

mapa 18: PIB

- Unidades da Federação e Região Metropolitana de São Paulo
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***

Podemos dizer que provimento de infra-estrutura corresponderá a um espaço
unificado; e na irregularidade entre áreas com e sem infra-estrutura, um espaço
diferenciado, que significará (ao que nos interessa) variação do preço de
determinadas localizações e áreas da cidade e determinante (‘referência’, ‘apontador’)
fundamental para os investimentos ‘públicos’.
O processo de obsolescência dos centros da MSP representa uma disputa entre o
mercado por ‘pólos’ (centralidades, centro financeiro, centro histórico...) que
indicarão e/ou barganharão para que o Estado implemente infra-estrutura (antes
ou depois do ‘pólo’ criado), causa e consequência do alto diferencial de preço do
solo. O espaço homogêneo/unificado em áreas seletivas e fragmentado/
heterogêneo na maior parte é exemplo da ação seletiva desse Estado de uma elite,
desinteressado sobre a maioria e coerente para a minoria.

gráficos 1 e 2 desenvolvidos por Csaba Deák; disponível em
http://www.fau.usp.br/docentes/depprojeto/c_deak/CD/1disc/index.html

Nos gráficos 1 a 13 e tabelas 1 a 3, temos um panorama da RMSP, o que inclui a
metrópole de uma sociedade de elite (MSP - Metrópole de São Paulo).

gráf.1

O gráfico 1 parece dizer algo como não há como
concentrar renda quando não se possui. À medida
que a renda cresce, a concentração aumenta.

gráf.2

Além do óbvio de que São Paulo possui poucos quilômetros de metrô, é a cidade com menor taxa de quilômetro por habitante.
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tab.1: Densidade demográfica por sub-região, RMSP
Sub-Região

Área
(1.000 ha)

População (1.000)
1997 2002

Dens. Demog. (hab/ha)
1997 2002

Sudoeste
Oeste
Norte
Nordeste
Leste
Sudeste
Centro
TOTAL

113
93
74
79
208
84
154
805

585
1.605
367
1.107
1.010
2.260
9.858
16.792

5,18
17,26
4,96
14,01
4,86
26,90
64,01
20,86

5,93
19,51
6,15
15,71
5,77
28,73
68,52
22,79

670
1.814
455
1.241
1.200
2.413
10.552
18.345

(Metrô-Pesquisa OD/97 e Aferição da OD/2002)

A população da RMSP cresceu
aproximadamente 1,5 milhão
de habitantes desde 1997 (em
10 anos), sendo que quase a
metade desse crescimento
(aproximadamente 700 mil habitantes) aconteceu no município de São Paulo, que
corresponde à Sub-região Centro. Apesar disso, é a região que
apresentou uma das menores
taxas de crescimento
populacional, e que continuou
diminuindo a sua participação
no total metropolitano.

tab.2: Dados globais RMSP
Variáveis

1967

1977

1987

1997

2002

População (milhares de habitantes)
Total de Viagens (milhares/dia) Viagens Motorizadas (milhares/dia)
Frota de Autos (milhares)
Índice de Mobilidade Total¹
Índice de Mobilidade Motorizada²
Taxa de Motorização³
Empregos (milhares)
Matrículas (milhares)

7.097
21.399
7.187
493
2.08
1.01
70
1.088

10.273
29.400
15.999
1.384
2.06
1.56
135
3.960
2.523

14.248
31.432
18.750
2.014
1.87
1.32
141
5.647
3.676

16.792
38.660
20.619
3.092
2.11
1.23
184
6.959
5.011

18.345
24.466
3.099
1.33
169
7.983
5.448

(Metrô-Pesquisa OD/67/77/87/97 e Aferição da OD/2002)
¹ Índice de Mobilidade Total: Número de viagens totais por habitante
² Índice de Mobilidade Motorizada: Número de Viagens motorizadas por habitante
³ Taxa de Motorização: Número de automóveis particulares por 1.000 habitantes

tab.3: Empregos por sub-região RMSP
Sub-Região

Sudoeste
Oeste
Norte
Nordeste
Leste
Sudeste
Centro
TOTAL

1997
Empregos

2002
Empregos

(1000) %

(1000) %

237
644
138
441
370
879
4.250
6.959

198
599
110
464
400
988
5.224
7.983

3,41
9,25
1,98
6,34
5,32
12,63
61,07
100,00

2,48
7,51
1,38
5,81
5,01
12,37
65,45
100,00

O número de empregos na
RMSP cresceu 15% entre 1997
e 2002. Houve perda de empregos nas sub-regiões Sudoeste, Oeste e Norte. Os empregos encontram-se espacialmente concentrados na sub-região
Centro, que corresponde ao
município de São Paulo, e em
muito menor número, na subregião Sudeste.

(Metrô-Pesquisa OD/97 e Aferição da OD/2002)

gráf.3: População por Renda Familiar Mensal - RMSP 1997 e 2002

Renda Familiar Mensal
(reais de outubro de 2002)
AZUL 1997
VERMELHO 2002

Os valores de renda de outubro de 1997 foram atualizados para outubro de 2002, por meio do INPC Índice Nacional de Preços ao Consumidor, do IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística.A
renda média familiar mensal apresentou decréscimo de 27% no período de 1997 a 2002, tendo ocorrido
também piora na distribuição da população por faixas de renda familiar mensal.
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gráf.4: Flutuação horária das viagens diárias por Modo - RMSP

VERMELHO
AZUL
VERDE
AMARELO
ROXO

Coletivo
Individual
Motorizado
a Pé
Total

Hora de Saída

Número de viagens com início dentro de cada uma das faixas de amplitude de uma hora em que foi dividido
um dia típico. O número máximo de viagens motorizadas acontece entre 17h00 e 18h00.
(Metrô-Pesquisa OD/97 e Aferição da OD/2002)

gráf.5: Evolução das viagens diárias por Modo - RMSP

por ANO
AMARELO a pé
AZUL individual
VERMELHO coletivo

Confirmando tendência que se observa desde 1967, houve aumento da participação das viagens por modo
individual e queda da participação do modo coletivo, que pela primeira vez é superada pelo modo
individual. Em 1997, a divisão modal era de 51% para o modo coletivo e 49% para o modo individual, que
passa em 2002 para 47% e 53%, respectivamente. A participação das viagens a pé passou de 34% para 37%
do total de viagens, praticamente retomando a participação de 1987, que era de 36%.
(Metrô-Pesquisa OD/97 e Aferição da OD/2002)

gráf.6: Evolução das viagens diárias por Modo Principal - RMSP

(*) inclui Fretado e Escolar

O crescimento da participação por modo individual é principalmente por automóvel: em 2002 é metade das
viagens motorizadas. As viagens por motocicletas também aumentaram, embora ainda pequena a sua
participação.
(Metrô-Pesquisa OD/97 e Aferição da OD/2002)
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gráf.7: Total de viagens diárias por Motivo - RMSP

AZUL 1997
VERMELHO 2002

O principal motivo é o trabalho, responsável por 39% das viagens realizadas diariamente, e a escola com
29%. Os 32% restantes correspondem a viagens por motivos: compras, saúde, lazer e outros. Comparados
aos dados de 1997, estes percentuais não sofreram alterações significativas.
Merece destaque o número de viagens para a escola realizadas a pé: 6.884 mil viagens, o que corresponde a
48% das viagens a pé realizadas diariamente.
Ocorre maior participação das viagens motorizadas quanto maior a renda familiar. Nas faixas de renda até R$
800,00, predominam as viagens a pé, tanto em 1997 quanto em 2002. Houve aumento da participação das
viagens a pé e diminuição das viagens motorizadas para a renda familiar até R$ 400,00; a distribuição
percentual se iguala, nas duas datas, para a faixa de renda familiar de R$ 400,00 a R$ 800,00, e a partir desta
faixa há uma diminuição da participação das viagens a pé e consequentemente aumento da participação das
viagens motorizadas; para a faixa de renda familiar acima de R$ 6.000,00 não houve alteração.
(Metrô-Pesquisa OD/97 e Aferição da OD/2002)

gráf.8: Divisão das viagens diárias por Renda Familiar Mensal - RMSP

viagens a pé 2002
viagens Motorizadas 1997

viagens a pé 1997

viagens Motorizadas 2002
Renda Familiar Mensal
(reais de outubro 2002)

A participação do modo coletivo é tanto maior quanto menor a renda familiar. Em 2002,
a participação das viagens por
transporte coletivo para as rendas familiares até R$ 400,00 é
de 74%, enquanto que para as
rendas familiares acima de R$
6.000,00 ela é 13%. O ponto
de igual participação dos modos situa-se na faixa de R$
800,00 a R$ 1.600,00; em 1997,
este ponto situava-se na faixa
de R$ 1.600,00 a R$ 3.000,00.
(Metrô-Pesquisa OD/97 e
Aferição da OD/2002)

gráf.9:Tempo médio das viagens diárias por Modo e Renda Familiar Mensal - RMSP

Renda Familiar Mensal
(reais de outubro de 2002)
AMARELO a pé
AZUL individual
VERMELHO coletivo

Quanto maior a renda familiar, menor os tempos de viagens por modo coletivo e a pé. Com relação ao
transporte individual, os tempos médios em qualquer das faixas de renda familiar não se afastam muito de
sua média.
(Metrô-Pesquisa OD/97 e Aferição da OD/2002)
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gráf.10: Índice de Mobilidade por modo Coletivo e renda familiar mensal - RMSP

Renda Familiar Mensal
(reais de outubro 2002)

gráf.11: Índice de Mobilidade por modo Individual e renda familiar mensal - RMSP

Renda Familiar Mensal
(reais de outubro 2002)

Os índices de mobilidade apresentaram acréscimos para os modos individual e a pé, enquanto que o índice
por modo coletivo permaneceu praticamente o mesmo no período de 1997 a 2002. A mobilidade por
modo individual passou de 0,61 a 0,70 viagens por pessoa no período, superando em 2002 o índice por
modo coletivo, que permaneceu praticamente o mesmo: 0,62 e 0,63 viagens por pessoa, em 1997 e 2002,
respectivamente. A mobilidade a pé passou de 0,64 a 0,78 viagens por pessoa, no período. A mobilidade por
modo individual apresentaram acréscimos em todas as faixas de renda familiar. Estes acréscimos são tanto
maiores quanto maior a renda. Houve acréscimos na mobilidade por modo coletivo até a renda familiar de
R$ 3.000,00, decrescendo a partir desta renda. No índice de mobilidade a pé, os maiores acréscimos ocorreram nas faixas de renda familiar até R$ 800,00, tendo sido proporcionalmente maior na faixa de renda
familiar mais baixa de até R$ 400,00.
(Metrô-Pesquisa OD/97 e Aferição da OD/2002)
gráf.12: Índice de Mobilidade por Modo Coletivo e Escolaridade - RMSP
Quanto maior a escolaridade, maior o
índice de mobilidade total e o índice de
mobilidade por modo individual. Com
relação à mobilidade a pé, ocorre o inverso: ela é maior quando menor a escolaridade. A mobilidade por modo coletivo é crescente com a escolaridade, até
o segundo grau completo/superior incompleto, e decresce para a escolaridade superior completo. Com relação à
evolução do índice de mobilidade total, houve acréscimos de mobilidade em
todas as escolaridades, principalmente
para a categoria 1º grau completo / 2º
gráf.13: Índice de Mobilidade por Modo Individual e Escolaridade grau incompleto e para a escolaridade
superior. Os resultados são diversos se
considerarmos os modos coletivo e individual: enquanto no modo individual
há acréscimo de mobilidade na escolaridade superior completo, no modo coletivo houve perda de mobilidade na
escolaridade inferior ao 2º grau completo, e pequeno acréscimo na escolaridade
acima do 2° grau completo.
(Metrô-Pesquisa OD/97 e Aferição da
OD/2002)
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mapa 19: Tipos

de Uso do Solo. Quadras fiscais do Município de São Paulo - 2004

*

*Repara-se que as tradicionais ‘Zonas’ de Uso do PMDI
desapareceram no mapa TPCL 2004. O que interessa agora são ‘quadras fiscais’ com o empírico ‘predominância de
uso’.
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mapa 20: Diretrizes

de Uso e Ocupação do Solo

No Plano Diretor 2001-2010, com exceção da Z1 residencial
(em amarelo), a grande mancha com o nome Zona Mista
(em cinza) a que foi reduzido o zoneamento; o restante a
que ficou reduzido o planejamento foram delegadas para
as Operações Urbanas (à direita): 4 em operação e 11 em
estudo.

(Sempla 2002)
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mapa 21: Política de Desenvolvimento Urbano

Sempla 2002

Repara-se que nomes ‘macroáreas’ como: ‘urbanização consolidada’ (amarelo), ‘restruturação e requalificação’
(vermelho), ‘em consolidação’ (laranja), ‘urbanização e qualificação’ (pêssego), ‘proteção integral’ (verde
escuro), ‘uso sustentável’ (verde claro)... além de não significarem algo concreto relativo a Política de Desenvolvimento Urbano (título do mapa), representa menos ainda na metrópole de uma sociedade de elite: um
passeio em qualquer área com esses nomes revela que o ‘mercado’ em seus diversos níveis sempre definiu
usos permitidos por legislação ou não, fiscalizados ou não. A diferença agora, é que fica-se institucionalizado
o ‘campo aberto’ para o ‘mercado’, a definir no futuro.
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***

A elite da metrópole de uma sociedade de elite se concentra no setor sudoeste.
Conforma um triângulo equilátero com 15 a 20km de boa infra-estrutura, meio
ambiente e acessibilidade razoáveis, a maior parte das atividades econômicas
(exceto indústrias) e das localizações de alta renda. A densidade foi baixa até os
anos 1930, mas o crescimento atual é alto, dividido entre habitação e serviços das
classes média-alta e alta, favelas4 nos espaços intermediários e na periferia externa
no extremo sudoeste. Os outros setores da metrópole consistem
predominantemente de habitação e serviços das classes média e baixa, favelas
nos espaços intermediários e nas periferias. A infra-estrutura, meio ambiente e
acessibilidade variam entre razoáveis, precárias e extremamente precárias. Ainda
existem indústrias na metrópole, mas sem o porte e a quantidade de antes: se
deslocaram das estradas de ferro (1850) para as margens de rodovias (após 1960)
e depois, para o interior do estado.
O setor sudoeste é o ‘vetor’ escolhido para concentrar os investimentos públicos
e privados5. Isso significa selecionar, segregar e inviabilizar (ou anular) um objetivo
coletivo (caso houvesse) de desenvolvimento homogêneo com diretrizes integradas
à toda a cidade, com vista ao aumento de densidade e otimização da infra-estrutura,
do espaço e das localizações. É uma escolha estratégica: a distinção por renda
mantém ‘protegida’ a classe dominante, e afastada e sob controle a classe baixa,
além de facilitar a tarefa de privilegiar o investimento ‘público’ nas ‘áreas de
interesse’ e/ou eliminá-los das áreas sem interesse; impede também, a
‘desagradável’ relação imaginada pela elite entre aumento de densidade com
mistura social. A utilização do espaço é ferramenta eficaz de causa e consequência
sobre a diferenciação do espaço e da sociedade, como também à manutenção e
reprodução do status quo.

4. A partir da metade dos anos 1970, as auto-construídas favelas cresceram invadindo/ocupando

principalmente áreas públicas e hoje compõe aproximadamente 15% da população urbana da
RMSP (2,5 milhões).
5. “As camadas de mais alta renda procuraram trazer para junto de si, inicialmente equipamentos

urbanos que prescindiam de uma localização central e mais tarde, mesmo aqueles que por
unicidade e importância deveriam logicamente permanecer no centro”. (...)”Em toda essa
manipulação do espaço urbano, parece clara a identidade e a harmonia entre o Estado e as elites,
não só pelo vulto de recursos canalizados para atender sua movimentação, como também pelo
fato do Estado transferir ele próprio, as principais organizações de condução da sociedade, para
a direção geral ocupada por aquelas camadas. Vistas através do espaço, portanto, as relações entre
o estado e as elites, tem sido de harmoniosa subserviência”(Villaça,1978,p357) [o que consideramos
fundamental é alterar que, em uma sociedade de elite, a elite (não ‘as’) é o Estado (Estado de uma
elite), não há distinção entre ambos – assim sendo, não há ‘harmonia subserviente’ porque de tal
entrincamento depende a própria manutenção da reprodução da soceidade de elite].
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Essa é a regra. Porém, de tempos em tempos, com planejamento seletivo (localizado,
‘estratégico’) ou sem planejamento, alguns esforços para unificação do espaço (desde
a escala municipal à nacional) são implantados: uma grande avenida ou estrada, um
segundo aeroporto, uma nova linha de metrô ou um rodoanel viário. Acontece que
tais inversões são sempre semi-implantadas6, mais uma vez privilegiando o grupo
e setor de alta renda, já inserido aos ‘bens de consumo urbanos’ (investimentos
públicos) e que até por isso ‘os capacita’ a serem os consumidores de sempre (poucos,
mas de grande ‘valor’) que além de direcionar os investimentos públicos, atrairão
os investimentos privados: cria-se uma ideológica ‘sequência lógica’ de
direcionamento de recursos que aumenta e consolida a produção do espaço, acessos
e usos, que é a metrópole de uma sociedade de elite.

6.

A tal avenida ou estrada ou metrô é parcialmente construída nas áreas de maior ou menor
preço do solo (dependendo de vários fatores: por ex, se quer induzir à diferenciação de preço, ou
mesmo trazer a mão-de-obra da periferia para trabalhar em algum dos ‘centros’); a construção do
rodoanel estende-se por anos, nunca completada, transforma-se em minianel viário (trecho
oeste-2004 na RMSP); o segundo e melhor planejado aeroporto (Cumbica) é construído, mas
sem acesso por transporte coletivo de escala, etc - ou então, quando cai algum avião que transporta
os ‘membros ou representantes’ da elite, a retórica de um ‘trem expresso’ para o segundo
aeroporto retorna. Em São Paulo, linha 5 do metrô (exemplo a seguir). Rio de Janeiro: a guerra
ideológica pela construção da Linha Amarela, que permitiu o acesso da população pobre da zona
sul às praias centrais da classe média - ‘o morro invade a praia’, ‘os arrastões foram facilitados por
causa da linha amarela’, etc.
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mapa 22: Rede

Estrutural de Eixos e Pólos de Centralidades

Sempla 2002

Este é o mapa que (na prática) definiu o ‘planejamento urbano’: ‘eixos’ e ‘centralidades’. Aqui, os nomes
presentes repetidamente na legenda - ‘qualificar’ e ‘dinamizar’ são o que irá direcionar os recursos públicos
(aqui eles dizem algo). Repara-se que os círculos vermelhos (definidos como mais importantes - em detalhe
no mapa 35) estão em maioria no ‘eixo’ sudoeste. Outro ‘detalhe’ interessante, é a localização dos CEUs (em
roxo), distantes de qualquer ‘centralidade’ e em em áreas de ‘proteção ambiental’.
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mapa 23: Coeficiente de Aproveitamento Bruto - quadras fiscais do Município de
São Paulo - 2004

‘Aproveitamento’ parece dizer que as áreas escuras são (talvez, de forma racional) ‘melhor aproveitadas’.
Entendemos que na prática, são áreas que o mercado considerou ‘aproveitáveis, para aí e após, o resultado
ser melhor ‘aproveitamento’ - do ponto de vista do mercado. Vale lembrar que isso não significa necessariamente aproveitamento relativo a densidade - do ponto de vista coletivo/urbano - apenas área construída,
interesse do TPCL.
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mapa 24: Lançamentos Imobiliários no Mercado Formal de Habitação - Distritos do Município de São Paulo
1992-2006

mapa 25: Lançamentos Imobiliários no Mercado Formal de Habitação, por períodos - Distritos do Municípío
de São Paulo 1992-2006

O mapa 23 relacionado aos mapas 24, 25, 26, 27, 28 e 29 começam a mostrar aonde queremos chegar : o
encaminhamento da produção imobiliária (formal, por enquanto) direcionada para o setor de alta renda ‘eixo’ sudoeste. A fonte (Embraesp - Empresa Brasileira de Estudos de Patrimônio) é a principal empresa
privada de avaliação e pesquisas sobre o mercado imobiliário em São paulo.
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mapa 26: Lançamentos Imobiliários no Mercado Formal de Imóveis Comerciais - Distritos do Município de
São Paulo 1992-2006

mapa 27: Distribuição de Domicílios segundo Faixa de Renda - Distritos do Município de São Paulo 2000
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mapa 28: Centros Comerciais e Shopping Centers segundo faixas de Área Construída
Distritos do Município de São Paulo 2006

mapa 29: Lançamentos Comerciais no Mercado Imobiliário - Distritos do Município de São Paulo 1992-2005
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mapa 30: Densidade de Área Construída segundo Tipo de Uso - Distritos do Município de São Paulo 2004

mapa 31: Empregos Formais - Distritos do Município de São Paulo 2000

Sem considerar por enquanto o uso industrial, os mapas 30, 31, 32, 33 e 34 relacionam densidade de área
construída a emprego: maior densidade aonde há mais emprego formal (predominantemente no amplo
setor ‘serviços’) relacionados e direcionados à população residente de alta renda e serviços idem, no eixo
sudoeste (bancos, ‘intermediação financeira’, consultoria em hardware, etc).
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mapa 32: Empregos Formais nos Serviçõs e Especialização1 segundo Subsetores Selecionados
Distritos do Município de São Paulo 2004

mapa 33: Empregos Formais nos Serviçõs e Especialização1 segundo Subsetores Selecionados
Distritos do Município de São Paulo 2004

mapa 34: Empregos Formais nos Serviçõs e Especialização1 segundo Subsetores Selecionados
Distritos do Município de São Paulo 2004
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mapa 35: ‘Vetor’ Sudoeste (Sempla 2002)
mapa 36: Favelas - Regiões e Subprefeituras do Município de São Paulo 2000

Começaremos com os contrastes. No mapa 36, o maior crescimento de favelas (verde claro) aconteceu
justamente no período do ‘milagre econômico’, lembrando que o crescimento foi desequilibrado, seletivo,
etc, e que a metrópole sinteza o alcance nacional. O período de crescimento de favelas na região central
(amarelo) ‘coincide’ com o deslocamento acentuado da população de alta renda em direção ao prolongamento externo do eixo sudoeste, como também à retórica da degradação.
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mapa 37: Urbanização

e Regularização de Favelas
Distritos do Município de São Paulo 2006

Esse mapa 37 é o mapa das ‘favelas regulares’ (como se isso fosse possível) ou em vias de ‘regularização’.
Relacionando com 38, 39, 40, 41, 42, 43 com o mapa 5, o maior crescimento demográfico (mesmo que venha
caindo aa - gráf.14) da população (que é também majoritariamente de baixa renda) é nas áreas periféricas
aonde vão os excluídos do mercado da habitação formal. Áreas ‘sensíveis’, necessárias à ‘sustentabilidade’
do município, daí a ‘proteção ambiental’. A ‘lógica’ da metrópole de uma sociedade de elite além de não os
incorporar ao mercado habitacional formal, os ‘regulariza’ nas áreas definidas por ela própria como inade309
quadas, e desconsidera a acessibilidade dessa mão-de-obra (mapa 3).
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Cortiços e Loteamentos irregularmente Implantados
Distritos do Município de São Paulo 2006

mapa 38:

Complementando a nota anterior, esse mapa 38 é o mapa das ‘favelas irregulares’. Essa população que é
maioria precisa morar em algum lugar em que consiga pagar. Os cortiços centrais são melhor localizados (cor
lilás), porém mais caros e apertados do que nas favelas (loteados ou não) ‘irregulares’ na periferia (cor
laranja).
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mapa 39: População Moradora em Favelas - Distritos do Município de São Paulo 1991 e 2000

www.fau.usp.br/docentes/depprojeto/
c_deak/CD/5bd/1rmsp/t-g/01p50-20/
index.html

gráf.14: Crescimento Demográfico

MSP
RMSP
OuMun

1980
8.475.380
12.549.856
4.074.476

1987
9.127.419
14.247.831
5.120.412

1991
9.610.659
15.369.305
5.758.646

1997
9.856.846
16.792.394
6.935.548

2000
9.982.294
17.507.595
7.525.300

2010
10.492.790
19.921.449
9.428.659

2020
10.715.132
22.445.333
11.730.201
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mapa 40: Evolução da Área Construída não-Residencial segundo tipos de Uso do Solo
Distritos do Município de São Paulo 1991-2004

mapa 41: Coeficiente de Terrenos não-Edificados - Distritos do Município de São Paulo 1991-2004

‘Terrenos não edificados’ (mapa 41) distantes na periferia, obviamente mais baratos do que na região central
(gráfico 17), que são os que mais receberam variação para construção (mapa 40), justamente também aonde
o próprio Estado (prefeitura COHAB e governo estadual CDHU) também escolhe para construir habitações formais de ‘interesse popular’ (mapa 42); não raro também, em áreas de ‘proteção dos mananciais’ sem
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infra-estrutura, tal qual loteamentos irregulares/clandestinos.
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mapa 42: Produção Habitacional de Interesse Social - Unidades Habitacionais em conjuntos Cohab e CDHU
Distritos do Município de São Paulo 2006

mapa 43: Expansão da Área Construída - Distritos do Município de São Paulo 1991-2004
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O processo de obsolescência dos centros

Temos a seguinte ilustração: (1) Uma característica comum às sociedades burguesas
européias é que suas cidades provém infra-estrutura para uso coletivo, com UM
centro principal (em geral) concentrando funções financeira, administração pública,
serviços e moradia, geralmente o centro ‘histórico’. Os demais pontos de
concentração comercial e/ou serviços claro que existem, mas enquanto subcentros/centros regionais, servindo como suporte de caráter local às áreas a que
pertencem, como também, suporte ao centro centro. Existem sub-centros após fixo
um centro ‘principal’ e referência urbana – centro só pode ser um. (2) Na MSP,
além dos sub-centros comuns a qualquer grande cidade e com as características
acima, o que se percebe é a existência de uma disputa pela criação intermitente de
centros com escala a fim de disputar a hegemonia enquanto centro principal. Os
nomes variam: centro ‘novo’, ‘novo’ centro, ‘centro comercial’, ‘centro terciário,
‘centro histórico’, ‘centro financeiro’...
Falamos que a configuração espacial não é independente da configuração da
sociedade em questão, como também do processo de acumulação em geral. Falamos
também que de forma geral, a produção de espaço concomitante homogêneo e
heterogêneo é movimento e resultado da dialética da organização espacial, dentro
do modo de produção capitalista. Dentro disso, espaço heterogêneo será objetivo
(e resulta de objetivos) predominantemente das forças do mercado, e espaço
homogêneo é objetivo (ou deveria ser) predominantemente do Estado. Ainda, a
elite de sua sociedade (burguesa ou de elite) conduzirá a produção de ambos, dentro
da maior ou menor regulação da produção em geral, via antogonismos entre as
forças do mercado e Estado (e tendência à primazia do primeiro, da generalização
da forma-mercadoria), enquanto instrumento de reprodução e manutenção de sua
condição dominante. O que muda sobre a condução da elite, são os termos e a
forma em como será conduzido: em direção à maioria (o suposto ‘interesse
coletivo’), que dará longevidade à sociedade burguesa, ou à minoria, que dará
longevidade à sociedade de elite. O impasse (a crise) da saturação do estágio da
acumulação entravada no Brasil e resistência à inserção completa ao estágio intensivo,
é derivado da própria exaustão e impasse desse modelo de reprodução da sociedade
de elite.
Interpretamos que o processo de obsolescência dos centros na MSP é processo inerente, mecanismo
e resultado de uma escolha ‘estratégica’ da elite da nossa sociedade de elite, ao mesmo
tempo incompetente, conivente e proposital em manter uma infra-estrutura e
configuração da organização espacial incompleta (como incompleto também e em
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baixo nível outros campos da reprodução social), que torna possível sua reprodução
(atualmente procurando se equilibrar no impasse acima) via acumulação entravada
e restrição do mercado interno7 – dentro de todos outros campos da reprodução
social total, precisa ser um processo crônico e endêmico, continuamente ajustado
para ser revitalizado.
Dito de outra forma, é uma variação relacionada ao espaço, de soluções encontradas
pelo mercado e sustentadas pelo Estado de uma elite, para acumulação individual
com expatriação, dentro do necessário entravamento crônico da produção e
acumulação nacional – e ainda, controlar a formação/ampliação de um mercado
unificado, a partir do potencial controle da produção do espaço.
O processo de obsolescência dos centros da MSP (pode bem ser reproduzido em
qualquer cidade brasileira – nota 26, cap.4.2 - Industrialização) é variação sobre o
observado na multiplicação/desmembramento de estados e municípios ocorrida
no Brasil desde e após 1889: manter o controle (nas disputas internas à elite) sobre
a fragmentação e unificação do espaço (remembrar para desmembrar), enquanto
mais um intrumento para entravar a produção e acumulação em geral (quando a
ampliação do mercado interno torna-se uma ameaça); ou desimpedir a acumulação
(vale dizer, restringir e selecionar a acumulação resultado da produção para
expatriação, ao mesmo tempo que produção, distribuição e consumo interno
seletivos) determinada pelos níveis de reprodução e manutenção da sociedade de
elite e controle (em níveis baixos) da reprodução social. Ainda de sobra, especular
‘ganhos/saltos extras’ de tempos em tempos, nas possibilidades abertas pelo
diferencial de preço das localizações:
I. A partir do começo da República até hoje, na interpretação menor/imediata/

localizada, o processo de unificação e desmembramento do espaço (tanto políticoadministrativo quanto concreto) consiste em disputar/fracionar o espaço local
controlado pela elite local, que possibilita controlar tanto a localização enquanto
mercadoria, quanto o retorno do fracionamento das cotas destinadas às unidades
municipais/estaduais da união8; na interpretação maior, através do processo da
história nacional, uma das formas em controlar/manter a reprodução da sociedade
de elite via acumulação entravada.

7. A (1) alta taxa de vacância (25%-jan2005) dos edifícios de escritório no mais recente ‘centro

terciário’, o vetor sudoeste (FSP;Escritório vazio barra novos prédios.Cotidiano, 23/01/2005); (2) a
migração dos investimentos imobiliários de escritórios para o ramo residencial da classe média
no eixo leste-oeste (FSP;Classe média desbrava eixo leste-oeste da cidade.Cotidiano, 21/01/2005); (3)
a ‘fuga’ dos fundos de pensão do investimento imobiliário (VALOR;Rendimento baixo afugenta
as aplicações dos fundos em imóveis, 17/01/2005). Não existe mercado de consumo nem interno
nem externo em extensão permanente e infinita, ainda mais no impasse atual aqui e lá. Qualquer
estágios de acumulação possui limites à expansão. ‘Bolhas imobiliárias’ (entre outras) retornam
de tempos em tempos para mostrar o impasse e, ao estourarem, tentar uma regulação via
mercado e via choradeira para o Estado.
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II. O processo de obsolescência dos centros permite ao ‘mercado’ a pretensão de

criar localizações (embora só a produção de infra-estrutura pelo Estado produz o
espaço que torna a localização possível); o que significa também, disputa interna à
elite pelos investimentos do Estado antes (de preferência), durante e/ou depois de
ocorrerem os investimentos privados - a partir da pulverização dos investimentos
‘públicos’ e da constante negação do interesse coletivo, lucrará com alto diferencial
criado de preço das localizações, o grupo com maior poder de barganha - o que
ainda não impede ‘micos’, adiantamentos feitos pelo mercado ou pelo Estado de
uma elite em áreas ‘novas’, esperando o preço do solo aumentar após atendidos
por infra-estrutura, e ambos não ocorrerem. Isso em total acordo à lei e à democracia
– se é a elite quem faz as anteriores, ela se julga apta dentro dessa mesma ordem
natural em não precisar respeitá-las.

***

8.

a) Em 1958 existiam 2423 municípios no país; em 1996, 5351 municípios; em 1950, 20
estados e 5 territórios; 1970, 21 estados e 4 territórios, 1980, 22 estados e 4 territórios; 1990, 26
estados e nenhum território (www.ibge.com.br,2007,divisão de geociências). Em 2006 a família
Sarney colocou em debate a divisão do estado do Maranhão. b) A RMSP nesse processo de
consumo ou obsolescência forçada, o centro de São Paulo foi produzido até meados dos anos
1950 pelas famílias Severo-Villares; mais tarde a av.Paulista pela família Matarazzo; nos anos
1970, a av. Faria Lima ‘velha’ pela família Prado; o ‘vetor sudoeste’ (faria-lima-berrini-marginal
Pinheiros) a partir de 1980 pela família Bratke, e a partir da década de 1990 por incorporadoras
e construtoras nacionais (Método, Brazil Realty) associadas a estrangeiras (Tishmann-Speyer,
Hines). Com o estímulo e rotatividade das Operações Urbanas, se escutava em jan2005 que a
região da Barra Funda na zona oeste seria a ‘nova centralidade’ da cidade.
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A dialética da organização espacial e a metrópole de uma sociedade de elite
O processo de obsolescência dos centros da MSP
ESTADO (PODER PÚBLICO)
de uma
SOCIEDADE DE ELITE
Produzem / induzem um
MOVIMENTO ‘EVOLUTIVO’ ALTERNADO
dentro da DIALÉTICA da ACUMULAÇÃO ENTRAVADA
produzindo um ESPAÇO...

HOMOGÊNEO

ora

ora

HETEROGÊNEO

ESPAÇO UNIFICADO / INTEGRADO

ESPAÇO NÃO UNIFICADO / FRAGMENTADO

UM CENTRO / FIXO

VÁRIOS CENTROS / MUTÁVEIS / POLINUCLEAÇÃO

ESPAÇO FLUIDO
menos INSTÁVEL / IRREGULAR
INFRA-ESTRUTURA pública ABRANGENTE
conduzida a partir de PLANEJAMENTO
a fim de evitar privilégios na acumulação individual
PEQUENO DIFERENCIAL DE PREÇO DAS LOCALIZAÇÕES
TORNA POSSÍVEL a acumulação total

ESPAÇO não FLUIDO
INSTÁVEL / IRREGULAR
INFRA-ESTRUTURA pública SELETIVA (precária/ótima)
e induzida por interesses particulares/locais,
PLANEJAMENTO limitado/ausente
a fim de render acumulação individual a partir de
ALTO DIFERENCIAL DE PREÇO DAS LOCALIZAÇÕES
dificulta a acumulação total

Maior quantidade de BOAS localizações torna a
especulação imobiliária LIMITADA (em tese) a:
1. no centro principal (+)
2. nos subcentros (-)
3. nos espaços entre (--)

especulação imobiliária POSSÍVEL aos agentes
EM DISPUTA sobre localizações em reserva:
1. nos centros que disputam a primazia (+)
2. nos espaços entre tais centros (-)
ou seja, menor disponibilidade de boas localizações

IDEOLOGIA: NEGATIVO
(estagnação)

IDEOLOGIA: POSITIVO
(desenvolvimento)

Se fragmentação é a regra, a unificação do espaço é produzida
somente em momentos de crise desse modelo de reprodução da
acumulação (queda), quando o espaço precário acarreta entraves
à acumulação da sociedade de elite.

Um espaço precário é a REGRA, o status quo. A unificação
do espaço é restrita ao mínimo exigido por um modelo
de acumulação entravado e restrito à sociedade de elite.
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***

Como a elite em uma sociedade de elite é o Estado (no caso, prefeitura) e o mercado,
a lógica acima transposta para a configuração do espaço urbano conduzirá à
concentração de investimentos (estatais e privados) em áreas limitadas e
privilegiadas que produzirão mais diferenciação do que homogeneização; alternando entre
eventual suporte (unificação do espaço) à produção/distribuição/ consumo, e
constante e generalizada precariedade de um espaço fragmentado/diferenciado.
Mesmo que dentro da dialética da organização espacial no espaço capitalista
homogeneização e diferenciação caminham juntas, não vale aqui a afirmação
genérica (cap.II) em que a homogeneização está a cargo do Estado para mais
diferenciação ser produzida pelo mercado.
Se reproduzimos nossa sociedade de elite mediante uma dialética da acumulação
entravada, produzimos uma configuração de uma organização espacial entravada,
percebida na particularidade da dialética da organização espacial na metrópolede de uma
sociedade de elite. Assim, o eixo preferencial da disposição de investimentos privados/
públicos e infra-estrutura é o de alta renda do sudoeste, com alto diferencial de
preços do solo e segregação espacial.
gráf.15: o gráfico mostra (vermelho) a variação de preço da localização (mais caro quanto mais próximo ao centro, áreas com melhor
infra-estrutura e homogeneização
do espaço). Em pontilhado vermelho, a localização menos cara
que se aproxima da ilegalidade e
em direção à periferia. (gráfico desenvolvido por Deák durante notas de aula).

Ilustrações

Produção de espaço heterogêneo. Produção exercida predominantemente pelo mercado.
Justificada do ponto de vista ‘técnico’ enquanto ‘necessidade’, pararela à justificativa
ideológica de consequência natural evolutiva e positiva (modernização inevitável)
inerente ao processo de ascensão e decadência capitalista. É a interpretação
darwiniana escolhida pela elite da nossa sociedade de elite. O processo de
obsolescência dos centros denigre espaços constituídos, os ‘centros velhos’. Retórica
tanto no setor privado quanto na administração pública, variação da idéia de
progresso, da busca contínua por ‘novas centralidades’, áreas escolhidas para receberem
infra-estrutura em resposta a um suposto aumento de demanda – ‘conquistar lugar
entre as cidades globais’, atender as ‘necessidades do setor de serviços’, centro
‘decadente e obsoleto’ com ‘poluição visual e sonora’, ‘deterioração dos edifícios’,
etc. A infra-estrutura constituída no centro ‘precedente’ perderá atenção e inversões,
entrará em decadência forçada e ser subutilizada, momento em que a retórica é
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comprovada pela prática e a construção da unanimidade transferida para o novo
movimento. Mecanismo com custo coletivo (econômico e social) alto, cria a disputa
por inversões do Estado nas ‘novas centralidades’ pela pressão de grupos
minoritários, que ganha sobre ‘racionalidade coletiva’ (a verdadeira, a maioria), e
resulta no espaço heterogêneo ‘a que estamos acostumados’, com altos diferenciais
de preço do solo na disputa por ‘boas’ localizações. Aparentemente distinta, a
retórica da revitalização é variação sobre o tema, a mesma disputa interna à elite
pelos recursos públicos a serem aplicados em áreas da cidade: vale dizer,
I. Propagar a sucatização para vender a revitalização.
II. Tentar extrair no desespero o último suspiro de um processo de produção

(determinado ‘centro’) que o ‘mercado’ (de um grupo mais forte) não quer, ou que
está em decadência, prestes a sair da produção.
III. Mais uma vez, produto de divergências internas à elite na disputa por recursos

em áreas com bens imóveis privados adquiridos.

O resultado tem como regra, como status quo, um espaço fragmentado, precário,
não unificado, polinucleado, não fluido, instável e irregular, produzido por inversões
do Estado para dar suporte às inversões privadas localizadas que atuaram antes ou
atuarão em decorrência. O planejamento variará entre ausente, limitado ou seletivo,
determinante para o alto diferencial de preço do solo, para grande acumulação
individual e limitando a acumulação geral. Nesse espaço criado, a especulação será
possível aos agentes privados em disputa sobre boas localizações em reserva que
tendem a diminuir, na seguinte hierarquia: (1) nos centros que disputam a primazia;
(2) nos espaços entre tais centros.
Sobre ocupação e intensificação do uso do solo, a fragmentação-regra deixa algumas
sequências para referência: (1) e (2) sob expectativa de aumento do preço do solo, e (3)
intenção em reforçar as barreiras de entrave à unificação do espaço:
I. Áreas isoladas que ocupam terrenos do Estado (preferencialmente mais fáceis,

mas podem ser particulares), antigas ou novas, à espera/espreita de infra-estrutura
a fim de integrá-las à estrutura urbana: são ocupadas por indivíduos (‘formigas’)
vale dizer, pela classe baixa sem alternativa (sem renda, está fora do mercado da
habitação); por capitalistas individuais que induzem uma ocupação qualquer e em
qualquer faixa de renda (preferencialmente residencial, por ter melhor apelo/
sensibilização política) esperando/induzindo o suprimento com infra-estrutura a
cargo do Estado – que pode acontecer ou não; ou ‘sabem’ que vai acontecer.
II. Áreas que são esforço deliberado/explícito de indução à ocupação, através de

investimento estatal ou privado.
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III. Estruturas que deveriam integrar, mas são utilizadas para reforçar a separação:

em três exemplos, a linha 5 do metrô (campo limpo) que não chega ao centro; os
elevados, sobre a av.São João (‘minhocão’) e o recente sobre o rio Tamandueteí,
ambos reforçando barreiras.

Produção de espaço homogêneo. Produção exercida predominantemente pelo Estado.
Falamos que a produção do espaço no capitalismo participa de uma dialética, a
dialética da organização espacial, que é para dizer sobre a produção ‘relativamente
concomitante’ de espaços homogêneo e heterogêneo – a produção de espaço
heterogêneo é ruim, porém necessária enquanto parte dialética: enquanto espaço
fragmentado for produzido pelo mercado, espaço homogêneo deverá ser
produzido pelo Estado: relação possível entre ambos para a produção de um
mercado unificado, que possibilite acumulação e distribuição em geral (se isso for
objetivo). O espaço unificado é integrado, fluido, menos instável e irregular, possui
infra-estrutura abrangente, conduzida por planejamento integrado a fim de evitar
privilégios na segregação espacial e acumulação individual, e resulta em maior
quantidade de ‘boas’ localizações com menor diferencial de preço do solo - torna
possível efetivamente a acumulação e distribuição em geral. O objetivo do mercado
é limitar em quantidade e qualidade boas localizações, delegando o espaço para o
Estado produzir; este, deve (ou deveria) produzir o espaço a permitir e sustentar
o maior número de localizações possíveis (independente se ‘boas’ ou ‘ruins’) - isso
torna a especulação limitada hierarquicamente a: (1) ao centro principal; (2) nos
subcentros; (3) nos espaços entre.
Se espaço fragmentado é regra no Estado de uma sociedade de elite, também será na
maior metrópole; e a unificação do espaço, interessante somente nos momentos de
crise do modelo de reprodução (queda do lucro) via acumulação entravada, quando o
espaço precário acarreta entraves à acumulação e ameace a reprodução da sociedade
de elite desde o nível local-urbano ao nacional. O objetivo dos entraves à unificação do
espaço é o mesmo (de sempre), entravar a acumulação com distribuição em geral
(ampliação do mercado interno), para controlar, restringir e selecionar a acumulação
individual.

Retornamos à combinação entre incompetência conivente/cúmplice e proposital. A ausência de
planejamento não é ‘acidente’, é sistemática e justificada de forma ‘lógica-científicaracional’; quase a ponto de ser ‘método’ não construir ou destruir a ‘racionalidade’ (a
verdadeira, produto do bom senso) que tanto alega, necessária ao espaço coletivo; ou
então, preservar/privilegiar os espaços individualizados de escoamento da elite. Os
argumentos ‘técnicos’ ou da ausência de recurso (todos lacunas ideológicas) deixam em
suspenção a óbvia fragilidade de um sistema de transporte público em uma metrópole
de 18 milhões de habitantes, até para que esses argumentos possam sempre ser
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reimpostos com nova retórica – caro, escassez, país pobre, infra-estrutura precária9.
Enfim, foi ideologicamente desmontada a necessidade coletiva para o planejamento
ser ainda menos ambicioso na intenção, para tornar-se sem efeito concreto na prática.

Desperdício de recursos também é regra, representado entre outros, na inconstante e
vagarosa construção da rede unificada CPTM-Metrô, mais uma vez com um
planejamento que parece não existir, muito menos integrado10; a linha 5 merece
comentário especial11. Representado também, em elevados que ao invés de integrar
o espaço, barreiras que reforçam a separação12; pontes de ‘racionalidade viária’
discutível13. Tributação e informalidade: se a maior parte da população sobrevive
com baixo nível de reprodução, estará fora do mercado de consumo, mas também
das possibilidades de recolhimento - principalmente, é porção da produção social
que escapa à mercadorização14.

9. Investimento = gasto, que é substituído por empréstimo = dinheiro fácil. Em 1992, um acordo entre

Brasil e o FMI para a liberação de empréstimos incluiu a exigência do superávit primário ser
reserva e garantia de pagamento da dívida; além, qualquer investimento em infra-estrutura em
qualquer nível de governo foi considerado ‘gasto sem retorno’; em seguida, a ‘lei do orçamento’
restringiu investimentos em todos níveis de governo, para em seguida serem reparados
localizadamente em (margem de manobra) acordos políticos separados, não muito esclarecidos
entre união, governadores e prefeitos. Na sequência do caso acima, na disputa presidencial de
2006, o candidato Alckmin acusou Lula (quando este anunciou o pagamento da última parcela
do empréstimo citado) de ter trocado “uma dívida de empréstimo barato por outra de
empréstimo caro”, referindo-se aos juros da rolagem da dívida interna (tesouro nacional). Vale
lembrar que o Brasil sempre teve dívidas externas e internas elevadas. No episódio citado, a
dívida externa foi praticamente zerada, sem louvores nem reconhecimento pela mídia – o único
e curto momento em que o Brasil esteve nessa condição, e ainda com crédito a receber, foi no fim
da segunda guerra mundial. Entre os anos 1940 e 1970, tempos de imigração, crescimento alto
e rápido, a falta de recursos era invocada como razão/desculpa; seria impossível produzir e
administrar infra-estrutura para uma cidade que dobrava de população a cada 10 anos. Já passamos
pela retórica da recessão dos anos 1980, da ‘guerra fiscal’ dos municípios próximos nos anos
1990, sempre recheados com doses em culpar a corrupção.
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mapa 44: Rede de Metrô e CPTM, com interligações (Metro 2004)
10.

Óbvia pouca abrangência. Ausência de racionalidade projetual:

1) na av. radial leste, 12 estações de metrô (linha 3) são paralelas às estações
da rede de trem (CPTM-linha E). Trilhos e sistemas diferentes que andam
paralelos não são raros nem proibitivos, se atendem a finalidades distintas
– não é o caso. Uma vez o trem existente, o metrô abrangendo o miolo
urbano da zona leste seria mais ‘racional’.
2) linha 2 do metrô (paulista), extremamente curta: linhas curtas, poucas
estações/conexões, incompatibilizam vazão e integração.
3) linha 5 do metrô (Capão Redondo), ‘nada a lugar nenhum’: fora questões
sobre a parte construtiva, é originada e finalizada praticamente na periferia,
subutilizada por não ter conexões diretas ao centro. Exemplo de segregação
espacial pelo isolamento, dificultando o acesso ao transporte público para
ser útil à cidade apenas enquanto mão-de-obra. Lembra o caso da linha
amarela do Brizola no RJ, ‘acusada’ de favorecer os arrastões nas praias.
4) Ponte Orca, ligando a estação cid.univ. da CPTM-linha C/metrô vila
madalena (linha 2)/metrô barra funda (linha 3): no mapa é apresentada
como conexão, como de fato o é. Mas, por micro-ônibus no sistema ‘lotação
regulamentada’ (só partem lotados) com apresentação do bilhete utilizado
do trem ou metrô. O trajeto é longo, por bairros residenciais; não deveria
ser chamado integração. A falta de racionalidade é justificada pela
transitoriedade do que são chamadas soluções. Somada à justificativa da
falta de recurso, o transitório é permanente.
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mapa 45: Início da linha 5 (Guiamais 2004,p72)

Primeiro, sobre a concepção: De repente vemos pronta uma estrutura
sofisticada conectando (mal) ambas regiões periféricas. A isolada linha 5
conecta o isolado bairro campo-limpo de classe média baixa e baixa, ao
bairro de santo amaro, ainda longe do centro da metrópole. Além, a execução
repete o desestímulo à ocupação ocorrido na linha leste-oeste: a linha passa
sobre (aéreo) uma imensa área urbana VAZIA quando o melhor fosse passar
por área já ocupada (av.Campo Limpo) a fim de organizar/unificar o espaço
adensando/otimizando o território e se possível, eliminar os ônibus. Uma
racionalidade projetual deveria utilizar o metrô SUBTERRÂNEO como
indutor ao desenvolvimento ao invés de inibidor/barreira física.
11.

fig.7: Foto aérea da av.Padre José Maria (Cesad/Fauusp)

Segundo, sobre a superestrutura: o viaduto que sustenta os trens sobre a
av.Padre José Maria cruza em S (3 vezes,E,F,G), até chegar à estação.
Ausência de racionalidade projetual também no detalhe.
Em dois exemplos, elevado Costa e Silva (minhocão) e o elevado sobre
o rio Tamanduateí (‘fura-fila’, depois ‘paulistão’).
12.
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Em três exemplos: ponte Júlio de Mesquita Neto, extensão da
av.Pompéia; Transamérica, sobre o rio Pinheiros; Casa Verde, extensão da
av.Pacaembu.
13 .

mapa 46: pte Júlio de Mesquita Neto e pte do Limão (Guiamais 2004,p22)
(A)Júlio de M.Neto, extensão da av.Pompéia: não existe o ‘lógico’ trevo de acesso como na pte do
limão (B), mais antiga. O único acesso à pte (A) foi construído sobre área original pública não ocupada,
o que nos faz pensar que o trevo não foi construído por serem áreas privadas (uma indústria e um pátio
de estacionamento).

mapa 47: pte Transamérica (Guiamais 2004,p72)
Pte Transamérica sobre o rio Pinheiros: é o típico ‘nada a lugar nenhum’, à exceção do Hotel Transamérica.
Em um extremo, o vazio urbano. No outro, um ‘quase vazio’ que não está conectado ao espaço urbano. A
av.Mario Rodrigues serve apenas como ‘cul de sac’ para acesso ao hotel e retorno à ponte.
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mapa 48: pte Casa Verde (Guiamais 2004,p23)
Pte da Casa Verde, extensão da av.Pacaembu: a pte serve de transposição de duas grandes avenidas,
Abraão Ribeiro e Rudge que se encontram em formato A. O resultado é um entricado de acessos que entram
e saem com sinaleiras em uma malha de bairro estreita, que não possibilita fluidez do tráfego.

A informalidade está presente nos dois extremos sociais: tanto nos
assentamentos de baixa renda precários e/ou irregulares, construções sem
projeto aprovado ou em desacordo com o zoneamento; mas também nos
clubes recreativos, residências de luxo, shopping centers em terreno
invadido ou em usocapião. No lugar da produção, empregos sem carteira
assinada, comércio de rua, contrabando (sem nota fiscal). Para impedir,
polícia; para remediar, anistias; para tolerar, vira pretexto da omissão de
investimento público e modo de operação da sociedade de elite. Todos
estimulantes para criativas formas de corrupção. Nessas condições, se a
elite da sociedade de elite controla de fato e diretamente (mediada através
do Estado e da burocracia), a ‘informalidade’ adquire funcionalidade, é
tolerada por corresponder às relações de perdão e favor, ou seja, do
comportamento da sociedade e das oportunidades lançadas. Assim, a
manipulação dos recursos que promovem a informalidade de várias formas
não são motivo de preocupação ou problema social, mesmo que ‘corrupção’
seja socialmente condenável e incluindo o descaso pelo baixo nível de
reprodução da força de trabalho que traz a informalidade - eufemismo
para precariedade, ilegalidade, inadimplência e criminalidade.

14.
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SÃO PAULO 2007 (foto do autor)

TÓQUIO 2007 (fotos do autor)

Área nova da prefeitura no centro ‘novo’

Elevados do metro e trem utilizados no centro ‘velho’...

Talvez uma viela ‘pobre’
...ao longo da avenida

edifícios altos marcados no alinhamento das avenidas em grandes
quadriláreros...

...que respeitam o miolo interno
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