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O BRASIL QUE VIVE(RE)MOS 

 

RESUMO 

 

O caráter perspectivo do título O BRASIL QUE VIVE(RE)MOS se apoia em 

duas referências que retratam a formação e a organização territorial do país. 

Uma é a teoria geográfica de Ruy Moreira e a outra é o discurso do Estado 

presente no Estudo da Dimensão Territorial para o Planejamento, 2008. Ambas 

as obras constituem os eixos de entendimento do Brasil, segundo Ruy Moreira 

e segundo o planejamento estatal. O entrecruzamento de tais eixos de 

entendimento possibilitam vislumbrar um “arranjo espacial” da relação cidade-

campo no Brasil, e, este, sendo identificado como um movimento de conjunto 

de ações e situações. A partir deste movimento de conjunto torna-se possível 

vislumbrar um Brasil que vivemos e que viveremos. 

 

Palavras-chave: Capitalismo; Estado; organização territorial; movimento; 

arranjo espacial; espiralidade; Brasil. 

 

 



 

 

 
 

 

ABSTRACT 

 

The predictive characteristic of the title THE BRAZIL WE WILL LIVE IN is 

supported by two references that illustrate the formation and the territorial 

organization of the country. One, is Ruy Moreira´s geographic theory, here 

shown. The other, is the federal government discourse and actions, present in 

the Brazil´s territorial extent study, Estudo da Dimensão Territorial para o 

Planejamento, 2008. These works constitute the structure of understanding 

Brazil, according to Ruy Moreira and the federal government planning. Reading 

and interpreting both allow a glance in the “spatial arrangement” of the 

relationship between countryside-town in Brazil and this being identified as a set 

of movement of actions and situations. From this movement it is possible to 

glance the country we live in and the one we will live 

 

Word-keys: Capitalism; Estate; territorial organization; movement; espatial 

arrangement; spiraling; Brazil. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

O tema central desta dissertação é o BRASIL QUE VIVE(RE)MOS. O 

texto percorre um caminho para se chegar à perspectiva do arranjo espacial do 

país, considerando duas referências principais: o discurso geográfico da obra 

de Ruy Moreira e o discurso estatal do planejamento.  

Há muitos aspectos do Brasil que são interessantes e motivadores ao 

estudo, particularmente, dois deles chamam mais a atenção deste autor: como 

a geografia o caracteriza a partir de sua formação econômico-social e como o 

Brasil se projeta no discurso e na perspectiva do Estado, sobretudo, naquelas 

que visem interferir na formação econômico-social do próprio país, ou seja, que 

serão determinantes para a produção do Brasil que vivemos e que viveremos. 

Há um conjunto de ideias, interpretações e projeções de distintos 

projetos de Brasil. O curioso é que, independentemente da obra, sempre se 

aponta algo sobre proporcionar às pessoas, direta ou indiretamente, uma vida 

melhor no futuro. Toda obra carrega em si este objetivo comum, e o mesmo se 

dá tanto aqui quanto nas obras de referência deste trabalho. O que se 

distingue, portanto, é o modo e a força como cada interpretação e como cada 

projeto de Brasil se coloca à sociedade. 

O Capítulo I da dissertação traz o primeiro eixo de entendimento sobre o 

Brasil segundo Ruy Moreira e está integralmente referenciado na obra de 

referência1 principal deste trabalho, denominada aqui, e no decorrer de todo 

texto, de OR. O objetivo deste primeiro Capítulo é obter fundamentos 

necessários ao desenvolvimento do que se pretende dissertar: sobre o Brasil 

que vivemos e o Brasil que viveremos. 

A OR discorre sobre a formação econômico-social brasileira, 

perpassando a relação cidade-campo e a forma como o movimento operário 

nela se encontra. O período entre o final do século XIX e a atualidade marca o 

principal recorte temporal da análise sobre o Brasil. Apesar de a OR ter sido 

concluída em 1985, já no quarto final do século XX, afirma-se que seu 

                                            
1
 RUY MOREIRA: O MOVIMENTO OPERÁRIO E A QUESTÃO CIDADE-CAMPO NO BRASIL, Estudo 

sobre Sociedade e Espaço. Petrópolis. Vozes. 1985. 
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conteúdo contém forte apelo atual, pois muitos dos aspectos e processos lá 

descritos são observáveis em fatos ocorridos nesta segunda década do século 

XXI. Além disso, permite observar tendências futuras da formação econômico-

social brasileira. 

No Capítulo II, apresenta-se o segundo eixo de entendimento sobre o 

Brasil e a segunda obra de referência deste trabalho: o “Estudo da Dimensão 

Territorial para o Planejamento” (2008), elaborado pelo Ministério do 

Planejamento, Orçamento e Gestão (MP) e que aqui, e no decorrer de todo 

trabalho, o denominamos ESTUDO. O ESTUDO insere-se como segunda obra 

de referência justamente por lançar um plano de ação em direção ao Brasil que 

se quer no futuro:   

 

O presente Estudo tem por objetivo subsidiar a abordagem da 

dimensão territorial no planejamento nacional, procurando contribuir para 

responder às inquietantes indagações que desenharão o nosso futuro: 

Como estarão distribuídas a capacidade produtiva, a rede de oferta de 

serviços e a infraestrutura ao longo do território nacional daqui a vinte anos? 

Onde estarão as pessoas, para onde se darão os fluxos migratórios? Quais 

os impactos territoriais das novas tecnologias? Enfim, qual o Brasil que 

queremos ter em 2027?
 2
 (Vol. I, p. 13) 

 

Ambos os trabalhos (OR e ESTUDO) possuem o Brasil como referência 

de análise e indicam caminhos para fazer deste Brasil um lugar melhor para se 

viver. De um lado, Ruy Moreira aponta a aproximação dos operários e 

trabalhadores do campo e da cidade, bem como de suas demandas e reclames 

específicos e a possibilidade de transformar suas reivindicações em conquistas 

de melhor condição de vida. De outro lado, o ESTUDO, elaborado pelo Estado, 

é um documento indicativo do que vai ou deve ser feito no Brasil nos próximos 

quinze anos, também com o intuito de melhorar as condições de vida no país. 

Olhando desse modo constata-se a similitude entre os fins gerais de cada obra 

no que se chamou “melhoria da condição de vida”. 

                                            
2
 Trecho da Apresentação do ESTUDO DA DIMENSÃO TERRITORIAL DO BRASIL, do Ministério do 

Planejamento, Orçamento e Gestão, da República Federativa do Brasil, 2008, (p.13). No interior do 
ESTUDO a disponibilidade está em: www.planejamento.gov.br/planejamentoterritorial . A consulta e 
download foram realizados no dia 01 de julho de 2010, às 8h45, em 
http://www.mp.gov.br/secretaria.asp?cat=156&sub=181&sec=10 . 

http://www.planejamento.gov.br/planejamentoterritorial
http://www.mp.gov.br/secretaria.asp?cat=156&sub=181&sec=10
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No decorrer dos Capítulos I e II, faz-se descrição mais atenta de ambas 

as obras, justamente para: 1) identificar como cada uma caracteriza o Brasil; e, 

2) como cada uma identifica os meios que permitem a realização das melhorias 

às condições de vida do brasileiro ou de quem habita o Brasil. Por isto 

denominam-se Capítulos “eixo de entendimento” do Brasil que vive(re)mos. 

Para tanto, faz-se necessário mediar um diálogo entre OR e ESTUDO, 

visando mapear no que se aproximam e no que se distanciam. Este é o desafio 

colocado para esta dissertação, realizar o percurso de ir e vir, tecendo o fio de 

um a outro eixo de entendimento, para no fim se aproximar de uma costura 

entre eixos, ou seja, de uma interpretação do Brasil que vivemos e do Brasil 

que, provavelmente, iremos viver. 

Este é o resumo do Capítulo III e que se denomina “O arranjo espacial 

da relação cidade-campo no Brasil”. A síntese explicativa deste “arranjo” se 

mostra na parte final do capítulo, a fim de percorrer um caminho de 

entendimento entre eixos discorre-se sobre os „Planos de Investimento‟ estatal 

e sobre „o movimento de conjunto das “linhas de ação” estatal e das “classes 

territoriais”3. Assim, outras produções teóricas de Ruy Moreira foram utilizadas 

para a análise deste movimento de conjunto, no qual identifica-se um processo 

de desconcentração e centralização territorial, o que vai configurar a 

“espiralidade” do “arranjo espacial” da relação cidade-campo no Brasil. Aponta-

se, assim, o conteúdo que compõe o Capítulo III, ou seja, o entrecruzamento 

dos eixos de entendimento deste trabalho, que expressam O BRASIL QUE 

VIVE(RE)MOS no arranjo espacial da relação cidade-campo. 

Uma justificativa para a organização deste trabalho está no fato de que, 

cedo ou tarde, se acaba encontrando palavras que resumem, em um 

parágrafo, uma leitura de mundo inspiradora: 

 

Monopolista sobre o espaço geográfico, o capital controla os homens e 

a natureza, para os tornar homens e natureza para o capital em escala 

global. Mediando a relação homem-meio e crescendo sobre ela, o capital 

                                            
3
 Estas obras são: Sociedade e espaço geográfico no Brasil, Ruy Moreira, 2011; e, do mesmo autor: DO 

ESPAÇO DA MAIS VALIA ABSOLUTA AO ESPAÇO DA MAIS VALIA RELATIVA: OS ORDENAMENTOS 
DA GEOGRAFIA OPERÁRIA NO BRASIL, texto originalmente publicado na revista Terra Livre n. 36, ano 
27, vol. 1, 2011, da AGB-Associação dos Geógrafos Brasileiros. 
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assim tece a geografia dos homens concretos de nosso tempo histórico.
4
 

(Ruy Moreira, 2009) 

 

E, no exercício de pesquisa, é necessário que se prove a veracidade 

daquilo a que se serve como leitura de mundo. Toda inspiração necessita de 

expiração, pois se não houver, corre-se o risco do inchaço e da implosão. O 

mestrado é uma retomada consciente da vida acadêmica, a fim de colocar à 

prova crenças sobre como o mundo é, funciona e pode ser transformado. O 

objetivo central da dissertação é reproduzir o atual estágio de crenças do autor 

sobre como o mundo é e funciona, formando, assim, um alicerce para posterior 

formulação teórica em relação a como pode ser transformado, ficando esta 

inspiração para o futuro da própria vida acadêmica. Pois, 

 

 [...] A definição temática, com que se começa toda pesquisa, é uma 

mera, embora nervosa, questão de pescagem do tema nas águas dos 

discursos do Estado. Não podia ser diferente, quando se considera que 

para esta intelectualidade acadêmica é o Estado o interlocutor eleito e o 

capital é o sujeito da história.
 5
 (OR, 1985) 

 

Nesta dissertação segue-se “a moda”, entretanto, parte-se do 

entendimento de que o “Estado” é o sujeito, o “capital” o fio condutor, do 

controle que se processa sobre e sob a sociedade, sobre a vida das pessoas e 

sob seus olhos. Assim como a composição de Caetano Veloso indica: 

 

Enquanto os homens exercem 

Seus podres poderes 

Motos e fuscas avançam 

Os sinais vermelhos 

E perdem os verdes 

Somos uns boçais... 

 

Queria querer gritar 

Setecentas mil vezes 

Como são lindos 

                                            
4
 Extraído de “O QUE É GEOGRAFIA” de Ruy Moreira – pág.87; Ed. Brasiliense; 2ª Edição; São Paulo, 

2009. 
5
 Nota de fim do livro O MOVIMENTO OPERÁRIO E A QUESTÃO CIDADE-CAMPO NO BRASIL - Estudo 

sobre Sociedade e Espaço, de RUY MOREIRA, Editora Vozes, Petrópolis, 1985, p. 169. 
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Como são lindos os burgueses 

E os japoneses 

Mas tudo é muito mais... 

 

Será que nunca faremos 

Senão confirmar 

A incompetência 

Da América católica 

Que sempre precisará 

De ridículos tiranos 

 

Será, será, que será? 

Que será, que será? 

Será que esta 

Minha estúpida retórica 

Terá que soar 

Terá que se ouvir 

Por mais zil anos... 

 

Enquanto os homens exercem 

Seus podres poderes 

Índios e padres e bichas 

Negros e mulheres 

E adolescentes 

Fazem o carnaval... 

 

Queria querer cantar 

Afinado com eles 

Silenciar em respeito 

Ao seu transe num êxtase 

Ser indecente 

Mas tudo é muito mau... 

 

Ou então cada paisano 

E cada capataz 

Com sua burrice fará 

Jorrar sangue demais 

Nos pantanais, nas cidades 

Caatingas e nos gerais 

Será que apenas 
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Os hermetismos pascoais 

E os tons, os mil tons 

Seus sons e seus dons geniais 

Nos salvam, nos salvarão 

Dessas trevas e nada mais... 

Enquanto os homens exercem 

Seus podres poderes 

Morrer e matar de fome 

De raiva e de sede 

São tantas vezes 

Gestos naturais... 

 

Eu quero aproximar 

O meu cantar vagabundo 

Daqueles que velam 

Pela alegria do mundo 

Indo e mais fundo 

Tins e bens e tais... 

 

Indo mais fundo 

Tins e bens e tais! 

Indo mais fundo 

Tins e bens e tais! 

(Podres Poderes - Composição: Caetano Veloso) 

 

Deve parecer estranho encontrar a palavra crença, mencionada mais 

acima, em uma dissertação de mestrado, cuja validade se confere a partir dos 

referenciais que utiliza. No caso, o termo é empregado no sentido de respeitar 

e validar as diferentes visões de mundo, cujo crédito não se extrai. O que se 

intenta é apenas reforçar o caráter do que se acredita ser legítimo e verdadeiro 

em relação, no caso, ao Brasil que vive(re)mos. Busca-se através da ciência 

geográfica, uma resposta para a pergunta: qual o Brasil que vivemos e que 

viveremos? Na ontologia, na teoria e no método da geografia, pode-se 

encontrar um universo variado de respostas. A veracidade encontrada em cada 

uma vai ao encontro da capacidade de argumentação do sujeito que a escreve, 

com a capacidade de interpretação do sujeito que a lê. Se não houver 

entendimento neste encontro, independentemente do responsável, não há o 
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que faça um sujeito crer no outro. Todo autor corre esse risco, e todo leitor 

também. Testemunha-se o fato de se ler algo absolutamente sem sentido num 

dado momento e este somente aparecer anos, décadas ou séculos mais tarde. 

A meta que se têm com este trabalho é, justamente, contribuir para o debate e, 

quem sabe, diante das futuras conjunturas, servir como base à formulação de 

novas perguntas ao Brasil e sobre o Brasil. 

O Capítulo I desta dissertação denomina-se “O Brasil segundo Ruy 

Moreira” e representa a fonte de inspiração, de compreensão e de formulação 

do primeiro eixo de entendimento sobre o tema (o Brasil que vivemos e que 

viveremos). Apresenta uma leitura sobre a formação do Brasil que 

inegavelmente se observa na paisagem. Sua interpretação desvenda muito do 

que é o Brasil e, assim, muito também do que nele se irá viver. O teor 

explicativo da realidade brasileira na teoria moreiriana é legítimo e permite que 

o capítulo seja assim denominado, “eixo de entendimento”. Contudo, suas 

principais conclusões culminam com a contradição e a luta de classes, sempre 

presente nas paisagens desta terra chamada Brasil.  

Neste “primeiro eixo de entendimento” verifica-se a importância e a 

preponderância do Estado no processo de formação econômico-social. E mais, 

nele identificou-se formas de ação do próprio Estado Nacional na atitude de 

(re)construir o país. Há também algumas previsões na OR, cuja conclusão foi 

feita há mais de vinte e cinco anos. É também pertinente recordar sobre sua 

fundamentação em obras clássicas6, as quais remontam a situações 

enfrentadas em outros Estados Nacionais de formação econômico-social bem 

mais pretérita à brasileira. Desta forma, abre-se a possibilidade de inferir quão 

contemporâneo e antigo é o planejamento territorial estatal que se projeta para 

o Brasil neste século XXI. 

Com isto, abre-se a possibilidade de se mostrar quanto o Brasil (no 

discurso do Estado) aproxima-se ou distancia-se do Brasil descrito por Ruy 

Moreira. Esta é a proposta do Capítulo III em um esforço de relação “entre 

eixos”, ou seja, de promover um encontro entre OR e ESTUDO e assim ampliar 

as possibilidades de se entender o Brasil que vivemos e o Brasil que iremos 

                                            
6
 Estes textos são: “Imperialismo, Etapa Superior do Capitalismo, de Lênin; A Acumulação do Capital 

(Estudo Sobre a Interpretação Econômica do Imperialismo), de Rosa Luxemburgo; e O Imperialismo e a 
Economia Mundial e Imperialismo e a Acumulação de Capital, de Bukarin”. 
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viver. Pois, no Capítulo II apresenta-se os fundamentos do MP acerca do 

planejamento estatal, os quais no Capítulo III se colocam como passagens que 

servirão de exemplo para o aprofundamento da análise. 

Nesta análise, a partir do “primeiro eixo de entendimento”, faz-se a 

leitura do “segundo”. Os motivos que levariam o Estado Nacional a ler, 

interpretar, redigir, planejar e prospectar sobre o Brasil, a partir de sua 

“dimensão territorial”, apresentam-se nos trabalhos de Ruy Moreira. 

Diante do apontamento de que o Estado Nacional é o principal sujeito 

viabilizador do processo de “internalização do modo capitalista de 

(re)produção” da vida, parte-se para uma necessária caracterização de como o 

Estado agora viabiliza tal prática. Além disso, também se faz necessário 

demonstrar a visão de futuro, que ele próprio tem do país que opera, conforme 

o encontrado no sítio do MP: 

 

Como forma de instrumentalizar o debate acerca da necessidade de se 

olhar o território como base do desenho das políticas públicas de médio 

prazo que dialogue com a visão de longo prazo, bem [como] da 

necessidade [de] incorporar a dimensão territorial como orientador da ação 

pública programática, o MP lança em setembro de 2008 o Estudo da 

Dimensão Territorial para o Planejamento[...].
7
 

 

 Os termos entre colchetes foram inseridos neste trabalho. A citação é 

parte de um texto denominado “Planejamento Territorial”, publicado no sítio do 

MP, aparato ligado ao Poder Executivo do Governo Federal. Continuando na 

mesma página, viu-se que o texto era apenas uma breve apresentação do 

ESTUDO. 

No mesmo local onde se encontra o trecho supracitado, disponibilizam-

se outras informações e esclarecimentos acerca do ESTUDO, bem como o 

acesso a todo seu conteúdo. No total são oito Volumes, e sete deles estão 

disponíveis para download: Volume I – Sumário Executivo;  Volume II – Visão 

Estratégica Nacional; Volume III – Regiões de Referência; Volume IV – Estudos 

Prospectivos – Escolhas Estratégicas; Volume V – Carteira de Investimentos; 

Volume VI – Impactos Econômicos da Carteira de Investimentos; e, Volume VII 

                                            
7
 Trecho encontrado no site do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (MP), idem nota anterior, 

especificamente na página de apresentação do “Estudo da dimensão Territorial para o Planejamento”. 

http://www.mp.gov.br/secretarias/upload/Arquivos/spi/programas_projeto/planejamento_territorial/plan_ter_Vol1.pdf
http://www.mp.gov.br/secretarias/upload/Arquivos/spi/programas_projeto/planejamento_territorial/plan_ter_Vol2.pdf
http://www.mp.gov.br/secretarias/upload/Arquivos/spi/programas_projeto/planejamento_territorial/plan_ter_Vol2.pdf
http://www.mp.gov.br/secretarias/upload/Arquivos/spi/programas_projeto/planejamento_territorial/plan_ter_Vol3.pdf
http://www.mp.gov.br/secretarias/upload/Arquivos/spi/programas_projeto/planejamento_territorial/plan_ter_Vol4.pdf
http://www.mp.gov.br/secretarias/upload/Arquivos/spi/programas_projeto/planejamento_territorial/plan_ter_Vol4.pdf
http://www.mp.gov.br/secretarias/upload/Arquivos/spi/programas_projeto/planejamento_territorial/plan_ter_Vol5.pdf
http://www.mp.gov.br/secretarias/upload/Arquivos/spi/programas_projeto/planejamento_territorial/plan_ter_Vol6.pdf
http://www.mp.gov.br/secretarias/upload/Arquivos/spi/programas_projeto/planejamento_territorial/plan_ter_Vol7.pdf
http://www.mp.gov.br/secretarias/upload/Arquivos/spi/programas_projeto/planejamento_territorial/plan_ter_Vol7.pdf
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– Avaliação de Sustentabilidade da Carteira de Investimentos. O Volume VIII, 

“(Serviços de Georreferenciamento) contempla a sistematização das 

informações utilizadas nos vários módulos do Estudo em bases 

georreferenciadas” (Vol. I, p. 16) e está indisponibilizado à consulta. 

No conteúdo do ESTUDO propriamente dito, observa-se que tanto o 

“PREFÁCIO” quanto a “APRESENTAÇÃO” dos sete Volumes são iguais. O 

“PREFÁCIO” é assinado pelo então Ministro, Sr. Paulo Bernardo Silva, e a 

“APRESENTAÇÃO”, assinada pela Secretaria de Planejamento e 

Investimentos Estratégicos, órgão do próprio MP, a qual se designa pela sigla 

SPI/MP. 

Para evitar confusão de entendimento, esclarece-se que no interior do 

ESTUDO utiliza-se o termo “módulo” para referir-se ao domo, ou seja, ao 

Volume. Por exemplo, o Volume V – CARTEIRA DE INVESTIMENTOS, 

apontado mais acima e nos links de acesso do próprio sítio do MP, apresenta-

se no decorrer do ESTUDO como “módulo 5”. Adota-se aqui o termo Volume e, 

no caso das citações, se utilizará a abreviação „Vol.‟. 

O ESTUDO foi selecionado como obra de referência porque ele é o 

discurso do Estado, o próprio sujeito que, aqui, se afirma como principal agente 

de condução, realização, e reordenamento do capitalismo no território nacional. 

O trecho a seguir fortalece tal ideia: 

 

O Estudo da Dimensão Territorial para o Planejamento pretendeu não 

apenas analisar a profunda imbricação entre desenvolvimento e território, 

mas também propor, a partir daquela análise, um conjunto articulado de 

investimentos capazes de provocar uma modificação na configuração atual 

do território nacional, [...]. Sob esse ponto de vista, pode-se afirmar que o 

Estudo possui como pressuposto que os investimentos do Governo, 

particularmente do Governo Federal, são determinantes de uma nova 

geografia econômica do Brasil.
8
  

 

 Diante do exposto, ficam evidentes duas situações chave que 

confirmam a escolha do ESTUDO como referência do trabalho. A primeira é a 

de que nele o Estado apresenta uma leitura e faz uma análise sobre a 

configuração de seu próprio território. A segunda, é que este mesmo ESTUDO 

                                            
8
 Trecho encontrado no site do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (MP), idem nota n.1, 

especificamente na página de apresentação do “Estudo da dimensão Territorial para o Planejamento”. 
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pressupõe, como significativos à dinâmica geográfica atual e futura, que “os 

investimentos do Governo, particularmente do Governo Federal, são 

determinantes”. Estas duas situações reafirmam-se quando se analisa o 

conteúdo do ESTUDO. A investigação que se apresenta procura identificar 

como o Estado planeja atuar no “processo de internalização do sistema 

capitalista que se mundializa” (OR), ou seja, como o Estado atua e atuará no 

processo de formação econômico-social que se opera. O foco está voltado à 

interpretação e aferição do modo como se realizam os planos da ação estatal 

sobre os territórios. 

 Contudo, fez-se um trabalho vertical de investigação sobre os eixos de 

entendimento deste trabalho para depois se apresentar um eixo horizontal de 

entendimento entre eles. Este percurso encerra-se no conteúdo do Capítulo III, 

com a apresentação do “arranjo espacial da relação cidade-campo no Brasil – 

Movimento de conjunto das “linhas de ação” do Estado e das “classes 

territoriais”. Se há alguma tese neste trabalho, esta é o debate em movimento e 

espera-se assim contribuir com o pensamento geográfico sobre o Brasil. 
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Capítulo I 

Primeiro Eixo de Entendimento 

O BRASIL SEGUNDO RUY MOREIRA 

 

Este capítulo traz o primeiro eixo de entendimento sobre o Brasil e está 

referenciado na OR9 de Ruy Moreira. O objetivo deste é obter fundamentos 

necessários ao desenvolvimento do que se pretende dissertar: sobre o Brasil 

que vivemos e o Brasil que viveremos, nas leituras de Ruy Moreira (1985) e do 

Ministério do Planejamento (2008). 

A OR discorre sobre a formação econômico-social brasileira, 

perpassando a relação cidade-campo e a forma como o movimento operário 

nela se encontra. O período entre o final do século XIX e a atualidade marca o 

principal recorte temporal da análise sobre o Brasil. Apesar da OR ter sido 

concluída em 1985, já no quarto final do século XX, afirma-se que seu 

conteúdo contém forte apelo atual, pois muitos dos aspectos e processos lá 

descritos são observáveis em fatos ocorridos nesta segunda década do século 

XXI. Além disso, permite observar tendências futuras da formação econômico-

social brasileira, o que será ilustrado mais adiante. 

A OR divide-se em cinco capítulos e, no primeiro deles, Ruy Moreira faz 

um percurso denso e de difícil entendimento para leitores desacostumados dos 

clássicos dirigidos à elucidação do modo como espacialmente se realiza o 

capitalismo. É neste capítulo (pp. 25-41) que o autor desenha o “quadro 

teórico”, e destaca os textos10 que “fundaram o conceito de imperialismo no 

movimento de mundialização do modo capitalista de produção” (p. 25). Visto 

que: 

 

                                            
9
 OR (Obra de Referência) - RUY MOREIRA, O MOVIMENTO OPERÁRIO E A QUESTÃO CIDADE-

CAMPO NO BRASIL, Estudo sobre Sociedade e Espaço. Petrópolis. Vozes. 1985. 
10

 Segundo a OR, estes textos são: Imperialismo, Etapa Superior do Capitalismo, de Lênin; A Acumulação 
do Capital (Estudo Sobre a Interpretação Econômica do Imperialismo), de Rosa Luxemburgo; e O 
Imperialismo e a Economia Mundial e Imperialismo e a Acumulação de Capital, de Bukarin. 
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 No nível geral da sua transformação em imperialismo, o capitalismo se 

constitui numa estrutura espacial caracterizada por territorializar-se sob o 

caráter simultâneo de mundialização e fragmentação do capital. No nível do 

seu cotidiano, o capitalismo se constitui numa estrutura espacial que funda 

a totalidade na alienação das segmentações. Do plano macro ao plano 

micro, o capitalismo pressupõe que suas relações contraditórias de classes 

se configurem em uma estrutura espacial dada: aquela que as manifeste e 

as disciplinarize em sua reprodução. (pp. 25-26) 

 

O trecho acima sintetiza o caráter universal do modo de territorialização 

do imperialismo, ou seja, do modo capitalista de produção que se mundializa, 

e, também, exprime a lei geral imperialista, que dá forma ao espaço em cada 

fração territorial. No decorrer da OR, observa-se um duplo movimento: o de 

explicar o modo como se reproduz o capitalismo e o modo com o qual este se 

desenvolve no espaço brasileiro, trazendo apontamentos empíricos de como 

territorialmente se configura o Brasil e como ele virá a ser. 

Assim, apresenta-se o caráter do que é “universal” nesse processo de 

territorialização do modo capitalista de produção, mas que para ser brasileiro é 

necessário considerar-se “singularidades” e “particularidades” do espaço, 

incluindo os diversos sujeitos do processo. 

 

Neste trabalho estudamos o espaço brasileiro [...] o qual é o 

produto/produtor do movimento que faz territorializar-se a mundialização do 

capitalismo (imperialismo) em formas particulares de realização (formação 

econômico-social brasileira) e segundo a natureza singular das contradições 

de classes cidade-campo (agrarismo e industrialismo). (p. 15) 

 

A formação de um dado espaço inclui, portanto, o movimento de 

territorialização e um jogo de determinações, que possui diversos níveis de 

interdeterminações, tanto no que se refere às formas e à escala, quanto aos 

sujeitos participantes do processo. Este espaço, territorialmente configurado e 

visível na paisagem, é produzido pelas características das atividades que nele 

os sujeitos realizam. 

Além disso, destaca-se uma diferença fundamental entre os sujeitos 

participantes do processo, pois, entre eles, há os que dirigem as atividades 

sobre o território. Há, portanto, um poder, ou um “bloco de poder”, estabelecido 
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sobre as realizações territoriais, no qual há sujeitos dominantes e sujeitos 

dominados, sendo que ambos se interdeterminam no mesmo processo de 

formação espacial. Decorrem deste aspecto duas situações internas que 

podem estar e estão, no caso do espaço brasileiro determinadas à situação 

externa, mundializante, que é a da “internalização do modo capitalista de 

produção”. Isto é, do modo como, internamente, se constituirá o capitalismo 

que se mundializa. As duas situações internas se inserem no próprio contexto 

territorial e dizem respeito à “singularidade” e à “particularidade”. 

A “singularidade” e a “particularidade” se constituem a partir da estrutura 

espacial presente nos territórios formadores do espaço brasileiro. Tal estrutura 

é formada tanto em uma ordem material quanto em uma ordem humana, que 

se unem e se transformam em um universo de relações estabelecidas, na 

direção de se reproduzir dialeticamente uma em função da outra, configurando 

territorialmente o resultado. 

A “singularidade” relaciona-se à forma como se dá o enfrentamento 

entre os grupos de dominantes e dominados, tanto um em relação ao outro, 

como na forma do enfrentamento intradominantes e intradominados. Deste 

ponto, surgem diferentes classes sociais e, como cada fração espacial possui 

uma história única diante deste jogo de enfrentamentos, nasce daí a ideia de 

“natureza singular” ou de “singularidade da formação econômico-social”. 

 

A singularidade da formação econômico-social é dada pela natureza de 

suas contradições de classes. Remete, pois, aos modos de produção. 

Enquanto o modo de produção é uma estrutura nucleada em contradição de 

classes fundamentais dadas, [...], a formação econômico-social é uma 

estrutura que combina o entrecruzamento das contradições nucleares dos 

modos de produção que contém. Assim, entrecruzadas, as classes sociais 

se combinam em alianças mediante as quais formulam seus projetos de 

Estado Nacional. (pp. 33-34) 

[...] este [o Estado Nacional] é a expressão jurídico-política das alianças de 

classes vitoriosas sobre os projetos não vingados das demais alianças de 

classes. (p.34) 

 

 Deste ponto, a “singularidade” origina a segunda situação interna, a 

“particularidade, a qual representa o surgimento de um processo de realização 
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particular de formação econômico-social frente todas as outras formações que 

também se inserem na situação universal do imperialismo, pois 

 

 [...] o bloco de poder que empolga o Estado Nacional é o agente da 

transfiguração do imperialismo em formação econômico-social, e da 

formação econômico-social em forma particular de realização do 

imperialismo. 

[...] embora constitua forma particular de realização do imperialismo, a 

formação econômico-social capitalista organiza-se, via internalização da 

divisão internacional do trabalho, segundo o estado configurativo do 

momento histórico preciso em que se situam as contradições de classes 

que a compõe. É no interior desse quadro que o bloco do poder, enquanto 

expressão dos valores e práticas de conjunto das classes dominantes que o 

compõem, internas e externas, define e opera o modo de internalização. (p. 

34) 

 

Assim, cada bloco de poder elabora, planeja e conduz a formação 

espacial de seu território, subordinando todo o conjunto da estrutura espacial à 

sua particular maneira de internalizar a divisão do trabalho, conforme a 

conjuntura externa do imperialismo. Cria-se, assim, a divisão internacional do 

trabalho, internalizada no território nacional, exatamente como ocorre e ocorreu 

no Brasil e em todos os outros Estados Nacionais existentes e futuros. 

Os aspectos da “singularidade”, ou seja, do jogo de relações que 

caracterizará os grupos fundamentais de “dominantes” e “dominados”, são 

aspectos singulares e únicos do espaço brasileiro, os quais foram constituídos 

e se transformam em cada período da formação econômico-social. Já a 

“particularidade” se realiza a partir do jogo entre os ditames do eixo da 

economia-política que se mundializa e a realidade espacial interna, constituída 

e em transformação territorial sob orientação do próprio aspecto atualizado da 

“singularidade”. Assim, “particularidade” e “singularidade” são aspectos 

indissociáveis na formação econômico-social brasileira, independentemente da 

periodização que se considere. E, além disso, são aspectos que internamente 

se metamorfoseiam diante de cada ciclo de avanço no modo capitalista de 

produção. 

Retomando o eixo temático da OR, destaca-se que os movimentos da 

classe trabalhadora se manifestaram e disciplinarizaram-se diante do modo 
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particular como no Brasil se desenvolveu o capitalismo e vice-versa. Para 

desenvolver o estudo referente ao movimento operário, fez-se um profundo 

trabalho de organização do processo de formação do capitalismo no Brasil. 

Quando Ruy Moreira deu ordem a seu discurso geográfico a partir da 

perspectiva do movimento dos trabalhadores, acabou por evidenciar a forma 

como participam outros sujeitos preponderantes do processo, justamente por 

terem feito com que o movimento operário tenha se realizado na forma como 

se realizou.  Segundo o próprio autor, 

 

O tema deste livro (...). É um estudo da produção e organização do 

espaço brasileiro, referenciado e com fins de compreender a problemática 

do movimento operário. (p. 17) 

 

O espaço brasileiro, segundo a OR, constituiu-se, desenvolveu-se e 

transformou-se no que é, sobretudo, nos últimos cento e vinte anos11. Ruy 

Moreira dividiu esse processo em “dois segmentos de tempo: o período da 

hegemonia do capital mercantil (subsunção formal)”, denominado “espaço 

molecular”, e o “período de hegemonia do capital industrial12 (subsunção real)”, 

denominado “espaço monopolista”. (pp. 18-19) 

Portanto, é durante todo esse período que o autor considera que se deu 

a “formação econômico-social brasileira”, considerando suas “singularidades” e 

a forma “particular” como se insere no contexto do “imperialismo”, ou melhor, 

no contexto da economia capitalista que se reproduz à escala planetária. Isto 

significa dizer que, independentemente de qualquer período, tais aspectos 

estão contidos na organização do espaço brasileiro e, portanto, somam-se, 

cruzam-se e transformam-se, seja na ordem do chamado “espaço molecular”, 

seja na ordem do “espaço monopolista”. 

Faz-se necessário retomar parte da primeira citação para expor a 

importância de tal condicionamento: 

                                            
11

 Em relação ao ano de 1985, data de publicação da OR. 
12

 O autor destaca que: neste trabalho, “capital industrial” e “espaço industrial” são entendidos nos termos 
expostos por Marx em O Capital e em Contribuição à Crítica da Economia Política. “Capital” é a relação 
de classes burguesia-proletariado, que configura um modo de produção concreto: o modo de produção 
capitalista; e “capital industrial” é esta relação vista como o ciclo global de metamorfose em que o capital 
assume formas específicas, próprio do capitalismo em sua etapa madura: a da subsunção real. Espaço 
industrial é, então, o espaço organizado e organizador desse ciclo global. (p.19)
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[...] Do plano macro ao plano micro, o capitalismo pressupõe que suas 

relações contraditórias de classes se configurem em uma estrutura espacial 

dada: aquela que as manifeste e as disciplinarize em sua reprodução. (pp. 

25-26) 

A instância capaz de sustentar tal situação num determinado espaço 

deve ser soberana ao que nele se realiza; esta instância é a do Estado. Ou 

seja: há de ter-se e/ou conquistar-se o poder sobre determinado espaço; o qual 

apresenta um conjunto de relações contraditórias dadas numa estrutura 

espacial capaz de torná-las visíveis e ao mesmo tempo disciplinarizadas, no 

intuito de realizar a reprodução do modo de produção ao qual este espaço 

passa a fazer parte. 

O que clama atentarmos para os seguintes termos: 

 

Na raiz dessa condição de objetivação das relações de classes em 

espaço organizado, e da forma que este então adquire, está a lei do valor. 

Isto é: a lei do movimento da transfiguração do valor (produção-realização) 

baseado na articulação trabalho-territorialização. 

Esta condição imposta à história dos homens de, para poder 

efetivamente existir, ter que adquirir uma forma espacial dada, decorre do 

fato de o modo de produção da vida material desses homens pressupor a 

territorialização da produção, da realização e do circuito que retorna à 

produção. (p. 26) 

 

O capitalismo como fato da própria história dos homens é também 

territorialização, e, na base desse processo, “o movimento da transfiguração do 

valor pressupõe a territorialização de uma instância institucional que administre 

essas contradições na forma do Estado13.” (p.26) 

Antes de prosseguir na evidenciação do papel do Estado neste 

movimento, apresentam-se uma sequência de trechos da OR. O ponto que se 

objetiva desenvolver relaciona-se a significação da “transfiguração do valor”, 

pois tal movimento é base para o entendimento do processo de territorialização 

do capitalismo, tanto nas formas espaciais como nos diferentes períodos de 

realização, pois: 

                                            
13

 Ruy Moreira indica: para a relação entre Estado, espaço e valor, ver O Estado, o Poder e o 
Socialismo,de Nicos Poulantzas; para a teoria do valor, ver A Teoria Marxista do Valor, de Isaak Rubin; 
Teoria do Valor de Smith à Marx, de M. Dobb; e Teoria de Mais-Valia, de Marx. (p.26) 
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A estrutura nascida desse movimento de territorialização da 

transfiguração do valor é o espaço geográfico. Este é uma estrutura tão 

complexa quanto maior complexidade contenha a transfiguração do valor. 

No modo de produção capitalista, dado neste modo de produção ser a lei do 

valor definida como movimento da transfiguração do valor, o espaço é a 

territorialidade da totalidade economia-política.  

 Se a geração do valor é o núcleo mesmo da estruturação da sociedade 

burguesa, é a realização desse valor que a organiza. Isto porque a geração 

do valor não é uma razão em si, sendo esta razão a acumulação do capital. 

E sem realização do valor não há acumulação. (p.28) 

 

 Após apresentação do porquê é gerado, cabe a seguinte pergunta: onde 

e como é gerado o valor? Nos moldes de uma primórdia acumulação, o valor é 

gerado na esfera da circulação, mais especificamente, no movimento em que o 

produto realiza ao deixar o território donde fora produzido, passando a circular 

e adentrar territórios donde se encontra ausente e incipiente sistema produtivo 

do mesmo. Assim: 

[...] é preciso que nas trocas os produtos se desterritorializem das 

fronteiras de geração de valor. A estrutura espacial combina rigidez 

territorial da relação geração do valor/Estado, com livre territorialidade da 

circulação-realização mundializada do valor. (p. 45) 

 

O avanço do modo capitalista de produção implica mudanças na forma 

da acumulação e pressupõe a potencialização da produção, o que exige 

ampliação e melhor controle do processo, além de que este se realize num 

ritmo mais acelerado. Pois, nos territórios ocupados por estágios mais 

avançados do capitalismo: 

 

O valor é produzido no espaço-fábrica, que é de territorialidade 

necessariamente rígida, definida. A fábrica é, do ponto de vista das forças 

produtivas, elemento de uma divisão técnica do trabalho, portanto, de um 

sistema fabril. O sistema fabril é uma rede de relações interdependentes, 

que empiricamente se exprime sob a forma de uma territorialidade pontual e 

interligada. Esta intradependência do sistema produtivo fabril constitui o 

mercado. Empiricamente distintos, fábrica e mercado mantém ligações que 

são a substância do movimento D-M-D‟. Isto é, o valor é criado no espaço 

fragmentário do sistema fabril (o nível pontual de cada fábrica) e se realiza 
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através de seu deslocamento pelo interior da intradependência desse 

sistema (o nível do mercado). Esta ligação calcada na intradependência dos 

ramos do sistema fabril é, sobretudo, nítida quando este sistema se 

encontra já no estágio maduro da bidepartamentalização, isto é, em que os 

departamentos I (bens de produção) e II (bens de consumo) são mercados 

recíprocos. Sendo a substância do movimento D-M-D‟, as ligações fábrica-

mercado (expressão visível da transfiguração do valor) são, por isto mesmo, 

a substância do Estado. Já vimos por que: a transfiguração do valor é um 

movimento contraditório. Para que as contradições que queimam este 

movimento por dentro não conflagrem, surge a instância destinada a 

estabelecer sua regulação jurídico-política, e a faça no sentido de que estas 

contradições sejam administradas a favor da hegemonização do trabalho 

pelo capital. (p. 27) 

[...] Por isto, embora seja a fábrica (esfera da produção) a raiz da 

sociedade, e por isto a raiz do Estado, o Estado cumpre sua função de 

hegemonização do capital sobre a sociedade como um todo a partir do 

papel nuclear do espaço-fábrica para o espaço-mercado. É através desse 

deslocamento que o Estado efetua a hegemonização do capital, uma vez 

que o espaço do mercado é governado por relações contratuais, e, por isto, 

de nítida moldagem jurídico-política. (p. 28) 

[...] Desse modo, fábrica, mercado e Estado são os nexos estruturais 

que executam no capitalismo a mediação do movimento da transfiguração 

das contradições de classes em valor, e vice-versa. (p.26) 

 

Os trechos apresentados trazem um ordenamento conceitual importante 

para o esclarecimento dos processos de “subsunção” (subordinação por 

incorporação), os quais se verificam na história de qualquer formação 

econômico-social, logo, também na do espaço brasileiro. Observa-se que suas 

formas espaciais, tanto no período denominado “espaço molecular” quanto no 

do “espaço monopolista”, criam-se e recriam-se a partir das subsunções  

“formal” e “real”, as quais se realizam, no espaço geográfico brasileiro, no 

decorrer dos últimos cento e cinquenta anos. 

O primeiro período, o da “subsunção formal”, destacadamente efetiva-se 

nos primeiros cinquenta anos (1890-1940); o período da “subsunção real”, 

mesmo considerando que os passos iniciais de sua formação dão-se na 

década pretérita, efetiva-se nos anos subsequentes. Não há afinadíssima e 

rígida correlação entre tal linha do tempo e efetivação de ambos os processos, 

cita-se aqui tal periodização por dois motivos principais: 1) por aparecem 
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citados na OR, principalmente relacionados às ações do Estado; e, sobretudo, 

2) para que o leitor possa inferir, no interior dos processos de “subsunção” 

ocorridos no Brasil, situações ou informações não apresentadas aqui. 

 

A “subsunção formal” no espaço brasileiro 

 

É no período que vai do final do século XIX aos anos 30-40 do século 

XX que a “subsunção formal” se realiza e se fortalece no espaço brasileiro. O 

contexto de tal processo é marcado pela inserção e pelo fortalecimento da 

produção interna no circuito comercial internacional sob o controle do bloco de 

poder que gestará o recém-formado Estado. 

Entretanto, tal processo se realiza a partir da estrutura espacial que fora 

constituída no período do Brasil Colônia. Até 1889, o que acontece no interior 

dos territórios está mais diretamente ligado às vontades e necessidades da 

metrópole portuguesa, fazendo da estrutura espacial existente, neste período 

colonial, uma via de desenvolvimento da formação econômico-social da própria 

metrópole e via de enriquecimento dos sujeitos que em conjunto compunham o 

“bloco de poder”. 

O que se vê, então, anterior à “subsunção formal” e ao mesmo tempo 

estruturador do seu próprio desenvolvimento, é uma cisão no eixo economia-

política que ordena o espaço. O “comportamento territorial” da economia 

restringe-se à etapa da produção e, somente quando tal produção atinge o 

espaço mundial, através da esfera da circulação, é que se realiza a operação 

capitalista a serviço da acumulação do bloco de poder que detém o controle do 

processo. 

 

No período colonial, a organização espacial ordena-se sobre a base da 

separação do eixo economia (espaço nacional) e política (espaço do 

sistema colonial), uma vez que a formação econômico-social brasileira é 

parte orgânica do estado Colonial Português e da separação do eixo 

produção (espaço nacional) e circulação (espaço mundial), de vez que o 

sistema econômico é parte orgânica da acumulação primitiva mundial do 

capital. (p. 43) 
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Isto significa que, neste período pré-subsunção, o processo de 

“transfiguração do valor” realiza-se parcialmente no espaço nacional, pois a 

“realização do valor” ocorre no circuito comercial internacional e sob o controle 

político de agentes parcialmente desprendidos dos territórios produtivos. 

Naquele contexto e no âmbito da política, como já dito, o espaço nacional é 

território das realizações e decisões que visa atender, sobretudo, às demandas 

da metrópole portuguesa e, só depois, outras mais específicas, ou seja, as de 

quem ocupa posição privilegiada no controle das esferas da produção e da 

circulação a qual, neste período, é “operada pelo bloco do poder constituído 

entre a Coroa Portuguesa, a burguesia mercantil e os plantacionistas”. (p. 43) 

Nesta primeira estrutura espacial, aqui chamada de “colonial”14, vê-se 

desenvolver os primeiros passos do que será decisivo para a caracterização 

das estruturas espaciais, tanto do “espaço molecular” quanto do “espaço 

monopolista”. Nos domínios territoriais do que mais adiante formaria o Brasil,  

adotaram-se “ciclos de sucessivas economias agrícolas de exportação, que se 

territorializaram em ciclos regionais, face às determinações agromercantis 

incidirem sobre um meio de produção que é a própria ecologia, pois “a terra 

como meio de produção [...] é o sistema ecológico como um todo”15 (p.56). 

Estas marcas, somadas às “transformações internas, determinadas pela crise 

do regime escravista” e “externas, determinadas pela mudança da base de 

acumulação capitalista fixada no espaço-fábrica”, constituem as bases para a 

formação de uma incipiente estrutura espacial, calcada numa nova 

configuração  do eixo economia-política. 

 

No século XIX, com o rompimento do Estado Colonial Português, o 

eixo economia-política unifica-se sob um mesmo território, formando-se uma 

estrutura espacial única. Nasce o Estado Nacional. Mantém-se, porém, o 

padrão agroexportador como base do movimento de produção-realização 

do valor, mantendo-se, então, territorialmente separados os aspectos do 

eixo produção-realização do valor. (p. 43) 

 

                                            
14

 O próprio autor possui um estudo sobre a estrutura espacial colonial agroexportadora e sua evolução, 
em Espaço Agrário e Classes Sociais Rurais na Sociedade Brasileira. (p. 56) 
15

 Pode-se buscar esclarecimento sobre tal passagem na obra Espaço Agrário e Classes Sociais Rurais 
na Sociedade Brasileira, do próprio autor. (p. 56) 
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A constituição do Estado Nacional é o passo inicial em direção mais 

aguda ao novo regime de acumulação, o qual se desenvolverá sob o controle 

político dos “plantacionistas” e da “burguesia mercantil”, sujeitos presentes no 

bloco de poder do período colonial. 

 

A ordenação espacial é agora operada pelo bloco do poder formado 

pelos plantacionistas e a burguesia mercantil, que se fundem numa classe 

agromercantil com o desenvolvimento da acumulação primitiva interna 

nascida da fusão do eixo economia-política. (p. 43) 

 

Contudo, antes de ver seus projetos políticos se realizarem, o bloco de 

poder assiste o aprofundamento da crise já iniciada. A economia baseada na 

acumulação agroexportadora sustentada pelo regime escravista necessita 

urgente reforma. Os custos da reposição de mão-de-obra, da alimentação, e da 

própria legislação abolicionista, que instituiu o mercado de trabalho livre, não 

só trouxeram diminuição da produção agrícola como também estagnação na 

produção das estruturas físicas, necessárias e fundamentais para o circuito da 

economia se realizar; tais como instalações portuárias, vias de transporte, entre 

outros aparatos urbanos, como energia e saneamento. 

Além desses aspectos, o “bloco de poder” também acompanha, e 

politicamente fomenta, o processo de assalariamento dos trabalhadores, 

iniciado nas estruturas fabris e não-fabris, presentes no território nacional e nas 

estruturas espaciais de economias mais avançadas. No espaço brasileiro, o 

que predomina é o “espaço da ubiquidade „industrial‟ pré-fabril” (p. 58), ou seja, 

uma dispersão de “processos produtivos rurais não-agrícolas, fundamentais ao 

esquema da reprodução agroexportadora”, que se caracteriza por adequação 

do produto em seu estado bruto, recém extraído da terra, à forma como será 

consumido tanto internamente como nos destinos da exportação. Isto vale, por 

exemplo, às culturas de grãos e à de cana-de-açúcar, onde tais “produtos” são 

recebidos pelo consumidor final após passarem por “manufaturas de 

subsistência” e ou “indústrias de beneficiamento” (pp. 64-65). A instalação de 

tais unidades produtivas antecede o período da formação do Estado Nacional e 

estão, portanto, umbilicalmente ligadas às áreas de cultivo agropastoril e 

extração vegetal/mineral distribuídas no território, a exemplo da indústria têxtil, 

mostrado na tabela 1, extraída da própria OR (p. 65): 
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TABELA 1 - DISTRIBUIÇÃO ESPACIAL DA INDÚSTRIA TÊXTIL DE 
ALGODÃO 

  1875 1885 

Maranhão 1 1 

Pernambuco 1 1 

Alagoas 1 1 

Bahia 11 12 

Rio (capital) 5 11 

São Paulo 6 9 

Minas Gerais 5 13 

 

O que o Estado Nacional, diante de tal conjuntura, vai impulsionar, é o 

caráter “Liberal” da política-econômica, o que eclodirá na “subsunção formal”, 

fazendo da fortalecida e constante agroexportação vigente contra-atuar com as 

importações, sobretudo de bens de produção, justamente o que fortalecerá o 

processo de industrialização. 

 

A subsunção formal é o momento histórico da hegemonização indireta 

do capital sobre a sociedade, dado a forma principal de capital ser a do 

capital mercantil e este realizar suas ações através da esfera da circulação. 

O capital mercantil subordina (subsume) ao circuito do mercado as formas 

sociais pré-capitalistas existentes, sem alterá-las em sua natureza. (p. 29) 

 

Esta é a descrição de como realidades territoriais fechadas em seu 

sistema produtivo local passam a incorporar-se de modo subordinado ao 

sistema capitalista que se mundializa. Entretanto, neste processo de inclusão 

fazem parte os aspectos “singulares” e “particulares” que darão forma ao 

espaço brasileiro que, numa primeira fase, é denominado “ESPAÇO 

MOLECULAR: O ESPAÇO DA ORDEM LIBERAL”. (pp. 56-100) 

Isso implicará mudanças na divisão social e técnica do trabalho, tanto 

nas lavouras quanto nas fábricas, tanto no campo quanto na cidade; fortalecerá 

a necessidade de vínculos e aproximações tanto no campo dos dominantes 

quanto no dos dominados. Vive-se um período de reordenação dos modos 

como internamente se realizam a acumulação, e nisso reside um novo período 

de mútua inserção entre Brasil e capitalismo. 

 

Porque o plano da formação da composição orgânica do capital, não 

nasce de qualquer processo evolutivo interno da indústria pré-fabril, a 
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fábrica inicia-se marcadamente oligopólica, e, nutrindo-se este parcialmente 

daquela, ambas estas formas de produção industrial co-habitarão o espaço 

molecular. A indústria fabril se concentrará nas cidades, permanecendo a 

indústria pré-fabril na sua ubiquidade original [do campo] ainda por algum 

tempo, até que sua reciclagem também a urbanize.
16

 (p. 59) 

 

A classe trabalhadora atuante, tanto nas atividades do campo quanto 

nas atividades fabris e urbanas, acompanha de perto as condições que lhe são 

impostas como regime de trabalho. Passa de 12 a 16 horas no ambiente de 

produção, recebe salários baixíssimos perto do custo de vida que encarece, 

não há direitos trabalhistas, em que mulheres e crianças também compõem o 

exército que sofre as consequências do período de transição entre a estrutura 

colonial e a estrutura espacial da “subsunção formal”. A título de 

exemplificação, vale demonstrar tabela presente na OR (p. 81), onde se verifica 

o encarecimento do Custo de Vida e a desvalorização do Salário ao longo do 

primeiro quinto de anos do século XX: 

 

TABELA 2 - CONDIÇÕES DE VIDA E SALÁRIO NOS ANOS DEZ 

Brasil (1915 = 100) 
São Paulo 

(1914 = 100) 
Rio (1912 = 100) 

Custo de 
Vida 

Salários 
Custo de 

Vida 
Salários 

Custo de 
Vida 

Ano 

  
 

95 100 102 1913 

  
 

100 100 101 1914 

100 100 117 75 111 1915 

107 101 119 86 119 1916 

118 107 132 86 131 1917 

132 117 148 130 147 1918 

137 123 146 160 152 1919 

(OR, p. 81) 

 

Tal tabela refere-se aos sujeitos que na OR aparecem sob o título de 

“dominados fundamentais”, classe formada por proletários do campo e da 

cidade, camponeses e operários expropriados dos meios de produção e reféns 

das manobras de ordenação territorial que partem dos “dominantes 

fundamentais”. Estes são os “plantacionistas”, a “burguesia mercantil” e a 

emergente classe da “burguesia fabril”, que se desdobra das duas anteriores. 

                                            
16

 O autor denomina tal momento como “espaço da diferenciação primitiva” (p. 59) 
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Estas diferentes composições de classes estabelecem entre si um conjunto de 

relações operadas a partir das políticas de Estado e/ou nas próprias realidades 

das unidades produtivas. Tais elementos formam, no seu conjunto, os 

elementos constitutivos da “singularidade” da formação econômico-social do 

espaço brasileiro, articulada, então, pelo que se denomina “agrarismo e 

industrialismo”. 

 

O leito histórico da formação econômico-social brasileira é o “agrarismo 

e industrialismo”, ou seja, uma articulação de classes cidade-campo diretora 

da evolução do capitalismo em decorrência do papel determinante da 

agroexportação nesse processo evolutivo. 

Esta relação cidade-campo ordena os antagonismos de classes a partir 

de duas vertentes básicas: a dos dominantes fundamentais e a dos 

dominados fundamentais. A vertente dos dominantes fundamentais se 

exprime pela relação orgânica, contraditória e não antagônica, agricultura-

indústria. A vertente dos dominados fundamentais se exprime pela 

identificação necessária dos respectivos projetos históricos operário-

camponeses. (p. 42) 

 

Como apresentado mais acima, a “subsunção formal” exprime o 

momento inicial de inserção do espaço brasileiro no capitalismo que se 

mundializa, promovendo a divisão internacional do trabalho via processo de 

“internalização”. Diante das “singularidades”, o que se vê primeiro é o 

desenvolvimento da acumulação interna através do fortalecimento da rede 

comercial. Este processo, somado à entrada de capitais estrangeiros na forma 

de bens de produção, culmina com a formação de capitais excedentes que 

fortalecerão o pavimento fabril-industrial no território nacional, o que exigirá 

novos desenhos políticos internos e externos. 

 

A República é esta fase do novo modo de internalização, onde se 

combinam exportação de capitais em nível mundial e aceleração da 

“acumulação primitiva interna”. A diferenciação dos dominantes é de 

natureza mais horizontal que vertical, e, por isto, se traduz no Estado 

Oligárquico, isto é, o Estado “de todas as oligarquias rurais regionais”, que 

Campos Salles batizará por “política dos governantes”. (p. 49) 
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Nos cenários deste “espaço molecular” predominam a distribuição 

territorial de latifúndios de variados cultivos, internamente constituídos por 

extensa área monocultora e concentradas áreas de realização da “manufatura” 

ou do “beneficiamento” (p. 58). Há também os pequenos núcleos urbano-fabris, 

em ritmo de adensamento e unidos pela esfera da circulação em uma rede 

interligada de vias de comunicação e transporte: portos marítimos e fluviais, 

estações férreas e terminais rodoviários, conectados entre si com o fim de 

possibilitar o fluxo tanto de insumos e mercadorias quanto de 

pessoas/trabalhadores, o qual se realiza mediante a (e na forma de) circulação 

de capital. Este, na forma do dinheiro, papel-moeda, na forma de bens, de 

produção ou de consumo, ou na forma de ideias, planos, projetos e ideologias 

desenhadas na mente tanto dos “dominantes” quanto dos “dominados”. 

 

Acompanhando esta elevação do nível de composição orgânica 

espacial do capital, a indústria fabril se multiplica rapidamente: 3 unidades 

em 1850, 240 em 1880, 636 em 1889, 1.088 em 1885, daí disparando: 

13.336 em 1920.
 
(p.64) 

 

 Mediando as regulações jurídico-políticas do espaço brasileiro e a 

ligação deste com os demais Estados Nacionais, o Estado é a estrutura 

espacial-política de ordenação posicionada acima das demais, no caso do 

espaço brasileiro, e posicionada entre este e a de outros Estados Nacionais. 

Outro aspecto é o Estado encontrar-se sob o controle do bloco composto (ou 

representativo) dos proprietários dos latifúndios, das fábricas e outras 

estruturas espaciais urbanas e das redes de comunicação, energia e 

transporte. O controle sobre as mediações contratuais e jurídicas sob a forma 

de Estado, o controle sobre a diversidade da propriedade privada e, portanto, 

sobre as relações que se estabelecem entre si e destas com o próprio Estado, 

mais as determinações que por um ou por outro meio se impõem aos 

trabalhadores, inclinam ao entendimento do porquê a “vertente dos dominantes 

fundamentais se exprime pela relação orgânica, contraditória e não antagônica, 

agricultura-indústria”. (p.42) 

 

Efetividade histórica desse todo orgânico reordenado, o espaço 

molecular evolui segundo a marcha da diferenciação que acompanha e 
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impulsiona o aprofundamento da divisão interna do trabalho. A instauração 

da indústria fabril engendra a diferenciação primitiva (fabril-não fabril), e já a 

condena pelo desenvolvimento da diferenciação real (intrafabril). (p.63) 

 

 E: 

 [...] O mesmo movimento que instaura a diferenciação primitiva, 

engendra o desenvolvimento da forma avançada de diferenciação, de vez 

que esta ocorrerá agora no seio da indústria fabril. A lei do desenvolvimento 

desigual combinado, que comanda a acumulação global, responde por tal 

diferenciação espacial intrafabril, e conduzirá a ubiquidade fabril urbana 

ceder lugar à regionalização desigual da industrialização. (pp.59-60) 

 

 Juntando as peças usadas para caracterizar o “espaço molecular” que 

se instaura, de um lado nota-se a forma interligada das estruturas espaciais e 

dos territórios de produção majoritariamente voltados à agroexportação. De 

outro lado, aponta-se a constituição hegemônica do poder sobre todas essas 

estruturas e territórios, concentradamente posicionados na mão das 

“oligarquias rurais regionais” e da incipiente “burguesia fabril”. Esta última, 

oriunda tanto da classe “dominante oligárquica” quanto da “burguesia 

mercantil” de origem internacional que acompanha e opera as transações 

comerciais do Brasil recém-nascido com outros Estados Nacionais já mais 

maduros. 

No “bloco de poder” que opera a “internalização do capitalismo 

imperialista”, nesta fase da “subsunção formal”, situa-se uma ordem 

horizontalizada de poder, no sentido de nele incluir-se a diversidade territorial 

da esfera produtiva e, mais especificamente, os que dela são proprietários. 

Sabe-se que o processo de evolução das transformações territoriais internas 

segue o ordenamento dado pelo hegemônico “bloco de poder” que empolga o 

Estado Nacional, ditando a forma de integração da estrutura espacial nacional 

ao imperialismo: 

 

[...] o bloco do poder ordena a passagem da forma capitalista 

agroexportadora de origem colonial para formas sucessivamente avançadas 

de capitalismo. 

 O peso dos grandes proprietários rurais nesse movimento de 

transformação é fundamental [...]. 
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 A chave do caráter e evolução do Estado brasileiro é esta dialética da 

diferenciação dos “agrários”, que o leva ter por núcleo um bloco de poder 

composto de formas burguesas atrasadas e avançadas, e, por 

conseqüência, fundado num jogo de contradições, conflitos/conciliações 

entre estas frações. (pp. 47-48) 

 

No centro deste “bloco de poder de formas atrasadas e avançadas” e, 

 

[...] Nucleando a acumulação agroexportadora, a cafeicultura é o 

suporte de forte diferenciação e hierarquização geral entre os agrários, 

impondo reflexos à sua totalidade e estabelecendo em seu seio a 

hegemonia da “grande burguesia agrária”, em particular a “grande 

burguesia cafeeira”. Será desse processo de diferenciação, que ocorre 

universalmente entre os “agrários” em maior ou menor extensão, que 

nascerão as frações fabris
17

, cujo desenvolvimento se desdobrará do 

monopólio agromercantil ao capitalismo monopolista financeiro. Este 

movimento de conjunto, que vai do monopólio agromercantil à estrutura 

monopolista de nossos dias, arrastando em igual metamorfose o Estado 

Oligárquico em Capitalista Monopolista de Estado, constitui o processo da 

formação do espaço industrial. (pp. 49-50) 

 

Nesse processo de desenvolvimento do “espaço molecular”, se destaca 

o papel da economia cafeeira, precisamente, da oligarquia que a comanda. 

Esta se diferencia no conjunto das outras oligarquias rurais e, através de 

acordos, planos e uma série de direcionamentos políticos, a tira de expressiva 

crise e a coloca como carro chefe do desenvolvimento econômico brasileiro do 

período. (pp. 72-73) 

  

Coincidentemente, o ano do Primeiro Plano (1906) [o autor refere-

se aos Planos de Valorização do Café] é o da instituição da “política 

do café-com-leite”, que inaugura o controle definitivo da máquina federal do 

Estado pelo baronato cafeeiro em rodízio com as oligarquias mineiras. (p. 

72) 

 [...] Beneficiária da conjuntura originada pela hegemonização da alta 

burguesia cafeeira, a burguesia fabril paulista pode avançar com mais vigor 

a estratégia geral concertada pela burguesia fabril. De um lado, o 

rebaixamento dos níveis salariais (mesmo com a retração da agricultura 

                                            
17

 Sobre a origem da burguesia industrial no Brasil, a ORINDICA: Expansão Cafeeira e Origens da 
Industrialização no Brasil de Sérgio Silva. (p. 49) 
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mercantil alimentar local gerada pelo auge da expansão cafeeira) que o 

maior aprofundamento nacional da divisão do trabalho, via diversificação da 

agricultura propicia, seja pelas trocas inter-regionais, seja pelas ondas 

migratórias, que, uma e outra, se acentuam nos anos vinte. De outro, a 

aceleração do ciclo de reposição do capital constante fixo, pela maior 

acessibilidade às importações, e a consequente elevação da composição 

orgânica fabril. (p. 75) 

 

O Estado Nacional, numa movimentação mais objetiva em direção ao 

que o sustenta, ou seja, exercer controle sobre o modo de “internalização do 

capitalismo”, e “demonstrando perceber o grau de maturidade atingido pela 

questão fabril, decreta, em 1905, forte taxação sobre importações de alimentos, 

até então a fonte fundamental de suprimento do consumo das cidades, visando 

o desenvolvimento interno da agricultura mercantil alimentar.” 

 

Em simultâneo, decreta no ano de 1907 a primeira lei sindical, que 

consagra a máxima liberal da autonomia dos sindicatos e os mantém sob 

vigilância. (p. 68) 

 

 A decretação desta primeira lei sindical, símbolo da internalização da 

política liberal e imperialista, segue-se até os dias atuais como importante 

recurso de controle e disciplinarização dos movimentos populares, como 

apontado mais adiante. Tais decretos e leis já se arregimentam no interior da 

ordem republicana, a qual passa a estruturar a composição política do Estado, 

em que:  

 

[...] A república configura a definição do ciclo. O bloco do poder se arma 

sobre o padrão de acumulação calcado na divisão interna do trabalho. 

Defini-se a organização liberal-republicana do espaço, arrumada sobre 

dupla vertente: 

 O aparato do Estado Oligárquico combina descentralização e 

centralização, reafirmando a autonomia dos poderes oligárquicos rurais 

regionais e sua hegemonia conjunta sobre a formação econômico-social. 

 A nova base econômica se institui, em sua essência, sobre toda 

extensão territorial nacional, mas segundo formas regionais específicas e 

calcadas na diferenciação vertical dos dominantes e horizontal dos 

dominados. (p. 63) 
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Nessa nova composição, e, portanto, numa nova perspectiva 

econômica, o Estado cria uma série de mecanismos de diferenciação dos 

setores produtivos, sobretudo os de caráter industrial.  

  

[...] Nos quadros embrionários da diferenciação real, [...], as oligarquias 

forjam no interior do Estado, em particular no Parlamento, os conceitos de 

“indústria natural” (aquela processadora de produtos agrícolas locais, ou 

seja, aquela que genericamente cria mercado para as matérias-primas 

agrícolas) e de “indústria artificial” (aquela abastecida por matérias-primas 

importadas).
18

 O objetivo da desigual designação é a limitação protecionista 

à primeira. Todavia, em virtude da tributação federal embasar-se 

principalmente nas importações, o protecionismo acaba também por atingir 

a segunda. (p.71) 

[...] Atuando como lei inexorável, a disputa por mercados impõe 

cerrada seletividade aos capitais fabris, forçando-os à concentração e 

centralização crescentes. Na conjuntura de alta cambial, quando a entrada 

de manufaturados importados é uma componente ativa, ou na conjuntura de 

baixa, quando o capital fabril vê-se momentaneamente livre da concorrência 

das importações manufatureiras sobrevive e se consolida o capital de maior 

composição orgânica. Atuando por detrás e através das leis do mercado, a 

contradição capital-trabalho fabril se aguça de um lado com a instabilidade 

empregatícia, salarial e do custo de vida que acompanha a evolução da 

conjuntura cambial, e de outro lado com a intensificação da exploração do 

trabalho que acompanha a evolução da relação conjuntura 

cambial/acumulação fabril. (p. 85) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
18

 Na OR consta que são expressões da época, extraídas da obra citada de N. V. Luz. (p. 71) 
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TABELA 3 - CONCENTRAÇÃO E CENTRALIZAÇÃO DO 
CAPITAL INDUSTRIAL EM SÃO PAULO EM 1929 

(empresas com mais de 4 mil contos) 

Classes de Produtos 

% de 
Estabelecimentos 

% dos 
Capitais 

Cerveja 2,8 72,2 

Cigarros 8,0 59,2 

Calçados 1,2 54,4 

Chapéus 1,7 26,0 

Têxtil algodão 25,7 79,4 

Têxtil Lã 5,0 20,7 

Vidros 7,1 58,1 

Metalurgia 1,3 42,5 

Papel 33,3 72,7 

Borracha 3,4 57,4 

Químicos Diversos 0,8 21,9 

Editora e Gráfica 0,3 19,0 

TOTAL 0,9 52,0 

  
(p. 86) 

  

Há nesse processo um aguçamento das contradições, expressas, 

sobretudo, na precarização da condição geral de vida da população 

trabalhadora, representada na diversidade dos motivos de greve mostrados na 

tabela a seguir. Tal fato, inexoravelmente, reflete-se em insatisfação e, logo, na 

ampliação das divergências entre dominantes e dominados, como também 

intradominantes e intradominados. Aguça-se a diferenciação na composição 

das classes, tanto na dos dominantes quanto na dos dominados, em uma 

diferenciação de caráter vertical e horizontal (p.88). Tais redesenhos também 

indicam novas formas de contradição intra e entre classes, reflexo das novas 

políticas adotas pelo Estado. Essas contradições expressam a conjuntura da 

divisão social do trabalho, imposta pelo regime de “internalização” do 

capitalismo e, mais ainda, o novo conjunto de relações onde alianças e 

desacordos darão sequência ao desenvolvimento do capitalismo no Brasil. 
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TABELA 4 - CAUSAS DAS GREVES EM 1917-
1920 EM SÃO PAULO E RIO 

Discriminação 

São 
Paulo 

Rio de 
Janeiro 

Salário 55 27 

Condições de Trabalho 37 13 

Solidariedade 23 11 

Legalidade Sindical 14 13,0 

Horário de Trabalho 12 15 

Descumprimentos de 
Acordos 

6 4 

Custo de Vida 3 1 

Total de Greves 150 84 

  
(p. 81) 

    Mas o ciclo de greves revolucionárias prenuncia o desfecho da crise 

histórica da agroexportação que os Planos de Valorização do Café apenas 

fazem prolongar, e é, também, uma das causas de detonação desse 

desfecho. 

[...] O fecho deste ciclo, então, é a abertura daquele, ainda mais agudo, 

que se estenderá de 1919 a 1935, em que as vertentes opostas do 

“agrarismo e industrialismo” polarizar-se-ão, progressivamente, nas classes 

fabris antagônicas fundamentais: a burguesia fabril e o operariado fabril. (p. 

84) 

 [...] Assim, sob a hegemonia dessa oligarquia, a sociedade brasileira se 

diferencia/hierarquiza em todos os segmentos. (p.86) 

 

 No bojo de classe fabril, e: 

 

[...] Melhor que qualquer outra fração de classes dominantes, a 

burguesia fabril percebe no substrato cultural do mundo operário a vida da 

unidade e força ideológica desta classe. [...] a cultura operária, tem raízes 

fincadas no próprio seio da classe, porque criada por ela e a partir da 

problemática concreta de sua existência. É uma cultura operária, portanto. 

Instrumento de produção e ao mesmo tempo de leitura da história.
19

 (p. 90) 

 

 Nas páginas 90 e 91, vê-se a descrição desse processo de construção 

ideológico-cultural, pautado na vivência concreta dos operários e de suas 

famílias, justamente no universo da morada e do trabalho. Na sequência, 

                                            
19

 Na OR indica-se: Nem Pátria, Nem Patrão! (Vida e Cultura Operária no Brasil), de Francisco Foot. (p. 
90) 
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destaca-se a importância que terão os sindicatos, em um sentido duplo de 

força, tanto no de reprodução e identificação sócio-cultural, quanto no de 

disciplinarização e domínio.  

  

A unidade de mundo é tirada da unidade entre espaço de morada e 

espaço de trabalho, favorecendo um mínimo de unificação do saber e do 

trabalho, e é esta a substância da cultura de classe, que infunde nas ações 

operárias a consistência dos princípios de classe. (p.92) 

 

Em oposição a isto e, 

 

Numa tentativa de suprimir esta cultura e incutir no operariado os 

valores ideológicos burgueses, a burguesia fabril desenvolve no seio do 

operariado o “fordismo”, isto é, um universo de valores e práticas calcadas 

na ideologia da racionalidade econômica fabril.
20

 (p. 92) 

 

 Num primeiro passo, este universo “fordista”, apresentado pela 

burguesia fabril, não se efetiva no seio das realizações práticas de 

domesticação cultural. Somente se realizará quando este substrato conceitual 

e cultural de entendimento e realização do capitalismo ocupar a esfera das 

ações estatais, já nos idos dos anos 1940-1950. Apenas neste momento, o 

bloco de poder dominante, após período de reordenação interna, toma posse 

dos aparatos do Estado e torna possível a aplicação de tal universo, como 

veremos mais adiante, já no momento de realização da “subsunção real”. 

Ainda no interior dos conflitos e da intensa movimentação operária, 

causada no seio da intensificação da divisão técnica e social do trabalho, 

motivada pela própria consolidação da territorialização da indústria, tem-se que 

  

[...] para a burguesia fabril a ordem liberal significa subordinação do 

trabalho às regras do mercado e sua autonomia no interior da acumulação 

agromercantil, mesmo que isto entre em contradição com suas pretensões 

protecionistas. (p.93) 

 

                                            
20

 Segundo a OR, “há uma tese que designa por “projeto fordista” o conjunto de valores e práticas 
enraizados na noção de racionalidade fabril posto como estratégia de subordinação do trabalho ao capital 
pela burguesia americana. Esta tese é de Gramsci, em Maquiavel, a Política e o Estado Moderno, e, tal 
tese gramsciana é aplicada às relações de classes fabris no Brasil por Luiz Werneck Vianna, em 
Liberalismo e Sindicato no Brasil.”(p. 92) 
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 Soma-se a tal percepção e ação burguesa o fato de que 

 

[...] o projeto “fordista” se cruza no movimento “Escola Nova”, que, nos 

anos vinte, à esquerda e à direita, pressiona pela escolarização de massa, 

mas pela mão do Estado. (p. 94) 

 

No seio da composição da classe dominante desenha-se uma virada de 

mesa, uma reordenação da própria composição interna da classe: 

 

[...] Apeada da máquina federal do Estado, a “grande burguesia 

cafeeira” organiza a reação “constitucionalista” de 1932. Combinando estas 

marchas e contramarchas do confronto intradominantes, refaz-se daí para 

diante a unidade contraditória da vertente dos dominantes do “agrarismo e 

industrialismo”, com a fundação do bloco industrial-agrário e a consequente 

reformulação do Estado. Resolvendo as contradições intradominantes. O 

bloco industrial-agrário supera a crise agrária fundando o eixo economia-

política em novo padrão de acumulação com suporte na indústria, nos 

termos antes propostos pela “grande burguesia industrial” e mantém a 

indústria na dependência das exportações agrícolas. (p. 98) 

 

O conjunto de trechos citados acima forma a linha geral que descreve o 

“espaço molecular: o espaço da ordem liberal” (pp. 56-100), que Ruy Moreira 

qualifica como sendo a “fase de hegemonia do capital mercantil” operando a 

“internalização do capitalismo” em seu estágio inicial/formativo do denominado 

“imperialismo”. Nos termos como se apresenta, e após pleno mergulho e 

sobrevida na etapa da “subsunção formal”, o “espaço geográfico brasileiro” (p. 

28) ganhou complexidade devido ao processo de “transfiguração do valor” 

realizar-se interna e externamente, em um nível de relações e determinações já 

bastante diferentes das formas encontradas no período inicial da “subsunção 

formal”. 

O que se vê no espaço brasileiro denominado “molecular” é a 

intensificação da pavimentação fabril, a qual se realiza num espaço que 

concomitantemente se urbaniza. Estes pavimentos, na forma como se realizam 

localizam, configuram um duplo e importante processo de fortalecimento das 

oligarquias rurais, tanto de caráter econômico quanto político. Assim, cada 

“molécula espacial”, conforme sua identidade produtiva, abre-se espaço para a 
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realização do processo que a conduzirá ao espaço monopolista que dela se 

desdobra. 

Do ponto de vista econômico se cria e se fortalece a                                                                                                                                                                                         

“bidepartamentalização agricultura-indústria” da produção (vide tabela abaixo), 

ou seja, a produção diversifica-se e ramifica-se e, assim, amplia o tecido da 

rede de circulação que a insere nacionalmente na economia. 

 

TABELA 5 - BRASIL: EVOLUÇÃO BIDEPARTAMENTAL INDUSTRIAL 
(1929 = 100) 

  
1932 1933 1934 1935 1936 1937 

Minerais não-metálicos 145,4 208,9 282,5 332 426,5 498,6 

Metalurgia 90,2 130,5 155,3 172,2 202,0 225,3 

Papel e papelão 102,2 238,8 290,9 424,1 459,7 546,9 

Química/Farmacêutica 73,4 82,7 79,2 105 113,2 133,6 

Têxtil 127,4 131 145,7 165,4 195,8 207,5 

Vestuário/Calçados 67,3 71,2 74,6 94,7 110,9 121 

Produtos alimentares 99,3 111,6 116,9 128,9 132,4 120,9 

Bebidas 76,3 79,3 79,8 81,7 107,7 110,4 

      

(p. 117) 
 

       Este processo inclui também a ampliação da divisão técnica e social do 

trabalho e, logo, das contradições da relação capital-trabalho e capital-capital 

que isto gera. No plano das estruturas espaciais contíguas, a produção rural 

alimenta tanto a “indústria regional-regional” com os insumos que produz, 

quanto, literalmente, alimenta o operariado que na contiguidade produtiva 

trabalha e reside. Em paralelo, a indústria fortalece o vínculo das moléculas 

espaciais em relação ao “espaço molecular” nacional, intensificando o ir e vir 

da circulação de mercadorias e trabalhadores / consumidores, bem como 

intensificando a “internalização do modo de produção capitalista”. Além disso, a 

organização interna da fábrica disponibiliza e dita novas formas de 

relacionamento entre patrão e empregado, portanto, entre proprietários e 

proletários e, logo, aponta novas formas de relacionamento social, cada vez 

mais mediado e certificado pela instância reguladora do Estado. Nesta relação 

campo-cidade/cidade-campo, é sob o nome de cidade que virá o ente político 

de importância dado pelas oligarquias rurais. 
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Por um lado, a cidade representa o elo entre os pólos econômicos e 

políticos mais preponderantes, e, portanto, melhor posicionados na hierarquia 

do poder que começa a se amplificar no interior do “bloco dominante”. Este 

fator é decisivo à manutenção de tais oligarquias rurais nos blocos 

hegemônicos do poder, pois 

  

A cidade nasce, evolui e se consolida como sendo a base de uma 

estruturação espacial do Estado com a função de garantir aos grandes 

proprietários rurais, através de seu controle, e, por extensão da estrutura 

espacial nela baseada, o controle da condução do processo da 

diferenciação-hierarquização. Este papel da cidade explica a razão de ser 

legislada por critério estritamente político até hoje mantido: o de sede de 

município. Pouco importa sua estrutura funcional na ordem industrial dos 

nossos dias e pouco importa o seu tamanho: se é sede municipal, é cidade. 

(p. 159) 

 

Muda-se a escala de observação para considerar tais características 

como próprias do período de transição da “subsunção formal” à “subsunção 

real” e próprias do processo de formação econômico-social brasileiro. O 

aspecto que neste momento se realiza no espaço brasileiro denomina-se 

“diferenciação real”, significando uma ampliação das diferenças entre as 

próprias fábricas-indústrias. A ampliação do processo 

industrialização/urbanização armazena internamente a diversificação nos tipos 

de fábrica-indústria e a relação destes com os locais em que se instalam. 

Também aí se amplifica uma diferenciação entre as cidades e nos 

processo de metropolização que em cada uma se realiza, sobretudo no eixo 

das cidades São Paulo-Belo Horizonte-Rio de Janeiro. Acrescenta-se a este 

ponto o aprofundamento da divisão interna do trabalho, mediante e 

concomitante à própria intensificação da chamada “diferenciação real”. 

Falou-se em expansão, e deve-se também atribuir a este aspecto à piora 

da condição de vida dos trabalhadores, sobretudo na relação entre aumento do 

custo de vida e rebaixamento dos salários. Além disso, amplia-se a disputa por 

melhores condições de trabalho (no caso dos proletários) e, no caso da 

burguesia (proprietários), pela melhor localização no circuito territorial da esfera 

produtiva / de circulação, configurado no contemporâneo estágio da relação 
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campo-cidade. Contudo, se houver expansão nas disputas, rumo a novas 

apropriações de condição de vida ou de capital, haverá inevitável período de 

confrontos. Assim, 

 

As estratégias de confronto entre capital e trabalho fabril, e, no interior 

do mercado, entre os capitais, constituem as forças motrizes reais da 

diferenciação real. 

As formas espaciais de disciplinarização das contradições são 

imbricadas, mas próprias a cada qual. A contradição capital-trabalho se 

exprime através do jogo de confronto espaço da fábrica/espaço do mercado 

ao passo que a contradição capital-capital percorre o espaço do mercado. 

(p. 66) 

 

O fortalecimento dos confrontos e contradições, decorrentes da 

bidepartamentalização da indústria no interior do espaço brasileiro e, esta, 

posicionada sob o condicionamento do jogo que se realiza no espaço do 

mercado, são características da formação econômico-social neste período, 

mas já deixando de ser, denominado “espaço molecular”. Tal conjuntura 

espacial, a qual espelha a etapa transitória entre “subsunção formal-subsunção 

real”, sugere e indica a necessidade de se (re)ter e (re)tomar o controle sobre o 

processo de inserção do espaço brasileiro (“nacional”) nos estágios mais 

avançados do capitalismo. O controle sobre tal processo se dá através do 

Estado Nacional. 

 

Todavia, fundar o movimento de internalização da contradição capital-

trabalho nas relações mercantis, sob uma conjuntura de antecipação 

nacional da mundialização do capital produtivo, significa estabelecer a mais 

ampla “mediação” estatal, e, por conseguinte, reaparelhar-se o Estado 

nesta direção. (p. 106) 

 

Reapresenta-se a importância do Estado como sujeito ordenador e 

organizador, tanto no que se refere à regulação jurídico-política, basilar para o 

fomento e a concretização do próprio sistema que se internaliza,fortalece e 

ramifica, quanto no que se refere ao concerto, ajuste e diluição das 

contradições que inevitavelmente se aguçam no sempre conjuntural jogo da 

territorialização imperialista que se realiza. 
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Este jogo traz à superfície os sujeitos contraditórios do espaço, 

governados pelos “dominantes fundamentais” e materialmente construído e 

constituído pela diversidade dos “dominados”. Insere-se, no lado dos 

“dominados”, a configuração dos territórios, pois estes abrigam tanto os 

estabelecimentos produtivos quanto os trabalhadores que neles trabalham ou, 

ao redor, residem. Assim, a composição físico-material dos territórios também 

coloca-se à disposição dos projetos de manutenção, transformação e formação 

econômico-social do espaço por parte de quem detém o poder, mais 

especificamente, por parte de quem compõe o “bloco de poder” vigente em 

cada período, pois o processo de “internalização do capitalismo” se realiza 

mediante a gestão estatal, em harmonia à demanda imperialista. 

 

Sendo a formação econômico-social brasileira uma internalização 

histórico-concreta do desenvolvimento internacional do capitalismo, as 

frações externas de burguesia situam-se por esta razão em posição 

privilegiada no circuito do movimento geral da acumulação. Podendo 

deslocar-se livremente no interior deste circuito, localizam-se onde a 

lucratividade melhor configure a redistribuição da massa de mais-valia 

social, disputando-a vantajosamente com as frações internas de burguesia. 

Por isto, sem migrar por inteiro da esfera da circulação, locus histórico 

de onde mantém sob seu controle a circularidade dos capitais 

(comercialização e financiamento do sistema econômico), o “capital 

estrangeiro” antecipa-se à transformação em curso ampliando sua presença 

desde 1860 no setor dos serviços públicos (energia, transporte, 

comunicações urbanas) e entrando no setor da produção de bens 

intermediários de capital (cimento, aço e ferro). Inaugurando o que 

doravante se tornará o que a relação Estado-indústria, o “capital 

estrangeiro” recebe inúmeros privilégios estatais, como fretes preferenciais 

nos investimentos em ferrovias (Great Western) e transportes urbanos; 

garantias, prêmios e isenções para investimentos na produção de cimento 

(Portland) e derivados siderúrgicos (Belgo-mineira). (pp. 87-88) 

 

 É justamente a classe dominante burguesa mercantil externa, mas não 

só, que se fortalece econômica-politicamente e, assim, participa da nova 

composição do “bloco de poder”, antes hegemonizada nas mãos das 

oligarquias rurais federativas, sobretudo paulista-mineira. Tal classe antevê as 

novas formas da divisão internacional do trabalho e, assim, inserem no espaço 
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nacional as articulações necessárias à manutenção da estrutura espacial nos 

ditames imperialistas. No mesmo instante em que se realizam revoluções, 

pontualmente nos territórios das economias mais avançadas, a nova 

composição do “bloco” dirige internamente, e via aparatos do Estado, uma 

revolução de cunho burguesa. 

Entre as razões deste “lugar fundamental”, destaca-se que 

 

[...]a formação econômico-social brasileira tem por base de apoio 

forças produtivas organizadas em nível mundial, adquirindo as exportações 

agrícolas papel fundamental nas importações necessárias à reposição do 

capital fixo. Condição de reposição do capital variável e do capital 

constante, eis o papel ainda reservado à agroexportação. (p. 101) 

[...] Embora com o tempo, a agroexportação diminua sua expressão 

econômica, sua expressão em conversão política manter-se-á constante. 

Sobretudo porque as ações movem-se na direção da fundação do 

aparelho de Estado que substanciará o completamento da formação da 

indústria de “bens de consumo assalariado”, para a subsequente 

instauração plena da subsunção real [...]. (pp. 101-102) 

 

As considerações e interpretações acima já se enquadram à 

caracterização do espaço brasileiro no período denominado “ESPAÇO 

MONOPOLISTA: O ESPAÇO DA ORDEM CORPORATIVA” (pp. 101-154), 

onde “Pesa agora, o papel direto do Estado” (p. 101). 

O corporativismo (“via aparatos do Estado”- p. 106) é o modo de 

operação fundamental que vai disciplinarizar o movimento dos trabalhadores e 

reorientar a “internalização do modo capitalista de produção”, frente ao 

redesenhado quadro da divisão internacional do trabalho, de acordo com a 

reconfiguração do “bloco de poder” que comporá os quadros do Estado 

Nacional. 

A possibilidade de realização interna destes planos se valida, na esfera 

da produção já suficientemente evoluída: 

  

Já atingindo um patamar capaz de fundar-se nas “indústrias regionais 

nacionais”, a divisão interna do trabalho confere à crise agrária dos anos 

vinte características de esgotamento de um padrão de acumulação frente a 

outro desenvolvido o suficiente para substanciar a passagem à forma mais 

avançada de capitalismo. (p. 104) 
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TABELA 6 - BRASIL: DIVISÃO DO TRABALHO E INÍCIO DA 
BIDEPARTAMENTALIZAÇÃO NOS ANOS VINTE 

Ano 
Expansão 
Industrial 

Expansão da 
Agricultura 
Mercantil 

Expansão da 
Capacidade 
Energética 

Produção de Bens 
Intermediários (% 

S/Consumo) 

  (1939 = 100) (1939 = 100) (mil kw) Aço Cimento 

1921 40 65 371 - - 

1922 48 68 382 - - 

1923 48 71 395 - - 

1924 48 64 465 - - 

1925 49 63 507 38 - 

1926 50 64 591 53 3 

1927 55 72 649 61 11 

1928 58 73 707 58 16 

1929 56 77 706 70 15 

     
(p. 105) 

  

Conforme se vê na Tabela 6: 

 

[...] a divisão interna do trabalho é um processo que inclui já uma 

suficiente diversificação agrícola e fabril, esta última visivelmente na relação 

entre produção e consumo de aço e cimento. (p. 104) 

Justamente nesta conjuntura interna, com a possibilidade de se ter 

uma aceleração do desenvolvimento do capitalismo a formas 

sucessivamente avançadas, sem que se precise realizar radicais 

transformações estruturais, e, com isto, pondo nas mãos da oligarquia a 

direção desse desenvolvimento [...]. (p. 105) 

 

O corporativismo acaba, assim, traçando o reordenamento e 

direcionamento do caráter monopolista do capitalismo que se realiza, 

“particularmente”, no território nacional. Visto que, além de direcionar 

investimentos e políticas de desenvolvimento, há que se cuidar das 

contradições que se aprofundam, tanto no bloco dos dominantes quanto na 

relação entre suas realizações e as condições de vida dos dominados e, 

portanto, inclusive no jogo entre dominantes e dominados. 

 

É nesse passo que o poder de Estado se torna uma combinação de 

aparatos, de modo a que a distribuição desses aparatos de governo entre 
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as frações de burguesia forme um bloco articulado e compartilhado por 

todas as frações de dominantes. É assim que cada aparato e o seu conjunto 

formam o lugar de concerto das contradições intradominantes, isto é, de 

hegemonização e alianças intra e extrabloco do poder, conferindo a cada 

fração do bloco dominante participação e poder no movimento [...] do 

próprio Estado e dos métodos produtivos. 

Internamente assim reestruturado, o Estado adquire o caráter de uma 

ampla ramificação da hegemonia do bloco industrial-agrário pelo interior da 

sociedade civil, através de organismos como comissões, conselhos 

institutos, fundações, simpósios, por meio dos quais incorpore, por 

cooptação direta e indireta, intelectuais, professores universitários, 

entidades de classes, e organize o “intimismo à sombra do poder” que 

Lucácks já observara em suas análises [...].
21

 (p. 106) 

 

Ruy Moreira apresenta a forma básica do funcionamento deste sistema 

de concerto, que, ao mesmo tempo, opera o avanço do capitalismo e assenta 

as contradições vividas pela sociedade e na sociedade. 

 

Definido como o conjunto das práticas e valores mediante os quais o 

Estado atrai as contradições de classe do interior da sociedade civil para 

dentro de si e as devolve à sociedade civil como políticas de manipulação 

de massas, o corporativismo no Brasil se caracteriza pela forma como se 

viabiliza: a dupla e articulada tutela estatal sobre o trabalho, via aparatos do 

trabalho e da educação. (p. 107) 

[...] O percurso da instauração do Estado Corporativo é o da 

subordinação simultânea e imbricada do sindicato operário e da cultura 

operária à burocracia estatal. 

A criação do Ministério do Trabalho, Industria e Comércio (MTIC), em 

1931, é a montagem do aparato com que o capital captura e opera pelo 

Estado o controle das relações de trabalho, através da pletora de leis que 

se inicia com a Lei n. 19.970, de 19-03-31, que subordina os sindicatos à 

burocracia deste ministério, e culmina com o Decreto-lei n. 2.162/40, que 

institui o salário mínimo. A criação do Ministério da Educação e Saúde 

Pública, em 1930, (...) é a montagem do aparato com que o capital captura 

e opera pelo Estado a produção da cultura operária, deslocando-as das 

mãos do operariado para as da burocracia desse ministério.
22

(p. 107-108) 

                                            
21

 A OR indica ver El assalto a La razón e El joven Hegel y los problemas de La sociedad capitalista. (p. 
106) 
22

 Segundo a OR, “Na antecedência da criação do Ministério da Educação em relação à do Ministério do 
Trabalho, ambos em 1930, em março e novembro, respectivamente está provavelmente o 
entrecruzamento dos movimentos da “Escola Nova” e do “Fordismo”.” (p. 108) 
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[...] Os sindicatos têm que se organizar por categoria e lugar, cada 

categoria não podendo criar mais do que um sindicato em um mesmo lugar. 

Os sindicatos articulam-se no interior da categoria que representam, 

segundo uma hierarquia em que se sucedem sindicato-federação-

confederação e tem encimado o Ministério do Trabalho. (p.109) 

 

 A estrutura verticalizada da representação sindical cindida por categorias 

e lugares, ao mesmo tempo em que reforça o caráter da divisão interna do 

trabalho e as contradições que esta carrega no seio da sociedade, as 

encaminha para o colo do Estado, para que ele, munido da instância de acerto 

jurídico, oriente-as ou amenize-as. Ainda mais forte se torna o Estado quando, 

junto disto, opera a formação cultural da sociedade mediante os aparatos da 

educação. 

 

[...]Solidárias à  substância corporativa, as normas do trabalho que a 

burocracia do Ministério do Trabalho vigia são as mesmas sustentadas 

pelas da cultura produzida sob a vigilância dos burocratas do Ministério da 

Educação. Imbricadas nessa reciprocidade orgânica, as burocracias 

ministeriais-secretariais do trabalho e da educação exprimem a encarnação 

máxima do Estado corporativo. (pp. 109-110) 

 

 Esse universo de regulações via aparatos do Estado forma o 

pressuposto necessário à “reformulação da política financeira da acumulação 

agromercantil, em que a realização externa do valor institui a moeda externa 

como a forma equivalente e, em consequência, cria internamente timidez dos 

meios de pagamento23 e faz a conjuntura interna subordinar-se às conjunturas 

cambiais.” (p. 110) 

Assim, e devido à conjuntura de ociosidade das indústrias, 

 

[...] institui-se pesada política da valorização cambial e rígida 

seletividade de importações. Instituída por solicitação da “grande indústria” 

sob protestos das “indústrias regional-regionais”, a seletividade de 

importações de maquinaria e equipamentos terá caráter de verdadeira 

proibição de 1932 a 1937, e se estenderá até 1945 por força da eclosão da 

Segunda Guerra Mundial. (p. 111) 

 

                                            
23

 A OR indica “ver Emergência do Modo de Produção de Mercadorias, de Francisco de Oliveira”. 
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 Em tal contexto também se faz necessário uma revisão no sistema 

tributário, pois, até o início dos anos trinta, a arrecadação pauta-se em 74% de 

tributação sobre importações. Soma-se aos motivos o “aprofundamento da 

divisão interna do trabalho, forjando a urbanização e os primeiros elos de 

unificação do mercado nacional”. (p. 111) 

 

Subordinando o trabalho pela tutela sindical e escolar do proletariado, o 

corporativismo realiza, sob outra forma, o sonho “fordista” dos anos 20, de 

estabelecer a ditadura do capital sobre o trabalho a partir da racionalidade 

fabril, mas via dissolução aparente do antagonismo capital-trabalho na 

regulação que nega a ordem liberal. Fecha-se o ciclo da instauração 

corporativa com os aparatos Ministério do Trabalho e Ministério da 

Educação um na raiz do outro. O bloco industrial-agrário institui o 

“autoritarismo industrial”. (p. 112) 

 

 Nas próprias palavras de Ruy Moreira,  

 

[...] o “autoritarismo industrial” é a própria generalização do 

autoritarismo dos grandes proprietários rurais ao todo da formação 

econômico-social brasileira no seu todo. Sob esta forma “modernizada” o 

autoritarismo dos agrários tupiniquiza a ordem corporativa “importada” dos 

Estados fascistas, estendendo-a para além dos limites das relações fabris 

via legislação trabalhista-sindical e cultural-escolar, com o “Estado Novo” e 

a Constituição de 1937. (p. 112) 

 

A relação cidade-campo, tanto na sua configuração espacial produtiva 

quanto na forma como abriga a classe dos “dominados fundamentais”, é o 

ponto chave dos processos territoriais que encaminham o Brasil à formação 

econômico-social, singular e particular, diante da conjuntura interna e 

imperialista, e conforme se relaciona e se insere na mundialização do 

capitalismo. 

A indústria assume papel significativo devido, sobretudo, à 

bidepartamentalização, pois torna-se o ponto de referência tanto dos polos 

produtores agrícolas quanto do mercado estabelecido entre as próprias 

indústrias de diferentes Departamentos e, ainda, entre a produção realizada 

nas diversas esferas da economia e a massa de assalariado-consumidores que 

se adensa sobretudo nas cidades. O processo de adensamento urbano dessa 
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“massa” é fruto da incorporação do campo como pletora de mão de obra à 

nova divisão interna do trabalho. 

 

A bidepartamentalização em seu nível global estrutura o avanço do 

movimento de unificação das formas sociais heterogêneas, própria à 

transição à subsunção real. A bidepartamentalização fabril, por restringir-se 

ao triângulo Rio-São Paulo-Belo Horizonte, configura a ordenação desse 

movimento global nacional como sendo uma regionalização territorialmente 

polarizada. O desenvolvimento é desigual e combinado. 

[...] No geral, a bidepartamentalização é um movimento na direção da 

unificação do mercado interno, de vez que é este próprio movimento, em 

virtude de um departamento ser o mercado do outro. [...] A mais-valia se 

realiza, então, no próprio movimento da reprodução bidepartamentalizada.
24

 

(p. 118) 

[...] Efetuar a formação do exército de reserva industrial é direcionar o 

movimento de desterritorialização do campesinato no sentido de criar a 

mobilidade territorial campo-campo e campo-cidade. (p. 119) 

 [...] O aprofundamento da bidepartamentalização global, visível no 

avanço da ramificação interna do setor agrícola e na inter-relação que esta 

ramificação revela entre agricultura e indústria, torna os anos quarenta um 

momento importante na passagem à estrutura espacial monopolista plena. 

(p. 119) 

 

 

É nesta mesma década que se vê a intensificação da urbanização, na 

qual, “embora, já nos anos 1920, Rio e São Paulo comandem o movimento da 

urbanização, esta urbanização regional desigual ainda mais se acentua”. (p. 

119) 
 

TABELA 7 - POPULAÇÃO RELATIVA E ABSOLUTA NA INFLEXÃO 
URBANA/RURAL 

Ano Total Urbana Rural 

1890 14.333.915 1.433.391 (10%) 12.900.624 (90%) 

1900 18.200.000 2.730.000 (15%) 15.470.000 (85%) 

1920 27.500.000 5.500.000 (20%) 22.000.000 (80%) 

1940 41.252.944 13.100.512 (31%) 29.152.432 (69%) 

    (p.120) 

                                            
24

 Para exposição detalhada, Ruy Moreira indica O Desenvolvimento do Capitalismo na Rússia e Estudos 
Econômicos, de Lênin. (p. 118) 
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TABELA 8 - INFLEXÃO TERRITORIAL DA 
POPULAÇÃO E URBANIZAÇÃO NOS ANOS 

QUARENTA 

a) A inflexão urbana-rural no Brasil (%) 

Ano   
População 

Urbana 
  População 

Rural 

1872 
 

10 
 

90 

1910 
 

15 
 

85 

1920 
 

20 
 

80 

1940 
 

31,2 
 

68,8 

1950   36,1   63,9 

 

b) População das cidades acima de 20 mil habitantes e 
inflexão regional (%) 

  Região 1920 1940   

  Norte 4,9 3,7   

  Nordeste 25 20,4   

  Leste 28,9 34,2   

  São Paulo 29,4 30,9   

  Sul 11,3 10,3   

  
Centro-
Oeste 0,5 0,4   

  TOTAL 100 100   

    

(p.120) 

 

E, no entanto, 

 

Reitera-se nesta simultaneidade de incremento populacional absoluto 

na cidade e no campo, a um só tempo expandindo o exército de reserva na 

indústria e na agricultura, a lógica estrutural [...],  [em que] o monopolismo 

se acentua com a desterritorialização do campesinato. (p. 121) 

[...] Mas, nos anos quarenta, a “indústria regional-nacional” e a 

“regional-regional” entram em metamorfose: as “indústrias regional-

regionais” definem-se como indústrias de bens salários e mantêm-se 

basicamente nos quadros moleculares da ubiquidade urbana; as “indústrias 

regional-nacionais” definem-se pela crescente diferenciação, que as torna 

indústrias oligopolistas de bens salários, de bens duráveis e de bens de 

capital, concentrando-se no Sudeste e organizando-se segundo uma 

estrutura marcada pela intra e interdependência (“economia de escala”). (p. 

123) 
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TABELA 9 - CONCENTRAÇÃO E OLIGOPOLIZAÇÃO DA ECONOMIA 
BRASILEIRA EM 1940 

a) Sociedades anônimas e oligopolização no Brasil 
 

Índices básicos 
Todas as 
empresas 

Sociedades 
anônimas 

% das 
S/A 

Número de empresas 49.418 7.329 14,8 

Capital (milhões de cruzeiros) 17.809 14.088 79,1 

Potência dos motores (milhares de 
HP) 1.186 771 65 

  
  

  

b) Concentração Oligopolista em São Paulo (setores de maior 
concentração) entre 1907-1939 (%) 

Ramos 1907 1919 1939 

Mecânica 19,8 - 73 

Material elétrico e de comunicações - - 67,5 

Material de transportes 3,9 54,6 87,1 

Têxtil 26,3 36,6 60,6 

Alimentar 9,9 26 33 

Química - 30,9 61,2 

Papel 37,8 48 47,3 

Total do Estado 15,9 31,5 45,4 

   

(p. 122) 

   
 

 Diante desta aparente dissintonia entre o avanço do capitalismo, em que 

se veem regiões com estrutura espacial mais diversificada e avançada em 

relação às demais, o espaço brasileiro configura-se e acentua o sentindo deste 

desenvolvimento desigual e combinado, e se põe “à emergência da subsunção 

real”. (p. 123). 

  

A “subsunção real” no espaço brasileiro 

 

É nesse contexto que as: 

 

[...] primeiras manifestações da vertente dos dominados fundamentais 

depois de 1934-1935, eclodindo quando a aliança intradominantes inicia sua 

decomposição, leva o bloco industrial-agrário a formular duas novas 
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estratégias, basicamente: a “fronteira em movimento”
25

 e o “pacto 

populista”. Estas estratégias igualmente visam substanciar as lutas 

intrabloco industrial-agrário. (pp. 124-125) 

 Mas o que seria a “fronteira em movimento”? Também nas palavras de 

Ruy Moreira: 

A "fronteira em movimento", antes de ser um processo de ocupação 

econômico-demográfica de terras virgens ou devolutas, é um mecanismo 

estatalmente conduzido de regulação das relações econômicas e de poder 

de classe. Constitui a transformação em política de Estado, do processo 

espontâneo de ocupação econômico-demográfico que historicamente 

ocorre na formação econômico-social brasileira desde a Colônia. Enquanto 

política de Estado, a "fronteira em movimento" é um instrumento de 

distensão das contradições rurais localizadas, e, no mesmo ato, de 

neutralização de suas incidências e interconexões com as contradições 

capital-trabalho. É um antídoto contra eventual aliança operário-camponesa, 

pelo lado do isolamento do campesinato em relação ao movimento operário. 

No plano geral, é um mecanismo básico de nacionalização do mercado 

fragmentário pela incorporação da totalidade social ao circuito mercantil 

capitalista. O movimento de unificação nacional do mercado. Isto é: da 

passagem à subsunção real. (p.125) 

É, assim, um instrumento básico do movimento da subsunção real, 

com a função de, para frente e para trás, reger a articulação campo-cidade. 

 [...] Nos termos da estratégia do Estado, nascido de 1930-1932 e 1934-

1935, a “fronteira em movimento” configura o processo que Rosa 

Luxemburgo denomina “incorporação de periferias”, com o qual o capital 

incorpora ao circuito mercantil capitalista as relações ainda situadas à sua 

margem e, por conseguinte, ainda não integradas ao movimento da 

subsunção. Todavia, nas condições da “acumulação de base pobre”
26

,  

como Francisco de Oliveira caracteriza o movimento da acumulação no 

Brasil, a “fronteira em movimento” é também o processo de “criação de 

periferia”. (p. 126) 

 A “fronteira em movimento” é um movimento estrutural, e isto significa 

dizer que tanto ocorre no campo quanto na cidade. E, em face disso, [...] se 

                                            
25

 Ruy Moreira indica que “uma excelente descrição do processo da fronteira em movimento agrária no 
Brasil é A Luta pela Terra (A Economia Política da Fronteira Pioneira no Brasil de 1930 aos Dias Atuais), 
de Joe Foweraker. Para o estudo do conceito e análise do significado, ver Capitalismo Autoritário e 
Campesinato, de Otávio Guilherme Velho. A “fronteira em movimento” como política do Estado foi lançada 
em discurso de Vargas em 1938, prenunciando, assim, a retomada do movimento operário e camponês, e 
o aguçamento das contradições intradominantes que sacudirão a “paz agrária”.” (p. 125) 
26

 Ruy Moreira indica “ver A Economia Brasileira: Crítica à Razão Dualista, de Francisco de Oliveira.(p. 
126) 
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torna uma forma de estratégia espacial vital ao movimento da modernização 

conjunta do bloco industrial-agrário. (p. 126) 

 

 No decorrer do texto, Ruy Moreira segue no sentido de, então, descrever 

entrelinhas do movimento camponês e do confronto deste com a estratégia da 

“fronteira em movimento”. Este processo, que se prolonga e invade a década 

de 1950, é, por exemplo, o que vai desaguar na criação da SUDENE 

(Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste), a qual se coloca como 

estratagema fundamental de combate às Ligas Camponesas, constituídas nos 

idos de 1954. 

 Por outro lado, e em decorrência de “um universo de ambiguidade de 

classes” (p. 129), nasce a outra estratégia, denominada “pacto populista”. 

 

Fórmula ambígua, o “pacto populista” tem duplo aspecto. De um lado 

exprime o aliancismo da “burguesia nacional progressista” destinado a 

servir-lhe de poder de barganha frente às demais frações nacionais e frente 

à “burguesia imperialista” (o “imperialismo americano”) e fortalecê-la na 

disputa de lugares na composição do bloco de poder. De outro, é a 

reiteração da estratégia de conjunto da vertente dos dominantes, de impedir 

a aliança operário-camponesa, pelo lado do isolamento do movimento 

operário frente o camponês. (p. 129) 

 

 Ao que parece, tais estratégias espaciais adotadas pelo Estado 

Nacional, e uma e outra apoiadas por grupos distintos, porém internos aos 

dominantes fundamentais, vêm demonstrar o agravamento das condições,  

sobretudo do custo de vida, enfrentado pelos dominados fundamentais. 
 

(p.139): 

 

TABELA 10 - SALÁRIO E CUSTO DE VIDA 
OPERÁRIOS NOS ANOS CINQUENTA NO BRASIL 

(1949 = 100) 

Ano Salário 
Custo de 
Vida (Rio) 

Salário 
Real 

1952 149 149 104 

1953 170 164 104 

1954 225 200 113 

1955 275 247 112 

1956 359 298 121 

1957 450 347 130 

1958 520 399 130 

1959 720 551 131 
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No decorrer da OR há outros apontamentos acerca do movimento 

operário-camponês posicionando-se e tentando criar condições de 

melhora da sua condição de vida e trabalho. O resultado deste 

generalizado momento de desencontro, tanto no seio dos dominados 

como no dos dominantes, se vê, sobretudo, no 

 

[...] Governo Juscelino Kubitschek (1956-1961), que será, a um só 

tempo, o governo da conjunção e do acirramento das contradições entre 

“industriais” e “agrários”, e, ainda, o governo da internalização definitiva da 

nova divisão internacional do trabalho, à base de maciça entrada de “capital 

estrangeiro”. Evidencia-se, então, a falácia de um antagonismo 

industrial/agrário e nacional/capital estrangeiro. (p. 130) 

 [...] Coloca-se à continuidade do desenvolvimento do capitalismo a 

formas avançadas [...]. Esta virá com o desenvolvimento de “50 anos em 5”, 

fórmula como ficará conhecida a bidepartamentalização fabril dos anos 

cinqüenta. (p. 131) 

Esgota-se, então, e, por conseguinte, a estratégia do bloco industrial-

agrário de combinar sobreutilização/“autoritarismo industrial”, abrindo-se o 

período que se torna conhecido por redemocratização. (p. 131) 

[...] Não se podendo fazer o deslocamento automático da base do 

padrão de acumulação, do setor de bens salários para o de bens de capital, 

de vez que a acumulação de base avançada pressupõe a instauração de 

uma escala das forças produtivas exigente em alto investimento e maior 

interligação no sistema econômico, que só o Estado pode realizar, este 

deve assumir esta nova função.  

Entra-se na fase do “desenvolvimento planejado”, ou seja, da 

“acumulação do capital racionalizada estatalmente”, com essa entrada do 

Estado na esfera produtiva.
27

 (p. 132) 

[...] Sob o “Estado planejador” de pós-anos 50, por fim, a 

“industrialização espontânea” dá lugar à industrialização “planejada”, 

ordenando-se, através de planos globais, a passagem do “agrarismo e 

industrialismo” à fase da subsunção real, que leve à 

hegemonização/homogenização do espaço industrial. O primeiro, formulado 

ainda nos fins da fase anterior, será o Plano Espacial de Obras Públicas e 

                                            
27

 Ruy Moreira indica: para o estudo das formas do Estado brasileiro e sua relação com o planejamento 
no pós anos trinta, ver Estado e Planejamento Econômico no Brasil (1930-1970), de Octávio Ianni; e para 
a relação Estado-industrialização, ver Estado e Capitalismo (Estrutura e industrialização no Brasil), de 
Octávio Ianni. Uma síntese de cada plano estatal encontra-se em Intervencionismo e Autoritarismo no 
Brasil, de R. A. Amaral Vieira. 
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Aparelhamento da Defesa Nacional (1939-1943), destinado a “atender à 

urgência de se promover a criação de indústrias básicas, (...)”; seguem-se o 

Plano SALTE (1950-1954), [...], com o objetivo de realizar empreendimentos 

relativos à saúde, alimentação, transporte e energia, diretamente inspirados 

na Missão Abbink (Comissão Mista Brasileiro-Americana de Estudos 

Econômicos, criada em 1949); o “Programa de Metas” – Plano de 

Desenvolvimento Econômico (1956-1961), síntese das experiências 

anteriores de planejamento, [...], consubstanciado no lema “50 anos em 5”; 

o Plano Trienal de Desenvolvimento Econômico e Social (1963-1965) 

elaborado com fins de realimentar o fôlego da expansão econômica em 

rápido declínio, em particular atacando a inflação galopante gerada pelo 

ritmo dos “50 anos em 5”, a partir das reformas de base; o Programa de 

Ação Econômica do Governo – PAEG (1964-1966); o Programa Estratégico 

de Desenvolvimento – PED (1967-1970); e os PND–Plano Nacional de 

Desenvolvimento I (1972-1974), II (1975-1979) e III (1980-1986), mediante 

os quais se acelera o processo de internalização do capital produtivo. (pp. 

133-134) 

Todos estes planos globais anunciam a nova qualidade de relação 

Estado-industrialização como forma fundamental de contra-restação da “lei 

tendencial do declínio da taxa de lucros”, inerente à acumulação do capital 

na fase da subsunção real.
28

 

 [...] É nesse passo, em que o desenvolvimento desigual se transfigura 

em desenvolvimento cíclico, que o Estado afirma-se como principal forma 

de contra-restação à “Lei tendencial”. (p. 134) 

[...] O planejamento estatal é a forma geral que assume esta contra-

restação, por meio do qual o Estado é introjetado no circuito da economia 

como “empresário” e “consumidor”. Em um só movimento, o estado 

promove a instalação geral do capital fixo nas esferas da produção e da 

circulação e, com ela, o consumo amplo da produção privada, investindo 

recursos públicos, capturados via tributação, emissões e empréstimos 

internos e externos, em produção siderúrgica, de máquinas pesadas, 

refinação de petróleo, energia, implantação de transportes e comunicações, 

aparatos sociais urbanos. 

[...] Ocultando o caráter de transferência do custeio da reprodução 

monopolista com recursos públicos na imagem do “Estado do bem-estar-

social”, funda sob essa imagem do welfarestate a nova qualidade da 

                                            
28

 Para estudo da “Lei tendencial”, Ruy Moreira indica “os Livros 1 e 3 de O Capital. Para síntese, ver Luta 
de Classes e Desvalorização do Capital, de A. D. Magaline. Para resenha da teoria, ver A Lei da Taxa de 
Lucro: a Tendência da Queda ou a Queda da Tendência?, de Guido Mantega (CEBRAP, n. 16).” (p. 134) 
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articulação economia-política e converte o capitalismo monopolista em 

capitalismo monopolista de Estado.
29

 (p. 135) 

 

 É sob tal conjuntura que se realiza uma série de “missões americanas 

organizadas no período entre 1941-1951”. Dessas missões saem relatórios que 

culminam em pontos tanto de estruturação futura quanto de realizações 

pretéritas, na fase ainda de transição da “subsunção formal” à “subsunção 

real”. Assertivamente, indicam e projetam “diretrizes” à esfera política estatal, 

as quais, no intuito de manter amarrado o eixo “padrão de acumulação/bloco 

de poder”, preservando “as posições nascidas dos deslocamentos do capital 

estrangeiro nas sucessivas reestruturações anteriores do movimento da 

acumulação, garante-se os novos deslocamentos monopolísticos às tendências 

novas”. Não dispondo de igual mobilidade, as frações de burguesia interna 

engendram seus mecanismos de disputa dos lugares na forma do “pacto 

populista”. (p. 136) 

 É neste ponto que a “estratégia cidade-campo da burguesia nacional-

progressista” entra no jogo das determinações. 

 

Revelando o peso atingido pelo proletariado fabril/urbano e pelo 

campesinato/proletariado rural na estrutura de classes dos anos cinqüenta 

as estratégias respectivas do "pacto populista" e da "fronteira em 

movimento” revelam também a profundidade da imbricação/diferenciação 

entre cidade e campo produzida pelo aprofundamento horizontal/vertical da 

divisão interna do trabalho nos anos 1930-1940. 

Desvinculada da divisão direta do trabalho, sem participar da produção 

direta em todo o decorrer do período da acumulação agromercantil, a 

cidade colonial definia-se sobretudo como lócus aglutinador das duas 

dicotomias axiais do período (os eixos economia-política e produção-

circulação). Com a industrialização, a cidade mergulha agora no próprio 

âmago da divisão interna do trabalho, tornando-se, simultaneamente, locus 

articulador das sucessivas internalizações de ambos os eixos da 

dicotomização e de produção da mais-valia fabril. 

Polo de convergência da intensa mobilidade espacial da força de 

trabalho que evolui a partir dos anos 20 na esteira da desterritorializacão do 

                                            
29

 Segundo a OR, “A expressão „Capitalismo Monopolista de Estado‟ encontra-se em Imperialismo, Fase 
Superior do Capitalismo, de Lênin. Sua conversão em “teoria do imperialismo atual” está em O 
Capitalismo Monopolista de Estado, redigido por um coletivo do PCF sob coordenação de Paul Boccara. 
Para crítica desta teoria, ver El Partido Comunista Francês e El capitalismo monopolista de estado, 
Jacques Valier” (p. 135). 
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campesinato, por conseguinte pólo do mercado de trabalho livre, a cidade 

cresce como espaço de concentração de proletários, e,então, dos 

movimentos sociais de massas que formam a característica do movimento 

popular do Brasil nos anos 50 em diante. (pp. 136-137) 

[...] Separam-se, pois, a ação organizada do proletariado rural e urbano 

e a dos camponeses. 

A sindicalização rural e o surgimento das Ligas Camponesas, 

marcando o caráter novo do movimento rural da vertente dos dominados 

fundamentais, leva a estratégia da "fronteira em movimento" a ter um 

caráter de clara ligação com a estratégia do "pacto populista". 

Por um lado, porque a "fronteira em movimento" substancia o "pacto 

populista" na forma da articulação agricultura alimentar-indústria ao servir 

ao rebaixamento dos termos da reprodução operária, servindo aos 

propósitos da acumulação fabril, através do atendimento de um dos 

requisitos básicos da instauração do "pacto populista", que é a atenuação 

dos efeitos do custo de vida reclamada pelos movimentos contra a carestia 

que então toma grande força nas cidades. Por outro lado, porque a 

"fronteira em movimento" reforça o isolamento do movimento camponês por 

terra, atuando como estratégia de distensão das áreas rurais de 

contradições mais agudas, por meio da redistribuição territorial da massa 

camponesa dessas áreas para as de "frente de expansão". (pp.137-138) 

 

O efeito combinado das estratégias do “pacto populista” e da “fronteira 

em movimento” pode ser visto na Tabela 10 (p. 139 da OR), a qual ilustra a 

disparidade entre salários e custo de vida, sobretudo na década de 50, onde o 

custo de vida sobe desproporcionalmente em relação ao salário real. 

 Logo em seguida, a OR debruça-se sobre as movimentações e 

contradições operário-camponesas, apontando sucessos e insucessos do 

processo (pp. 139 a 143). 

 

O renascimento do movimento operário nos anos quarenta encontra o 

movimento sindical e socialista em quase completa desorganização, 

surpreendendo-o e injetando-lhe nova força. Sendo basicamente a única 

organização política em condições de recobrar forças de imediato com esta 

reinjeção dada pelo reaparecimento espontâneo das greves operárias, o PC 

se lança à reestruturação do aparelho sindical, imprimindo-lhe dupla 

direção: a sindicalização horizontal e a sindicalização rural. 

O emparedamento sindical-corporativo impede, por meio da 

organização sindical vertical, a ação de conjunto do movimento operário, ao 
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segmentá-lo nos moldes da divisão técnica do trabalho. A repressão de um 

decênio, pela sua violência, forja a consolidação dessa estrutura, embora 

não sem resistências do movimento operário mesmo em plena ditadura 

estadonovista. (p. 140) 

Crescem, então, mas em polarizações paralelas, o movimento operário 

e o movimento camponês, cada qual no interior de um esboço próprio de 

aliança operário-camponesa. (p. 142) 

 

 Há, neste processo de fortalecimento e união do movimento popular, 

certo direcionamento das ações por parte do operariado, o qual carrega formas 

herdadas da gestão do movimento, pois: 

 

Na raiz desse movimento contraditório da aliança da vertente dos 

dominados fundamentais, está a reiteração pelo movimento operário, face à 

hegemonia pecebeana, da estrutura corporativa montada sobre o 

atrelamento trabalhista-sindical e ideológico-cultural da classe operária. 

Sendo o aspecto fundamental e dirigente de uma aliança operário-

camponesa, o movimento operário, ao evitar a ruptura com o espaço 

corporativo, arrasta consigo a própria aliança operário-camponesa para o 

terreno da reafirmação dessa estratégia, reafirmando a hegemonia da 

vertente dos dominantes. (p. 153) 

 

Também neste momento reforça-se a importância da cidade, sobretudo 

como caráter configurativo de tais processos, os quais se realizam na relação 

cidade-campo/campo-cidade. 

A OR segue por tal caminho de explanação e o relaciona aos 

apontamentos acerca do “padrão e modo de internalização do capital produtivo: 

as contradições intraburguesas”. (p. 143) 

 

[...] como a própria instauração das forças produtivas capitalistas 

avançadas se arrasta por todo período dos anos cinqüenta, isso propiciará à 

“burguesia nacional progressista” ocupar lugares no terreno institucional 

montado para fundar o departamento I de grande porte, de onde busca 

hegemonizar a máquina do Estado e assumir a dianteira no movimento de 

internalização. Dado o forte apelo de reformismo social contido na 

articulação departamento I-departamento II (bens salários), a aliança PC-

burguesia “nacional progressista” logra infundir forte acento “nacionalista” a 

seu projeto histórico, trazendo para si, via “pacto populista”, o apoio do forte 
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proletariado que se vai formando com o desenvolvimento do departamento I 

(petroleiros e metalúrgicos sobretudo), e que, dado de ponta desse 

departamento, assume à liderança dos segmentos do proletariado fabril de 

outros segmentos, além do proletariado rural sindicalizado. (p. 144) 

 

 O fortalecimento da organização do proletariado sob os moldes 

reguladores do Estado, mais o apoio dado por esta mesma categoria de 

“dominados fundamentais”, traz de volta o jogo das disputas, mas agora nas 

esferas do poder. Justamente à classe “burguesa fabril”, assentada nos 

aparatos estatais, se entregará apoio para novo redesenho do grupo de 

“dominantes fundamentais”. E, 

 

Neste confronto por definição do novo padrão do eixo economia-

política (padrão de acumulação/bloco de poder) que se arrasta pelo período 

de 1946-1964, se afirmam as forças produtivas capitalistas, consolidando a 

subsunção real. 

 

 Vale relembrar o trecho que descreve o momento da então “subsunção 

real”: 

A subsunção real é o momento (...) em que a hegemonização se faz 

pela via direta da absorção da esfera da produção pela forma principal de 

capital emergente, o capital industrial, por meio da qual subverte as formas 

sociais até então não incorporadas ao circuito mercantil capitalista, 

tornando-as capitalistas no ato da incorporação. (p. 29) 

 

 E deste ponto, retornar a descrição que: 

 

[...] Sobre a base dessa instauração de forças produtivas capitalistas 

avançadas definir-se-á a forma básica do espaço monopolista. (p. 144) 

 

 E, esta “forma básica” como descreve Ruy Moreira: 

 

[...] tem na raiz a estratégia comum às frações do capital de forjar a 

centralização dos capitais (concentração dos capitais ao nível da sua 

propriedade monopolista) através da concentração técnico-territorial destes. 

Estratégia levada em duas etapas distintas: a da concentração-

centralização, que se completa no período 1955-1968, e a da centralização-
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desconcentração, que se estenderá pelos anos sessenta-setenta.
30

 (pp. 

144-145) 

 

 Deste ponto vale retornar à anterior passagem da OR, onde se coloca 

que: 

Quando o capitalismo monopolista se instaura, a reprodução operária 

se torna um fenômeno mundial e comum a cada formação econômico-

social, mas sobre a base de forças produtivas organizadas a nível mundial. 

Por isto a forma equivalente capital-dinheiro se desterritorializa em seus 

movimentos, realizando-se em escala ampliada e sem articulação 

necessária com a territorialidade da produção-realização do valor, 

reproduzindo-se sobre si mesma pela via da especulação. O espaço do 

movimento D-M-D´ se fraciona com o surgimento, justaposto a ele, do 

espaço do movimento D-D´. Isto é, as trocas da forma-produto realizam-se 

nas fronteiras do espaço do movimento D-M-D´, de modo a privilegiar a 

reprodução operária, agora uma classe igualmente ubíqua mundialmente, e 

a estrutura espacial dicotomiza-se no nível do equivalente capital-dinheiro, 

de modo a libertar-se este da territorialidade da transfiguração do valor. É 

uma estrutura espacial disciplinadora/ordenadora do exercício da 

hegemonia do capital financeiro (subsunção real) a nível mundial. (p. 45) 

 

 Sem pretender caracterizar e distinguir as formas espaciais de uma e 

outra etapa, fez-se uma seleção de trechos afim de, então, demonstrar os 

moldes gerais desse processo de concentração-centralização-desconcentração 

espacial, que se desenha aos moldes da “subsunção real”, mas desenvolvida 

em particular modo no Brasil. Retomando o contexto do processo, destaca-se 

que: 

[...] O Estado finda sua função transformando a produção de bens de 

capital fixo em planejamento espacial: isto é, o ato de produzir capital fixo 

termina com sua transfiguração em composição orgânica espacial de escala 

e magnitude nacionais. 

Sobre esta base, o estado forja a finalização da bidepartamentalização 

global do sistema econômico nacional, com que funda a produtividade do 

                                            
30

 Ruy Moreira indica: “Para  análise dessas fases do espaço monopolista, ver a coletânea A Economia da 
dependência imperfeita, e Elegia para uma Re(li)gião, de Francisco de Oliveira; e, Acumulação de Capital 
e Industrialização no Brasil e Ciclo e Crise: o Movimento Recente da Industrialização Brasileira, de Maria 
da Conceição Tavares.” (p. 145) 
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trabalho substanciadora de uma estrutura produtiva e mercantil nacional 

única, e [a] efetiva, na forma do nacional-desenvolvimentismo [...]. (p. 145) 

 

 Ao completar “o movimento histórico de unificação do mercado 

nacional”, completa também a passagem das “economias regionais 

nacionalmente organizadas” a “economia nacional regionalmente 

organizada”.31 (p. 146) 

  

[...] Disso dão conta tanto a estrutura viária que a 

bidepartamentalização avançada instaura, a um só tempo nacionalmente 

concentrada e aberta em todas as direções, com clara convergência para os 

“loci” das “indústrias regional-regionais”, quanto o volumoso exército de 

reserva industrial que então converge para se concentrar nesses “loci”. 

 A rápida unificação dos mercados local-regionais extingue as barreiras 

protetoras das “indústrias regional-regionais”, forçando uma competição 

desigual com as “indústrias regionais-nacionais” em seus próprios territórios. 

Sob esta competição desigual, as “indústrias regional-regionais” perdem 

seus mercados e sucumbem em grande número. O mercado, 

nacionalmente unificado, concentra-se rapidamente sob o controle da 

“grande indústria”.  

 Sob esta forte concentração, cresce a centralização, isto é, a 

concentração ao nível da propriedade dos capitais, (...), isto é, as formas de 

indústria próprias do espaço molecular se transfiguram: as “industrias 

regional-nacionais” se transfiguram em setor monopolista e as “indústrias 

regional-regionais” se transfiguram em setor não-monopolista. (p. 147) 

 

 Outra situação que se desdobra neste contexto de monopolização é a 

fusão empresarial, a qual pode também fazer com que as indústrias “regional-

regionais” passem a compor o capital que, também assim, se monopoliza.  

 

Enraizada nas contradições intracapitais do movimento da 

concentração-centralização, a questão regional ganha, na ideologização 

dos debates políticos que tem por foro não só o espaço institucional do 

Estado, mas chegando à própria sociedade civil, contornos de denúncia ao 

monopolismo em curso, revestida em expressões como "colonialismo 

interno", "imperialismo paulista", "centro-periferação", "industrialização 

versus ruralização". (p. 148) 

                                            
31

 Ruy Moreira indica: “ver Mudança na Divisão Inter-Regional do Trabalho no Brasil, de Francisco de 
Oliveira.” (p. 146). 
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 Francisco de Oliveira, tomando por base dados empíricos do período de 

1939 a 1968, nota que:  

 

[...] Declina a participação das indústrias regionais do Nordeste (12,1% 

em 1939 para 6,3% em 1968), do Sul (12,9% para 10,8%), do Centro-Oeste 

(1,0% para 0,7%) e do Norte (2,3% para 1,4%) e aumenta a participação da 

indústria do Sudeste (71,8% para 80,9%) na produção industrial global do 

País. O inverso acontece com a agricultura, aumentando a participação das 

agriculturas regionais do Nordeste (23,0% para 24,3%), do Sul (22,2% para 

28,7%) e do Centro-Oeste (4,5% para 6,7%) e declinando a participação da 

agricultura do Sudeste (47,0% para 37,9%) na produção agrícola global. 

Isto, no momento em que a participação global da indústria na formação da 

renda nacional ultrapassa a da agricultura: a indústria aumenta de 16,5% 

em 1947 para 24,5% em 1968, enquanto a agrícola declina de 31,7% em 

1947 para 22,7% em 1968 (a ultrapassagem se dando em 1956). (p. 148) 

 

O capital se concentra “regionalmente” nas indústrias do Sudeste e se 

“centraliza” nos monopólios ali mesmo constituídos. 

  

É este movimento de conjunto quem demonstra ser a industrialização 

um processo só empiricamente sudestino: a reprodução se faz como uma 

reprodução do sistema econômico globalmente, porém em caráter territorial 

e setorialmente desigual e combinado. 

 Tal caráter da bidepartamentalização avançada exprime-o a própria 

máquina de propaganda do Estado-Nacional-Desenvolvimentista, ao 

designar por “integração nacional” o processo em curso. (p. 149) 

Sendo o mesmo o padrão de acumulação consubstanciador do espaço da 

concentração-centralização, entra-se na fase da centralização-

desconcentração. (p.151) 

 

Passando desta para a etapa da “centralização-desconcentração”, o 

capital centralizado regionalmente nos monopólios, agora, lança-se, na forma 

de filiais das empresas monopolistas, a ocupar os longínquos espaços do 

território nacional, sobretudo apoiados no capital fixo e intermediário, que 

pouco antes se instalara, ou seja, “são as filiais de empresas do conglomerado 

monopolista que se dispersam pelas armações regionais”. 

 



65 

 

 
 

Esta nova qualidade da organização espacial interna consiste, então, 

no gradual restabelecimento da dispersão da indústria fabril anterior à 

concentração-centralização, agora na forma da dispersão territorial de filiais 

dos conglomerados monopolistas formados por intermédio da 

concentração-centralização. A morfologia do espaço nacional ilustra a 

estrutura espacial da centralização-desconcentração: são as filiais de 

empresas do conglomerado monopolista que se dispersam pelas armações 

regionais. (p. 152) 

[...] Denunciam, ainda, o caráter do novo padrão de acumulação: a 

aliança “tríplice”, isto é, a nova combinação dos interesses entrecruzados e 

contraditórios das frações de capitais externas, nacionais e “estatais”.
32

 (p. 

152) 

 

 Nas palavras de Ruy Moreira: 

 

A "aliança tríplice" consiste numa divisão da economia em "territórios", 

que atribui: 1) às multinacionais: o setor de bens duráveis (sobre o qual 

exercem virtual monopólio), fração do setor de não-duráveis e fração do 

setor de bens intermediários; 2) às empresas nacionais: o setor de bens 

não-duráveis, o setor do bens intermediários complementares da produção 

multinacionalizada e da produção estatal, o setor bancário (repassador dos 

empréstimos externos), o setor de construção/imobiliário e o setor agrário; 

3) ao Estado: o setor de bens de capital, o setor de "infra-estrutura" 

territorial e o setor de canalização de empréstimos externos (para repasse 

interno pelo setor bancário privado nacional). (pp. 152-153) 

 

 Confirmando e agora ampliando o que já havia sido apresentado, 

reafirma-se que: 

 

O papel do Estado nesta composição é fundamental. Cabe-lhe a 

função de garantir a permanente reposição das condições gerais da 

reprodução ampliada do capital. O Estado administra as contradições 

estruturais a favor do "bloco do poder''; investe em capital fixo, consumo 

coletivo, integração dos mercados; subsidia a formação do capital privado 

(incentivos fiscais e juros negativos); realiza parcela ponderável das 

mercadorias (consumo da produção privada) com recursos públicos 

(sistema fiscal); fornece parcela preponderante dos bens de capital e 

                                            
32

 Ruy Moreira indica: “ver descrição e análise em A Tríplice Aliança (As Multinacionais, as Estatais e o 
Capital Nacional no Desenvolvimento Dependente Brasileiro), de Peter Evans” (p. 152). 
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intermediários (aço, derivados petroquímicos, maquinaria, energia, minérios 

metálicos) a lucros abaixo dos lucros privados. (p. 153) 

 

 Contudo, identifica-se que: 

 

[...] O espaço da centralização-desconcentração revela-se então uma 

ordenação espacial de função dupla na acumulação monopolista: 1) 

consolida a hegemonia do capital monopolista fundada na unificação do 

mercado nacional; e 2) subordina organicamente o setor não-monopolista à 

acumulação monopolista. (p. 154) 

 

Passa-se a explorar diretamente o conteúdo do Capítulo V33 da OR, que 

sintetiza a “questão cidade-campo” no processo de formação econômico-social 

brasileiro: De forma geral, a “questão cidade-campo” manifesta o conjunto de 

relações constituintes da própria formação econômico-social brasileira. De 

modo a levantar os aspectos principais da análise, Ruy Moreira propõe dois 

recortes temáticos ao conjunto de relações. O primeiro trata das relações 

determinantes à “questão” sob a perspectiva do capital, e, o segundo, sob a 

perspectiva dos “dominados fundamentais”. Por último, apresenta a síntese e a 

parte final da OR, cuja denominação é “Cidade-campo, questão nacional e 

revolução social no Brasil”. 

Antes de apresentar o conteúdo da relação cidade-campo nas 

perspectivas do “capital” ou dos “dominados fundamentais”, faz-se uma 

retomada geral a partir do processo da “centralização-desconcentração”, fase 

contemporânea do “espaço monopolista” que se constitui o próprio espaço 

geográfico brasileiro formado e em contínua formação. 

  

 A centralização-desconcentração exprime o modo da internalização do 

capital produtivo mundializado em seu alto grau de desenvolvimento. Nela a 

subsunção real atinge territorialidade nacional ampla e forja um processo de 

produção/organização do espaço caracterizado pela sua forte 

homogeneização nas relações capitalistas. A desterritorialização do 

campesinato forma gigantesca massa de proletários. (p. 155) 

 

                                            
33

 Capítulo que se denomina “RESISTÊNCIA E RUPTURA OPERÁRIA: A CRISE DO ESPAÇO 
MONOPOLISTA” 
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Passando a descrição da “relação cidade-campo como questão do 

capital”, destaca-se: 

Enquanto questão para o capital, procurou-se mostrar neste trabalho, a 

relação cidade-campo é o plano geral das alianças a partir do qual a 

burguesia pratica seus estratagemas espaciais com o intuito de ordenar sua 

hegemonia de conjunto. (p. 156) 

Nesse exercício de geopolítica, a burguesia serve-se das estruturas 

espaciais para operar o deslocamento das contradições dominantes-

dominados e intradominantes dos centros de sua ocorrência para terrenos 

onde se possa controlar e diluir. Vimos que os aparatos do Estado, eles 

mesmos uma estrutura espacial (o arranjo espacial jurídico político), são o 

instrumento dessa prática. As estratégias dos deslocamentos, 

qualitativamente diferentes no espaço industrial molecular (subsunção 

formal) e no espaço industrial monopolista (subsunção real), são, sobretudo: 

(pp. 156-157) 

1) O deslocamento da esfera nuclear da hegemonização (a esfera da 

circulação, no espaço molecular, e a esfera das finanças, no espaço 

monopolista), do plano da formação econômico-social para o plano 

internacional, por meio da dicotomização dos eixos espaciais, de 

modo a fundar os modos de internalização que mantenham a 

formação econômico-social brasileira como forma particular de 

realização do imperialismo. 

2) O deslocamento das contradições fabris, do espaço da fábrica para 

o espaço do mercado, via aparatos do Estado, de modo a: a) 

reduzir as relações capital-trabalho às relações contratualistas, 

onde o capital é hegemônico; b) forjar a dissolução das práticas e 

valores diferenciados de classes no terreno das práticas e valores 

do dominante, tornando ideologia dominante a ideologia do 

dominante; e, c) eliminar a memória dos dominados fazendo-se do 

espaço do mercado o espaço da leitura da história. 

3) O deslocamento das contradições no sentido de dupla-mão 

sociedade civil-Estado-sociedade civil, para “naturalizar” a história 

como história dos dominantes, como, por exemplo: a) da fábrica 

para a justiça do trabalho; e b) da fábrica para o Parlamento. 

4) O deslocamento da produção da cultura operária dos aparatos do 

operariado para os aparatos do saber estatais, como a 

escola/universidade-instituições diversas de pesquisa, de modo a 

sedimentar a divisão social capitalista de trabalho na cisão trabalho 

saber (manual/intelectual), e a ocultar esta divisão social do trabalho 

na divisão técnica do trabalho (lugar de alienação do trabalho, que 
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torna a revolução “científico-técnica” um esquema de dominação e, 

quando menos, uma ideologia de grande força por esconder a 

natureza real de uma revolução). (p. 157) 

5) O deslocamento das ações do movimento operário e do movimento 

camponês para o terreno hegemonizado dos dominantes, como: a) 

a “fronteira em movimento agrária”; e b) o “pacto populista”, de 

modo a desagregar e evitar uma aliança cidade-campo dos 

dominados fundamentais (operário-camponesa). (p. 158) 

 

À exceção desta última, as demais estratégias de deslocamento da 

territorialidade das contradições são as básicas da instauração da divisão 

social capitalista do trabalho em qualquer tempo e espaço. A singularidade 

no Brasil está em sua forma geral de realização: o corporativismo. Vimos 

como os aparatos do corporativismo (o Ministério do Trabalho e o Ministério 

da Educação, imbricados), atuam como “agentes” da alienação do trabalho 

no Brasil, substanciando-a e “naturalizando-a” através da cisão territorial 

entre: (p. 158) 

1. Trabalho (fábrica)/política (Sindicatos e Parlamento) 

2. Trabalho (fábrica)/saber (Escola-Universidade-Pesquisa) 

3. Trabalho (fábrica)/poder (Estado-gestão da sociedade) 

4. Trabalho (fábrica)/morada (bairro-reprodução existencial) (p. 158) 

 

[...] Neste universo de estratagemas espaciais, ocupa lugar 

fundamental ainda a natureza da cidade no Brasil. 

Percebe-se esta natureza no aparente paradoxo evolutivo da relação 

indústria-cidade: a subsunção real, quanto mais funda a formação 

econômico-social brasileira nas forças produtivas capitalistas 

(bidepartamentalização fabril avançada), mais reforça o arcabouço urbano 

formulado pelo espaço republicano-oligárquico. (p. 158) 

A industrialização, no sentido que vimos entendendo neste trabalho, 

conduz à concentração fabril, mas reforça a concentração-dispersa da 

população urbana.
34

 (p. 159) 

 O que confere esta particularidade ao processo urbano no Brasil é a 

natureza do papel político da cidade. A cidade nasce, evolui e se consolida 

como sendo a base de uma estruturação espacial do Estado com a função 

de garantir aos grandes proprietários rurais, através seu controle, e, por 

extensão da estrutura espacial nela baseada, o controle da condução do 

processo da diferenciação-hierarquização. Este papel da cidade explica a 

                                            
34

 Ruy Moreira indica: “ver descrição e análise em “O Sistema Urbano Brasileiro: um Resumo das 
Características e Tendências Recentes”, de Vilmar Faria (CEBRAP n. 18)” (p. 159). 



69 

 

 
 

razão de ser legislada por critério estritamente político até hoje mantido: o 

de sede de município. Pouco importa sua estrutura funcional na ordem 

industrial dos nossos dias e pouco importa o seu tamanho: se é sede 

municipal, é cidade. (p. 159) 

 A ordem liberal, ao se constituir a afirmação da República Oligárquica 

definida como o poder conjunto das oligarquias rurais regionais, confere às 

cidades regionais o “status” de pólo espacial da estrutura do Estado 

oligárquico, com a função de basificar a articularidade das instâncias desse 

Estado: local-estadual-federal. (p. 160) 

 A face concentrada da urbanização reflete a solução historicamente 

encontrada pelo capital para dar conta da dupla frente de contradições que 

queima em seu seio (capital-trabalho e capital-capital): de um lado fundar a 

bidepartamentalização global da economia na mais valia relativa e de outro 

lado introduzir o necessário aumento da velocidade da realização do valor 

requerido pela ação permanente da “lei diferencial”. É aqui que cidade e 

campo exprimem-se uma só essência, de vez que a face concentrada 

combina, pelo que se vê, a dupla forma que a “fronteira em movimento” 

assume: a “fronteira em movimento” agrária que regula o estoque do 

exército de reserva urbano, via controle da desterritorialização do 

campesinato, e viabiliza o rebaixamento do custo da reprodução operária 

para além ainda das pressões exercidas pelo exército de reserva; e a 

“fronteira em movimento urbana”, que, pela “criação de periferia”, configura 

uma contra-restação “tendencial” singular. (pp. 160-161) 

 A face dispersa da urbanização reflete a solução historicamente 

encontrada pelos grandes proprietários rurais para exercerem o controle do 

poder de Estado e, então, do movimento do conjunto da “modernização 

conservadora”, via domínio dos aparatos básicos da sua malha político-

administrativa. [...], esta face dispersa reflete, também, a “reinvenção” de tal 

mecanismo [...] pelo capital monopolista, em particular a fração bancária, 

tão originária da diferenciação-modernização dos agrários quanto a fração 

fabril: a ubiquidade das instituições bancárias, tão absoluta, quanto as 

cidades, promove a fusão banco-cidade na capilaridade do sistema de 

pequenas/médias cidades, atuando o banco como o posto mais avançado 

da subordinação da formação econômico-social brasileira à hegemonia 

financeira. (p. 161) 

 

Em seguida, se destacam as seguintes passagens da OR, no sentido de 

exprimir a “relação cidade-campo como questão dos dominados fundamentais”:  
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Enquanto questão para o operariado, a relação cidade-campo é o plano 

geral da definição do conteúdo e das estratégias de libertação da condição 

que compartilha com o campesinato, de classe dominada fundamental. 

Sobressaem nessa estratégia espacial de articularidade: 

1) o enraizamento das ações operárias no e a partir do espaço fabril; 

2) o enraizamento da prática diferenciada de classe voltada à transformação 

da sociedade e do poder, na cultura/produção cultural de classe; 

3) o enraizamento do projeto de produção e gestão da sociedade e do 

Estado na e a partir da sociedade civil, e esta na e a partir da aliança 

operário-camponesa. (pp. 161-162) 

Embora não derrogue
35

 a estrutura vertical do sindicalismo oficial, o 

movimento de retomada da fundação das ações operárias no espaço fabril 

pelas "greves de maio de 1978", repõe na pauta o caminho reverso ao da 

estratégia do capital de levar para o interior do Estado as contradições da 

sociedade civil, e, então, dissolvê-las na ideologia e terrenos dos 

dominantes, com que se possa forjar a reposição geral do movimento dos 

dominados ao seio da sociedade civil, e, então, restabelecer os projetos de 

classe de pôr a gestão da historia nas mãos dos que efetivamente a 

produzem com seu trabalho. (pp. 162-163) 

Este restabelecimento das ações proletárias, operariado fabril à frente, 

no seio da sociedade civil e nucleado na Comissão de Fábrica, engendra e 

revitaliza outras formas de organização de base popular. É assim, que se 

multiplicam formas de organização e atuação como a Associação de 

Moradores de Bairro. (p. 163) 

Diferentemente da Comissão de Fábrica, que organiza os 

trabalhadores na e a partir da esfera da produção, a Associação de 

Moradores de Bairro, o faz na e a partir da esfera da circulação. 

Organizando os trabalhadores no espaço da morada, a Associação de 

Moradores estabelece uma articulação destes aos demais segmentos 

sociais da sociedade civil coabitantes, fundando as ações conjuntas no 

âmbito da esfera da reprodução (consumo). [...] O sindicato aparece, então, 

como um elo fundamental a esta articulação, de vez que sua raiz é a fábrica 

e suas ações se dão fundamentalmente na esfera da circulação (em 

particular, as lutas salariais). (p.163) 

 

O conjunto de estratégias identificadas no âmbito dos “dominados 

fundamentais” é que vai dar origem a ideia de “contra-espaço”, no sentido de 

que “espaço” é justamente o arranjo orquestrado no âmbito do capital. Por ser, 

                                            
35

 O termo carrega três significados diferentes: alterar em parte; invalidar; contrariar; sendo que todos 
referem-se aos costumes, regulamentos, regimes e ou às leis.  
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a um só tempo, percepção e ideologização da forma ainda não realizada 

quanto formação econômico-social do espaço geográfico brasileiro, e tendo 

este já sido caracterizado nas linhas iniciais deste capítulo, o “contra-espaço” 

constitui-se quanto ordem de formação ainda não realizada, mas, sob os 

apontamentos indicados na OR, realizável. 

 

As imbricações estruturais do contra-espaço evidencia-se, então, 

evidenciando a necessidade do nível orgânico das ações que estabeleçam 

a articularidade de conjunto, para além da esfera da produção (Comissão 

de Fábrica) e da esfera da circulação (Sindicato e Associação de Moradores 

de Bairro), e para ainda além da esfera da economia, ou seja, para o plano 

da esfera política, onde a problemática de classe se encontra com a das 

outras classes que vivem conseqüências de uma mesma raiz.(p.163-164) 

Dessa maneira, a centração das ações operárias na e apartir da 

Comissão de Fábrica, ao provocar completa redefinição das estratégias e 

aparatos do contra-espaço, repõe, no limite, a questão da aliança operário-

camponesa. Isto é: a questão do partido. (p. 164). 

 

É na formação do “partido político”, a partir da conjunção dos 

estratagemas dos “dominados fundamentais”, que Ruy Moreira alicerça 

sua ideia de “contra-espaço”.  Neste sentido, sob este formato, é que os 

movimentos populares, manifestos como questão cidade-campo, 

fundem-se como sujeito político atuante no processo de formação 

econômico-social brasileira. Um projeto de redesenho da “singularidade”, 

a qual ainda não se efetivou, e talvez, por isso, apontem-se como ainda 

presentes as estratégias de “fronteira em movimento” e “pacto 

populista”, já caracterizadas mais acima. Assim: 

 

A questão partidária enfeixa, então, a problemática de instituir e efetivar 

o projeto histórico de classe, por excelência um projeto político e de poder. 

Isto é, a tarefa da formulação programática e de ação organizada global que 

unifique o leque de projetos e práticas comuns postas pela vertente dos 

dominados fundamentais, a partir das suas diferenças de problemáticas e 

níveis de atuação organizada. (p. 164) 

Significa, pois, fundar o projeto de produção da sociedade e de Estado, 

na aliança cidade-campo configurativa da vertente dos dominados 

fundamentais, abrindo-o para abarcar os demais segmentos em confronto 

com o projeto monopolista configurativo da internalização da divisão 
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internacional do trabalho imperialista em sua fase de internacionalização do 

capital produtivo. Fundamentalmente, significa instituir, por meio do partido 

político da vertente dos dominados, o embrião de gestão destes. O embrião 

que inverta a relação cidade-campo dos dominantes, montada como 

estrutura espacial ordenadora da reprodução dos homens para o capital, 

instaurando a relação cidade-campo que organize a reprodução de homens 

livres. (p. 164) 

 

Diferenciando as ações no “espaço urbano” daquelas mais restritas à 

dinâmica do “espaço campo”, aponta-se, para a formação e coesão do “partido” 

representativo da ordem dos “dominados fundamentais”, uma necessária 

sequência de conjunções e articulações: 

 

Nos quadros do "espaço urbano", requer-se a articulação e 

encadeamento das ações das Associações de Moradores de Bairro, 

passadas na esfera da circulação, com as ações das Comissões de 

Fábrica, passadas na esfera da produção, determinante da esfera da 

circulação, de vez que, se as pautas das reivindicações são 

respectivamente específicas, o fundo geral é a expropriação ao operariado. 

Este fundo geral comum à esfera da produção-circulação (espaço da fabrica 

- espaço da morada), no "espaço urbano", tem seu exemplo cristalino na 

questão da renda da terra urbana. Esta não é mais que a metamorfose da 

mais-valia operária da construção, de vez que, na cidade, não se compra-

vende terra, mas acessibilidade, serviços, etc. isto é, espaço construído 

pelo operário da indústria de construção. (p.165) 

[...] Embora o movimento efetuado pelas Associações de Moradores de 

Bairro seja de importância fundamental, seus limites ficam transparentes na 

impossibilidade deste tipo de movimento urbano organizado resolver as 

questões fundamentais postas às lutas dos dominados urbanos. Nos bairros 

de classe média, as pressões das Associações de Moradores de Bairro 

concorrem, no limite, para a própria valorização da renda da terra e da 

propriedade imobiliária, e, com isto, no fundo, levam a expulsão progressiva 

das frações de classe média empobrecida para os bairros mais periféricos, 

onde os aluguéis são ainda adequados à sua renda menor. Nos bairros 

proletários, o mesmo efeito é observado, com a agravante de as 

Associações de Moradores de Bairro contribuírem com as estratégias do 

capital de transferir para os dominados parcelas do custeio de sua própria 

reprodução, via ações do tipo mutirão para completar construção da 

habitação adquirido só no esqueleto pela família proletária nos domingos, 

feriados e horas que seriam de lazer. Pode-se perceber nestes 
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deslocamentos sucessivos dos assalariados para espaços mais periféricos 

uma das raízes alimentadoras da especulação imobiliária, clássica, dos 

terrenos situados para além do perímetro urbano, descrita já em vários 

estudos da especulação imobiliária nas grandes e médias cidades. (p.165) 

A articulação das ações das Associações de Moradores de Bairro com 

as ações dos Sindicatos dos Trabalhadores é, então, uma necessidade 

básica a que as primeiras ganhem poder de fogo efetivo. Os Sindicatos são 

um elo de articulação fundamental, de vez que, situando-se na mesma 

esfera da ação das Associações de Moradores de Bairro (esfera da renda), 

têm seus pés fincados na esfera das ações do operariado (a fábrica). 

Esta articulação Sindicato-Associações de Moradores de Bairro põe em 

realce a articulação básica do movimento operário, qual seja, entre as 

Comissões de Fábrica e os Sindicatos. (p. 166) 

 

Somente após a conjuntura de articulação realizar-se no “espaço 

urbano” é que se dirige às ações de articulação de conjunto aos “dominados 

fundamentais”. Ou seja, a inclusão dos motes oriundos da dinâmica espacial 

camponesa também irá compor os quadros da formação do “partido da aliança” 

(p. 167), entretanto, à posterior organização dos setores urbanos. O papel de 

junção exercido pelos Sindicatos esbarra na relação campo-cidade inerente à 

reprodução do capital. Pois, depende das relações produtivas do campo a 

própria reprodução do capital na indústria-cidade. As estratégias combinadas 

de “fronteira em movimento” e “pacto populista”, realizadas sob o controle do 

capital, reafirmam tal aspecto. Assim, tal reciprocidade se expressa: 

 

[...] uma vez que as condições de trabalho e existência do proletariado 

urbano têm raízes nas condições de trabalho e existência do campesinato, 

e vice-versa, de vez que a estrutura agrária, montada para engendrar tais 

condições de trabalho e existência do proletariado urbano origina as do 

campesinato, as ações organizadas e articuladas do proletariado urbano por 

si só não são suficientes. A ordenação espacial das ações proletárias 

requer a necessária articulação cidade-campo da vertente dos dominados 

fundamentais. No plano global, a estratégia do contra-espaço tem na 

aliança operário-camponesa sua forma fundamental. Não somente as ações 

proletárias urbanas são por si só insuficientes, como também o são as 

ações do campesinato, se levadas em paralelo e inarticuladas. 

O próprio caráter de unidade orgânica cidade-campo dos dominantes, 

que faz do "agrarismo e industrialismo" a singularidade da formação 
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econômico-social brasileira, determina o caráter de unidade orgânica 

cidade-campo dos dominados fundamentais. (p. 166) 

O elo orgânico operário-camponês está refletido em qualquer dos 

estratagemas espaciais dos dominantes que se analise, a exemplo da 

estratégia da "fronteira em movimento".  

Todavia, se no terreno dos dominantes a unidade orgânica tem suas 

raízes na própria espontaneidade do movimento de acumulação do capital e 

no rebatimento deste na constituição/composição do poder de Estado, no 

terreno dos dominados esta unidade orgânica, escapando à própria 

percepção dos dominados, por faltar-lhe a gestão do sistema, requer que 

seja ela forjada por aparatos políticos próprios da vertente: o partido da 

aliança. (p. 167) 

É, então, e somente então, no terreno da "práxis" política que esta 

unidade orgânica se põe a evidencia para os dominados, daí nascendo a 

consciência da criação do aparato subjetivo, que forneça à vertente dos 

dominados o poder de gestão sobre a totalidade orgânica cidade-campo, 

que lhe está na raiz, pondo-a em evidência para transformá-la. (p. 167) 

 

A partir deste ponto, Ruy Moreira dá desfecho à OR, apontando para 

uma conclusão da análise sob o título: “cidade-campo, questão nacional e 

revolução social no Brasil”. (p. 167) 

O longo conjunto de passagens selecionadas e organizadas a seguir 

justifica-se pela intenção de oferecer: 1) a capacidade de compreender, nos 

próprios termos da OR, a conclusão da tese moreiriana sobre o Brasil que 

vive(re)mos; e, por outro lado, 2) apontar os subsídios teóricos necessários à 

organização do terceiro e último capítulo desta dissertação. 

  

A relação cidade-campo [...] constitui o eixo da produção/organização 

do espaço, determinando seu conteúdo e seu lugar no esquema da 

reprodução da totalidade social. (p. 168) 

[...] Face a formação econômico-social brasileira apoiar-se em seu 

desenvolvimento em forças produtivas organizadas em nível mundial, a 

relação cidade-campo ordena a aliança intradominantes rurais-urbanos a 

partir e como internalização da divisão internacional do trabalho, 

configurando-se por isto uma forma particular de realização do imperialismo. 

Na forma da relação cidade-campo, em todo o decurso do processo da 

formação do capitalismo no Brasil, organiza-se a unidade orgânica do 

movimento da acumulação, sua sucessão em padrões e substanciação do 

bloco histórico. Nas formações econômico-sociais em que o processo da 
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acumulação primitiva se completou, vimo-lo antes, o eixo cidade-campo 

enquanto nexo axial configura-se mundializadamente, atuando nesse 

contexto à imagem de um pólo urbano. Naquelas em que este processo 

ainda está em curso, o eixo cidade-campo é estruturalmente interno, mas 

aqui as determinações internas comandam o curso da história nos quadros 

da divisão internacional do trabalho, na forma da internalização desta. 

(p.168) 

 Em cada “formação nacional” este movimento da acumulação primitiva 

segue caminhos próprios. Contudo, em todos estes caminhos “nacionais” 

põe-se, necessariamente, a mesma problemática das alianças, e a relação 

cidade campo como seu eixo. Desse modo, a transição, a um só tempo, 

substancia e se determina pelas alianças de classes cidade-campo
36

 (p. 

169). 

[...] O conteúdo das alianças, isto é, a natureza das classes e do 

projeto das classes de construção da história que cristalizam, vai determinar 

a política e o caráter do Estado. Sendo o sujeito real do Estado, a aliança de 

classes cidade-campo o tem como o conjunto do aparato institucional 

mediante o qual pratica seu projeto de história e exerce sua hegemonia 

sobre a totalidade social. (p. 170) 

[...] O peso dos grandes proprietários rurais e sua natureza de classe 

agromercantil, portanto de burguesia, tem-se historicamente mostrado 

fundamental na marcha da evolução do capitalismo às suas formas 

avançadas de desenvolvimento. Sendo a base econômica do processo, a 

economia agroexportadora funda uma aliança cidade-campo no estilo da 

"via autoritária". Todavia, apoiando seu desenvolvimento a formas 

avançadas de sociedade capitalista, em forças produtivas organizadas em 

nível mundial, a revolução burguesa no Brasil substancia-se na divisão 

internacional do trabalho, sendo, por isto, a resultante das composições de 

classes dominantes tecidas ao redor da definição do modo de internalização 

da divisão internacional do trabalho imperialista. 

 Tendo por conteúdo esta estrutura mundial, a relação cidade campo no 

Brasil exprime uma organização de espaço que transborda os limites da 

territorialidade nacional. (p. 173) 

 Esta relação cidade-campo se cliva em duas vertentes de alianças de 

classes: a vertente dos dominantes fundamentais e a vertente dos 

dominados fundamentais. A relação cidade-campo da vertente dos 

dominantes é o eixo da ordenação de uma estrutura de espaço que visa ser 

a armadura da articulação contraditória de conjunto dos dominantes e da 

                                            
36

 Ruy Moreira aponta para o seguinte: “Evidentemente, implica disto inferir que a cidade e o campo não 
têm um conceito em si, mas aquele determinado pelo conteúdo que lhes empresta a natureza da aliança 
de classes rural-urbana traçada em cada contexto histórico-concreto. (p. 169). 
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garantia do controle sobre a vertente dos dominados. A relação cidade-

campo da vertente dos dominados é o projeto político sempre posto nas 

formulações programáticas do movimento operário e do movimento 

camponês, mas só fragilmente efetivado até os dias presentes. (p. 173) 

[...] Daí a relação cidade-campo dos dominantes configurar-se uma 

estrutura espacial organizada como um complexo articulado de 

estratagemas destinados a dar conta de todo o universo de contradições da 

formação econômico-social brasileira, e de dirigir no sentido a reprodução 

da totalidade social tal como é. (p. 173) 

 [...] Todo este processo que remete constantemente a 

formação/defrontação das alianças intradominantes e dominantes 

dominados a definir-se como conteúdo histórico-concreto do eixo cidade-

campo, enquanto base da ordenação espacial dos caminhos da revolução 

social no Brasil, exprimi-se no interior do arcabouço jurídico-político do 

Estado Nacional. (p. 178) 

 O Estado Nacional evolui, como o campo de forças políticas cujo 

conteúdo é o universo das contradições não-antagônicas (intradominantes) 

e antagônicas (dominantes-dominados), mas que a aliança cidade-campo 

dos dominantes organiza como seu nível institucional maior de hegemonia 

sobre a totalidade social. É através dos seus aparatos que em aliança seus 

dominantes: 1) administram este universo de contradições em função da 

reprodução de sua hegemonia e da formação econômico-social tal como é: 

uma forma de realização particular de realização do imperialismo, 

estruturada a partir da singularidade do “agrarismo e industrialismo”; 2) 

regulam a extração e redistribuição da massa social da mais-valia 

expropriada ao trabalho organicamente vinculado da vertente cidade-campo 

dos dominados; 3) concertam e executam os estratagemas espaciais que 

ordenem e regulem as articulações internas e externas da totalidade social 

tal como ela é; 4) definem o modo de internalização da divisão internacional 

do trabalho imperialista sobre a base da qual o capitalismo evolui no Brasil a 

formas sucessivamente avançadas; 5) coordenam os termos da reposição 

das condições gerais e conjuntas da reprodução em seus diferentes níveis 

instanciais; e, 6) elaboram e difundem via aparatos corporativos seu próprio 

imaginário de questão nacional, de modo a torná-lo o parâmetro ideológico 

de toda a Nação.
37

 (p. 179) 

                                            
37

 Ruy Moreira alerta o seguinte: “Perde sentido, exceto como ideologia, a noção corrente de imperialismo 
como “capital estrangeiro” contraposto aos projetos de um “capitalismo nacional”. Deslocando o pólo 
central das contradições de classes do antagonismo capital-trabalho para um suposto antagonismo entre 
o capitalismo “nacional” e o capitalismo “imperialista”, o que se obtém é a morte do operariado como 
sujeito histórico.” (p. 179) 
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[...] A forma presente de estrutura espacial é aquela requerida pelo 

imperialismo em sua fase de mundialização do capital produtivo: 

territorialização da formação econômico-social brasileira como um todo 

(fusionamento dos eixos economia-política na forma do Estado Nacional e 

do eixo produção-realização do valor na forma da unificação interna do 

mercado nacional) e livre territorialização do movimento final da esfera da 

circulação (realização do valor), isto é, do capital-dinheiro. (p. 180) 

 A forma presente da estrutura espacial, materializando as contradições 

próprias do imperialismo (...), o qual envolve uma estrutura espacial a um só 

tempo unitária e fragmentária. Economicamente, em face da mundialização 

do capital produtivo, o espaço mundial capitalista unificou-se. Jurídico-

politicamente, todavia, esta mundialização da esfera econômica 

fragmentou-se fortemente através da multiplicação de Estados Nacionais. 

Unificação econômica e fragmentação jurídico-política, tais os aspectos 

opostos dessa primeira forma específica de manifestação das contradições 

do imperialismo. 

(p. 181) 

[...] Na segunda, com a deslocagem do capital-dinheiro dentro da 

esfera da realização do valor, o capital financeiro cria uma esfera própria e 

autônoma de reprodução do equivalente monetário (D-D‟), e rompe com a 

estrutura do espaço globalmente ordenadora do ciclo D-M-D‟. Superpondo-

se na organização do espaço mundial, o capital financeiro estabelece uma 

profunda contradição entre os movimentos da reprodução do capital 

produtivo e da reprodução do capital-dinheiro. É esta a contradição real que 

constitui a raiz real do atual ciclo de crise geral do capitalismo. A expressão 

geográfica do movimento do ciclo D-M-D´, de territorialização-

desterritorialização-reterritorialização do capital-dinheiro, isto é, a 

construção espacial das articulações necessárias entre o capital produtivo 

(esfera da produção) e capital-dinheiro (esfera da circulação) em que o 

capital-dinheiro se transforma em capital-produtivo e volta à forma capital-

dinheiro, fechando e reabrindo o ciclo da produção-realização do valor na 

reprodução ampliada do capital, se quebra a partir de então em dupla 

estrutura espacial: D-M-D´ e D-D´. (p. 181) 

[...] Assim, a territorialização global/livre territorialização do capital-

dinheiro abre o jogo da livre manipulação da economia internacional pelos 

grupos financeiros privados, em cujas mãos se acumula o grosso das 

dívidas externas dos Estados Nacionais, na forma da especulação com a 

taxa de juros até mesmo em pleno auge de quebra da economia mundial. 

Mas, por outro lado, sua segmentação em múltiplos Estados Nacionais 

segmenta o livre fluxo monetário, tornando-o menos livre, devido a 
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mecanismos criados para regulação-administração desses fluxos, como as 

diferenças de câmbio, que, à semelhança de uma sucessão de represas em 

uma bacia fluvial, dificultam a imediata conversão do capital-dinheiro em 

liquidez internacional. Na livre territorialidade da circulação mundial do 

capital-dinheiro, característica da atual organização do espaço mundial, 

interfere problematicamente a segmentação jurídico-política criada pelo 

próprio capital monopolista em sua mundialização. (p. 182) 

Como os meios de administração dessa dupla expressão espacial das 

contradições do imperialismo só podem ser de natureza econômica, por não 

se poder erigir um Estado mundial, não se logra sua transposição. O 

caminho é aquele habitual do espaço do capital: o de deslocar os centros de 

gravidade territorial da crise para transferi-la para as costas da massa 

trabalhadora mundializada. Revertendo-se sobre seu próprio criador, esta 

dupla expressão espacial das contradições do imperialismo acirra as 

contradições dos blocos de poder nucleares dos Estados Nacionais e os 

antagonismos dominantes-dominados em cada contexto de Estado 

Nacional. Os Estados nacionais mostram-se, então, incapazes de darem 

conta das contradições que são sua própria razão de ser. (pp. 182-183) 

 [...]Em que medidas os estratagemas espaciais dos dominantes, face 

as indicações da nova qualidade das ações operárias e camponesas 

manifestas nestas lutas, estão historicamente esgotados ou serão 

“reinventadas”, é ainda cedo para se avaliar. (p. 184) 

 [...] Ora, é a própria reflexão sobre o corporativismo que faz saltar um 

fato à transparência. Não há sociedade livre sem território livre. (p.185) 

 

Numa tentativa de exprimir uma síntese da OR, aponta-se que: 

Sua ordenação temática é o “movimento operário no Brasil” no 

movimento de conjunto da “relação cidade-campo” que se expressa na 

formação econômico-social brasileira. O termo „movimento de conjunto‟ intenta 

expressar que há outros movimentos concomitantes ao movimento operário, e 

entre eles destaca-se o do Estado Nacional, tanto no processo de se constituir 

quanto nas suas vias de consolidação, fortalecimento e realização. Outro 

aspecto relacionado ao termo “movimento” é o de este representar um conjunto 

de relações político-econômicas, e, portanto, de ações políticas e econômicas 

intra e inter-relacionadas. Tais relações realizam-se em um âmbito 

entrecruzado de sujeitos, cujo destaque se dá ao trabalhador operário e à 

resultante “questão cidade-campo”. Entende-se que o título “movimento 

operário” da OR apresente-se pelo motivo de que nele reside a semente 
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formadora do denominado “partido da aliança”, através de um processo de 

articulações que resultaria numa reestruturação da formação econômico-social 

brasileira, pois nesta se teria maior peso as questões do conjunto dos 

“dominados fundamentais” (o “contra-espaço”). 

Num segundo destaque à ordenação temática, aponta-se “cidade-campo 

no Brasil” como nome dado ao arranjo espacial resultante do(s) movimento(s) 

constitutivos do espaço geográfico brasileiro. Ruy Moreira aponta “que a cidade 

e o campo não têm um conceito em si, mas aquele determinado pelo conteúdo 

que lhes empresta a natureza da aliança de classes rural-urbana traçada em 

cada contexto histórico-concreto.” Isso implica entender “cidade-campo” como 

relação em movimento, em transformação e em consequente processo de 

(re)significação. Este „algo em movimento‟ é o recorte das ações expresso e 

identificado nos lugares, e estes estão numa interação autoconstitutiva e são 

perceptíveis na paisagem. 

Por último, destaca-se o “Brasil”, parte final do recorte temático 

trabalhado na OR. É final, mas é também inicial, pois se trata de território do 

processo de “internalização do capitalismo” e sintetiza um “arranjo espacial”38 

da relação cidade-campo. 

 Partindo da ordem temática para a ordem da significação, passa-se por 

dois necessários apontamentos: a forma como o texto-conteúdo está ordenado; 

e a significação dele na qual a ordenação se expressa. 

 Quanto à forma, o texto primeiro apresenta os pressupostos teóricos do 

modo capitalista de produção e daí parte para a exposição de como este se 

realiza no Brasil. Seguindo a cronologia dos fatos ocorridos à formação 

econômico-social do Brasil, recolocam-se os fundamentos antes apresentados, 

mas agora alinhavados como processo histórico-geográfico de realização. 

Desta ordenação é que se chega às conclusões (parciais segundo o autor) da 

formação econômico-social brasileira, apresentadas mais acima, que, em 

síntese, apresentam: 

O modo como surge, se (des)organiza e se disciplina o “movimento 

operário” como sujeito da “formação econômico-social brasileira”.  E o modo de 

realização da “internalização” do imperialismo, entendido como processo de 

                                            
38

 Este termo foi extraído da obra Sociedade e espaço geográfico no Brasil: constituição e problemas de 
relação, Ruy Moreira. São Paulo: Contexto, 2011. 
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“internalização” do modo capitalista de produção à escala do planeta. No 

percurso, descreve as características das classes fundamentais e constitutivas 

do Brasil, em uma diferenciação “primitiva” e, depois, “real”, do grupo de 

dominantes e de dominados fundamentais. Aponta-se a “questão cidade-

campo” como espécie de campo das realizações, em que, ora pesa o jogo no 

âmbito do “campo”, ora no âmbito da “cidade”. A todo tempo evita-se 

determinar o que é um e o que é outro, pois o “espaço” é o que um e outro, ao 

mesmo tempo, são. 

Por último, e como significado principal, aponta-se que no Brasil a 

“internalização do capitalismo” realiza-se de forma plena, considerando 

aspectos da “particularidade” e da “singularidade” brasileira, descritas no 

decorrer deste trabalho. Entretanto, compreende-se como proposta principal da 

OR caracterizar e propor um redesenho da “singularidade”, pois nisso residem 

possibilidades de criar-se o (novo) modo “particular” de realização político-

econômica de um país, menos “contraditório e não-antagônico”, num processo 

de desenvolvimento menos “desigual e combinado”, que é o Brasil segundo 

Ruy Moreira. 
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Capítulo II 

Segundo Eixo de Entendimento 

O BRASIL SEGUNDO O PLANEJAMENTO ESTATAL 

 

Como já apontado na Introdução deste trabalho, o presente Capítulo 

descreve e analisa o conteúdo do ESTUDO, título que se determinou ao 

“Estudo da Dimensão Territorial Para o Planejamento, 2008”, documento 

produzido a partir do aparato do Estado, tendo como articulador central a 

equipe do MP (Ministério do Planejamento Orçamento e Gestão). A partir da 

pergunta norteadora – Qual o Brasil em que vive(re)mos? – o que se 

encontrou, em poucas palavras, foi: vi(re)mos em um Brasil absolutamente 

comprometido com a reprodução do modo de vida capitalista e que, neste 

processo, destaca-se a importância e a preponderância do Estado. O que aqui 

intitula-se como “modo de vida capitalista”, apoia-se nas interpretações já 

explicitadas no capítulo I. O que fora encontrado no ESTUDO compreende 

parte central da lógica de participação do Estado neste processo de 

“internalização”39, o que é determinante ao modo de vida que será ofertado aos 

brasileiros e aos futuros imigrantes. 

Olhando para o texto de apresentação do ESTUDO, cria-se a imagem 

de que se fez um trabalho interpretativo sobre a atual conjuntura territorial, 

econômica e demográfica do país. Fez-se ainda, e a partir desta primeira 

etapa, uma redivisão regional do território, a fim de manterem-se contíguas 

áreas que de alguma forma se familiarizam tanto do ponto de vista do presente 

quanto do futuro. Essa “nova” regionalização é utilizada como indicadora de 

territórios carentes do ponto de vista de infraestruturas e atividades 

necessárias ao desenvolvimento econômico-social do país, e, mais adiante, 

essa mesma regionalização serve à indicação de onde devem ser feitos 

“investimentos” para viabilizar tal desenvolvimento no horizonte de 2027. Tais 

                                            
39

 Vide página 21 – Capítulo I 
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apontamentos podem ser constatados na leitura dos Volumes I, II, III e IV do 

ESTUDO. 

O Volume I, intitulado de “SUMÁRIO EXECUTIVO”, apresenta uma rica 

síntese de cada um dos outros Volumes do ESTUDO e, além disso, possibilita 

uma visão integral dos resultados obtidos. Seu conteúdo é esclarecedor e será 

bastante utilizado neste trabalho, que também pretende “contribuir para 

responder às inquietantes indagações que desenharão o nosso futuro.” (p. 13). 

 O Volume II, de maneira geral, apresenta o que se intitula “VISÃO 

ESTRATÉGICA NACIONAL”, onde se organiza todo um trabalho de 

identificação e interpretação de conjuntura e de futuro do país, tanto em 

relação ao que acontece interna quanto ao que acontece externamente, pois 

“apresenta uma visão estratégica para o território nacional no horizonte de 

2027 (...)” (p. 14). É neste segundo Volume em específico, que se fortalece a 

ideia de vislumbrar o futuro como ponto chave para se saber o que deve ser 

feito no presente. Admitindo a veracidade e o sentido da ideia para a vida de 

um indivíduo, lança-se a pergunta: qual a dimensão de tal fato à escala de uma 

nação? 

Pensar o futuro de uma nação é um projeto complexo e desafiador. 

Não aceitar esse desafio é condenar o país a vagar pelo tempo, sem rumo 

definido e sem saber se estamos realmente caminhando em direção a um 

futuro desejado. [...] A obtenção de mais informações sobre eventos futuros 

se faz por meio de estudos prospectivos [...]. 

Os exercícios de prospecção buscam entender as forças que orientam 

o futuro, promover transformações, negociar espaços e dar direção e foco 

às mudanças. Tais estudos são conduzidos de modo a construir 

conhecimento, ou seja, buscam agregar valor às informações do presente 

para transformá-las em conhecimento e subsidiar os tomadores de decisão 

e os formuladores de políticas, destacando rumos e oportunidades para os 

diversos atores sociais. (Vol. II, p. 19) 

 

Esses “estudos prospectivos” pautam-se em modelos de leitura e 

análise, que, indubitavelmente, já partem de uma dada leitura de mundo (vide 

Vol. II, pp. 21-24). O conteúdo desta leitura prévia, a qual sustenta o próprio 

modelo prospectivo de análise, encontra-se de maneira dispersa no interior do 

documento. Complementando o citado acima, afirma-se que a atividade 
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prospectiva está diretamente relacionada ao planejamento estatal, o que 

confere autenticidade ao ESTUDO, principalmente diante do que com ele se 

pretende. 

O conteúdo do segundo Volume é bastante importante, sobretudo por 

apontar alguns “fundamentos” que servirão de base para todo trabalho do 

ESTUDO, e que culmina na indicação de territórios e setores privilegiados no 

planejamento que se apresenta. Tais “fundamentos” se encontram na 

descrição da metodologia adotada para a elaboração da “VISÃO 

ESTRATÉGICA NACIONAL” (Vol. II, pp. 21-30), e, depois disso, o documento 

apresenta os “VALORES E OBJETIVOS ESTRATÉGICOS” (VOL. II, pp. 31-

36), sintetizados no quadro abaixo, também presente no “SUMÁRIO 

EXECUTIVO” do ESTUDO. 

 

 

De tais “VALORES E OBJETIVOS ESTRATÉGICOS”, faz-se destaque 

aos pontos indicados na coluna “FUNDAMENTOS”. O “Modelo de consumo de 

massas, para promover a expansão dos investimentos e criar círculo virtuoso 

baseado na inovação”, permite interpretar a relação entre tal “fundamento de 

visão estratégica” e a ação promovida no seio das políticas do Estado. Na 

mesma coluna onde se alinham tais “FUNDAMENTOS”, também há a 
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reafirmação do “Papel do Estado como principal promotor do desenvolvimento”, 

e, “o Significado do Território como guia capaz de fazer convergir às escolhas 

estratégicas”. Na conclusão de tal parte do ESTUDO, tem-se o seguinte: 

 

O Estado pode e deve retomar a condução de um projeto nacional de 

desenvolvimento, ajustando-se às novas condições que se impõem para o 

exercício de seu tradicional papel social. 

Neste país de grandes contrastes, os avanços em termos de coesão 

social e econômica estão ligados aos processos que viabilizam a redução 

de desigualdades sociais e regionais. É imprescindível manter a visão de 

conjunto, em que as orientações emanadas para uma determinada fração 

territorial sejam pensadas em harmonia com as definidas para os outros 

territórios. Almeja-se construir um resultado para todo o território nacional e 

isso tem seu preço. (Vol. II, p. 36) 

 

 O trecho reafirma o que fora colocado anteriormente, tanto na Introdução 

quanto no início deste Capítulo. Vale agora inferir que o “preço”, segundo o 

ESTUDO, inclina-se aos fatores que serão preponderantes às “escolhas 

estratégicas” traçadas para o desenvolvimento do “planejamento territorial” que 

se pretende. O suporte a tais “escolhas” pauta-se numa interpretação 

conjuntural do Brasil, cindida em duas vertentes, uma territorial e outra setorial. 

A primeira dirige-se às feições territoriais das principais características 

demográficas (“sociais”), econômicas e ambientais do país, a outra, dirige-se à 

identificação de setores e temas considerados fundamentais ao plano de 

desenvolvimento. 

Assim, ainda no Volume II do ESTUDO, toda interpretação conjuntural 

interna e externa culmina com o que se chamou de “Territórios Homogêneos e 

Vetores Estratégicos de Desenvolvimento”. Primeiro, passa-se à descrição do 

que dá homogeneidade aos blocos territoriais e que constituem o fundamento 

da nova regionalização do País (Vol. I, pp. 22-25). O mapa apresenta-se logo 

abaixo e, em seguida, um trecho que demonstra o passo posterior à descrição: 
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Cada uma dessas áreas merece análise objetiva em separado em 

qualquer estratégia de desenvolvimento que se pretenda organizar para o 

Brasil. Pensar o futuro da configuração territorial brasileira é pensar como 

se pode transformar a realidade do País em busca de uma trilha de 

superação de ao menos algumas dessas grandes marcas de divisão do 

território nacional. 

Sob essa perspectiva, o módulo 2 também buscou identificar para os 

seis conjuntos territoriais supramencionados vetores estratégicos de 

desenvolvimento, os quais permitissem gerar impulsos dinâmicos de 

desenvolvimento para as diversas regiões [...]. (Vol. I, pp. 25-26) 

 

 Na sequência do ESTUDO, aparece uma sintética descrição de cada um 

desses territórios homogêneos40, e daí, se iniciam alguns apontamentos que se 

desdobrarão nas chamadas “Regiões de Referência”, o que constitui o 

conteúdo do Volume III do ESTUDO41. 

 

O Módulo 3 (Regiões de Referência) construiu uma regionalização em 

duas escalas (macrorregional e sub-regional) para o território brasileiro que 

permite subsidiar a escolha e localização de projetos de investimentos, bem 

como a articulação de políticas públicas. (p. 14) 

                                            
40

 Descrição resumida encontra-se no Vol. I (pp. 26-28). 
41

 Conforme se apresenta no Vol. I (pp. 29-39). 
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Em resumo, a identificação de tais “territórios homogêneos” estimula e 

exige um redesenho da divisão regional do país, sobretudo a serviço do 

desenvolvimento que se pretende. O Volume III debruçou-se nesta tarefa, 

apoiando-se tanto na “Visão Estratégica Nacional” (Volume II), como também 

nos “Estudos Prospectivos - Escolhas Estratégicas” (Volume IV) do ESTUDO, 

os quais se referem aos desdobramentos também fomentados no Volume II, 

quando este apresenta os “Vetores Estratégicos de Desenvolvimento”. 

 

Uma vez identificados os polos e suas respectivas áreas de influência, 

os trabalhos do módulo voltaram-se para a identificação e seleção dos 

chamados “novos polos”, nas escalas macro e sub-regional. O propósito 

aqui é propor uma política de desconcentração policêntrica, base para uma 

organização territorial futura mais equilibrada. Esse processo levou em 

consideração tanto as sete diretrizes do Estudo quanto os elementos de 

futuro identificados no âmbito do módulo 2 (Visão Estratégica Nacional) e do 

módulo 4 (Estudos Prospectivos - Escolhas Estratégicas).” (Vol. I, p. 30) 

 

 Trata-se literalmente da “preparação do terreno” para a (re)ação futura. 

O sentido da frase está no ato de se remapear o país, identificando “territórios 

homogêneos” e, dentro deles, os locais onde o desenvolvimento já se 

concentra. Além disso, parece haver uma concentração de concentrações, fato 

identificado já nos idos da apresentação do ESTUDO, em que se aponta a 

necessidade de alteração na “configuração atual do território nacional, 

caracterizada por uma grande concentração espacial em termos populacionais 

e econômicos na região litorânea [...] e no Centro-Sul do País [...]”. Em seguida, 

e sob a ordem da “desconcentração”, identificam-se novas localidades no 

interior desses “territórios homogêneos”, as quais possuem “características 

especiais” e motivadoras ao ponto de tornarem-se “novos polos” para “uma 

organização territorial futura mais equilibrada”. Não é a adoção de um plano 

novo, pois esses polos concentradores já existentes na homogeneidade que os 

rodeia, dividirão força com “novos polos” que virão a ser constituídos. Ou seja, 

a forma atual da “organização territorial” do Brasil indica uma aglomeração dos 

locais que concentram “desenvolvimento” em relação aos demais; o que agora 

se promove é a escolha de outras localidades que abrigarão uma nova 
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concentração de desenvolvimento. Assim, parece que a “desconcentração” 

pretendida realiza-se na forma de nova concentração, ou melhor, numa 

distribuição de novas concentrações planejadamente determinadas pelo 

Estado. 

Entretanto, somente a instauração de “novos polos” sem se considerar a 

necessária rede que os conecta entre si, seria criar um plano já fadado ao 

insucesso. Assim,  

 

Uma melhor integração e um melhor ordenamento do território se dão 

em função da distribuição da rede de polos com seus equipamentos e 

atributos, do potencial produtivo regional, da infra-estrutura, e, portanto da 

capacidade, abrangência e força desses polos em termos de polarização, 

comando e organização do território. [...]  A seguir é apresentada a figura 8 

que identifica os macropolos consolidados, os novos macropolos propostos 

e as aglomerações sub-regionais, locais e aquelas escolhidas em razão da 

lógica geopolítica. (Vol. I, p. 37) 
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No decorrer do texto, demonstram-se as propostas de investimentos, as 

justificativas e as maneiras com que o Estado se posiciona na direção de 

promover desenvolvimento às “regiões menos dinâmicas” e, assim, combater o 

universo de desigualdades que assola o território nacional. Este modo 

regionalizado de agir já é prática antiga e foi remodelado e inserido na própria 

Constituição, na forma dos Planos Plurianuais42. 

Com a publicação do ESTUDO, redesenha-se o papel de tais Planos e  

que, agora,  são inseridos na ordem do “Planejamento Territorial”, cujo 

cronograma  estende-se para vinte anos, ou seja, se vislumbra o país que 

teremos em 2027 considerando a data de elaboração do próprio ESTUDO.  

 

A Constituição Federal de 1988, que definiu o Plano Plurianual, 

organizou de forma regionalizada a ação pública pela primeira vez. 

Os instrumentos de ação pública devem considerar a necessidade da 

regionalização dos gastos desde a formulação da política pública, a partir 

das necessidades identificadas pelos cidadãos, até a avaliação dos 

impactos dessas políticas. (p. 9) 

 

 Há pelo menos um ponto favorável quando se desenvolve um 

planejamento de médio e longo prazo: uma melhor capacidade de se 

replanejar. Considerando que: 

 

Nos anos 1970 e 1980, o Brasil perdeu sua capacidade de 

planejamento com a crise da dívida e a hiperinflação. Na década de 1990, o 

país alcançou a estabilidade da moeda com o Plano Real, mas foram 

necessárias fortes medidas de ajuste fiscal que tiraram do Estado brasileiro 

sua capacidade de investimento e afetaram fortemente o crescimento 

econômico, prejudicando a retomada das ações de planejamento. 

Hoje o cenário mudou e o país tem conseguido manter a estabilidade 

macroeconômica e crescimento, possibilitando ao governo o resgate do 

planejamento das ações públicas que é observado nos diversos planos 

nacionais, tais como o Plano Nacional de Logística e Transportes, o Plano 

                                            
42

 O Plano Plurianual foi instituído na constituição Federal de 1988 (Art. 165 parágrafo 1º) e visa: 
“estabelecer 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”. Os Planos Plurianuais equivalem aos planos de desenvolvimento e metas para um período 
de quatro anos. 
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Decenal Energético, o Plano de Desenvolvimento da Educação, Programa 

de Aceleração do Crescimento – PAC e Territórios da Cidadania. (pp. 9-10) 

 

Em suma, a conjuntura atual possibilita a retomada do planejamento 

estratégico, consolidando Planos e Programas já iniciados, e agora também 

incrementados pela "dimensão territorial". Parece ser esta a nova componente 

amarradora do planejamento, pois retomando o ESTUDO vê-se que: 

 

Inserir a dimensão territorial no planejamento significa eleger o território 

como plataforma de integração das políticas públicas e, assim, situar-nos no 

cerne do debate acerca da eficiência e qualidade dos gastos públicos. Para 

isso, precisamos incorporar metodologias, ferramentas e práticas modernas 

orientadas para resultados e foco no cidadão. (p. 10) 

 

Neste planejamento estratégico, o território exerce uma dupla função 

estratégica: a primeira, de servir como referência à integração de planos e 

programas de governo; a segunda, servir como base de diagnósticos e 

prognósticos acerca da realidade econômica de cada região do país, pois: 

 

Devemos superar a visão setorial incorporando a dimensão territorial. 

Ao se estabelecer os territórios como base das demandas sociais, torna-se 

mais fácil a compreensão das causas do problema a ser enfrentado e a 

priorização das ações a serem implementadas. 

Tanto na área social, como nas políticas educacionais, de saúde, ou 

nas questões de infraestrutura e segurança, os diagnósticos dos territórios 

deveriam ser a primeira referência para a delimitação da ação e a 

priorização dos gastos, garantindo que a população beneficiada com a ação 

pública seja a que mais necessita da ajuda do Estado e não apenas aqueles 

mais bem capacitados institucionalmente. (p. 10) 

 
A “visão setorial” mantém-se importante, e o que se projeta é uma 

atualização no modo de executar tanto o planejamento quanto as ações e 

investimentos públicos. O apelo que se faz à utilização dos “territórios” 

evidencia, inclusive, o problema que se enfrenta na esfera do planejamento: o 

de nem sempre garantir que “a população beneficiada com a ação pública seja 

a que mais necessita da ajuda do Estado”, pois, nas palavras do próprio 

Ministro, os mais beneficiados são “apenas aqueles mais bem capacitados 
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institucionalmente”. Em tom crítico e propositivo, tais termos dispõem-se a 

novamente clamar atenção ao modo territorial de se governar.  

Além disso, o ESTUDO apresenta um “levantamento” sobre o que se 

denominou “Estudos Prospectivos – escolhas estratégicas”, que compreende o 

conteúdo do Volume IV. 

 

Além da análise prospectiva realizada no módulo da Visão Estratégica 

Nacional, o Estudo se propôs a estudar a trajetória futura de 42 temas e 

setores, escolhidos entre aqueles que teriam grande influência para o 

ordenamento territorial brasileiro. [...] Essas escolhas estratégicas foram 

materializadas ou refletidas nos investimentos em infra-estrutura e serviços 

selecionados para compor a Carteira de Investimentos.
43

  

 

 A listagem desses “42 setores e temas” encontra-se nas páginas 41 e 42 

do Volume I, os quais foram analisados na forma de “notas técnicas”. Estes 

trabalhos denominados notas técnicas foram desenvolvidos por especialistas 

de cada um dos “setores e temas”, sob a perspectiva de três aspectos: 

território, futuro e investimento. 

 

No primeiro caso [território], estudava-se a distribuição espacial dos 

insumos ou a configuração da cadeia setorial em cada estado ou região do 

país. No segundo caso [futuro], procurava-se identificar os principais 

gargalos e oportunidades para o desenvolvimento do setor no país. E, no 

terceiro caso [investimento], propunha-se um conjunto de diretrizes para 

cada setor, tendo em vista a mobilização de recursos financeiros, humanos, 

tecnológicos etc; necessários para fazer frente aos desafios e 

oportunidades mapeados pelo estudo de futuro, baseados nas 

especificidades territoriais do setor. (Vol. I, p. 43) 

 

Essas notas técnicas “foram agrupadas em sete dimensões a fim de 

identificar e analisar os aspectos mais relevantes [...]. Nessa etapa, foram 

também construídos indicativos de linhas de ações para compor a Carteira de 

Investimentos do Estudo.” Das notas técnicas, determinaram-se sete 

dimensões de agrupamento de trabalhos que deram origem há “14 escolhas 

estratégicas”. 

                                            
43

 Trecho encontrado no site do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (MP), idem nota n.1, 
especificamente na página de apresentação do “Estudo da dimensão Territorial para o Planejamento”. 
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Para cada uma delas, foram identificadas linhas de ação para 

investimento, definidas a partir de visões de futuro construídas com base 

nos elementos de futuro identificados nas notas técnicas e nos relatórios 

setoriais e temáticos. (Vol. I, p. 44) 

Há uma “rápida” caracterização44 dessas “linhas de ação” no Volume I. 

Essas linhas de ação compreendem duas grandes frentes de trabalho, uma 

corresponde à formação de uma “Carteira de Investimentos”, e a outra, ao 

apontamento de determinados e necessários “rearranjos de ordem jurídico-

política”. 

A primeira frente de trabalho constitui o rio principal onde deságua todo 

trabalho do ESTUDO, e corresponde ao Volume V – “Carteira de 

Investimentos” –, o qual será retomado mais adiante. Já, os determinados e 

necessários rearranjos de ordem jurídico-política, apontados na caracterização 

das “linhas de ação”, dirigem-se há dois tipos principais de situação, as 

“conjunturais” e as de “escolha futura”. As “conjunturais” envolvem questões 

herdadas, tanto de ordem política de planos de desenvolvimento já traçados e 

iniciados, ou, questões de ordem jurídica e de regulação de mercados de 

capitais. Os apontamentos indicativos de “escolha futura” envolvem um 

conjunto de sugestões no sentido de balizar os investimentos sugeridos pela 

própria “Carteira de Investimentos”. 

Algumas situações correspondem, ao mesmo tempo, à conjuntura e às 

escolhas futuras. Um exemplo é a importância que se dá à “dimensão da 

Ciência, Tecnologia & Inovação”, pois há indicação de que quanto mais 

investimentos forem feitos na implementação de meios científico-tecnológicos, 

melhor será o resultado obtido diante dos objetivos traçados pelo ESTUDO, em 

relação ao Brasil que se quer em 2027. 

Fato é que, quando tais “linhas de ação” não são apontadas na forma de 

investimento, elas acabam ficando em segundo plano e somem nas entrelinhas 

e no decorrer do próprio ESTUDO. O principal exemplo deste tipo de “linha de 

ação” é apontado em relação à questão da “Agricultura de subsistência” (Vol. I, 

p. 54), pois evoca o diálogo e a participação multi-institucional de setores como 

Bancos, Movimentos Populares, Sindicatos e o próprio aparato estatal ligado 

                                            
44

 Encontra-se entre as páginas 44 e 62 do Vol. I e, a caracterização completa, encontra-se no Volume IV 
do ESTUDO. 
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ao tema. O caso trata da questão do crédito e do seguro rural, largamente 

disponível aos territórios de produção “adensada, ou seja, mais dinâmicos e 

desenvolvidos da produção agropecuária”, sobretudo pelas garantias que 

podem oferecer ao setor bancário em detrimento de seus empréstimos. O 

problema enfrentado na “agricultura de subsistência e na agricultura familiar”, 

nas quais reside o pequeno produtor, é a inexistência de aparatos que podem 

respaldar garantias ao setor que lhe proporciona crédito ou empréstimo rural. O 

problema, portanto, não está na falta de recurso, está no desamparo jurídico-

político que enfrenta para poder reiniciar um ciclo produtivo com, no mínimo, as 

mesmas garantias da produção “adensada”. (Vol. I, pp. 52 a 55). 

No Capítulo a seguir, serão feitas mais algumas considerações sobre 

essas “linhas de ação”, uma vez em que inclinam a indicações importantes 

sobre o Brasil que viveremos caso não se realizem mudanças também nessas 

esferas externas ao “investimento” propriamente dito. 

 Retomando o ESTUDO, destaca-se que 

 

[...] A discussão das grandes questões oriundas das análises e dos 

cruzamentos anteriores foi desdobrada sob a forma de um conjunto de 

escolhas estratégicas, as quais fixam prioridades e propiciam arbitragens 

técnicas e políticas comprometidas, à luz dos imperativos globais, 

determinantes nacionais, elementos de futuro e gargalos (identificados 

pelos módulos 2 e 4), que moldam a jornada de desenvolvimento territorial 

do Brasil nos próximos 20 anos. Foram 14 escolhas estratégicas sugeridas 

pelo Estudo: (a lista das 14 escolhas estratégicas também encontra-se no 

Vol. I, p. 43) 

 

 Como já indicado anteriormente, tais “escolhas estratégicas” são 

constituídas por “linhas de ação”, as quais podem ser enquadradas em duas 

frentes principais. A primeira frente já foi comentada e trata-se da que 

justamente se esvai no decorrer do ESTUDO. Cabe agora reforçar as “linhas 

de ação” que vão culminar numa “CARTEIRA DE INVESTIMENTOS”; principal 

produto do ESTUDO. É o que se pode constatar no trecho da 

“APRESENTAÇÃO”, presente em todos os Volumes: 

 

O Estudo estruturou-se formalmente em oito módulos, envolvendo 

atividades e produtos complementares e articulados entre si. [...] A 
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organização metodológica permite dividi-las em duas partes principais: uma 

associada às definições de contexto e aos referenciais básicos de suporte 

da operação de montagem de uma carteira de investimentos, 

compreendendo as atividades e produtos relacionados aos módulos 2, 3 e 

4; outra relacionada às atividades de estruturação e tratamento dos 

investimentos selecionados para a carteira, abordando os produtos e 

atividades dos módulos 5, 6 e 7. (p. 13) 

 

A passagem acima posiciona o Volume V como ponto de encontro e de 

passagem entre o conteúdo dos outros Volumes, uma vez que representa 

“atividades de estruturação e tratamento dos investimentos selecionados para 

a carteira”, a partir das “definições de contexto e dos referenciais básicos de 

suporte da operação de montagem”. Numa outra imagem, a “CARTEIRA DE 

INVESTIMENTOS” é o pivô do ESTUDO, como é apontado no próprio Volume 

correspondente: 

 

Na estrutura geral do Estudo, o Módulo 5 constitui uma das partes 

centrais do trabalho desenvolvido, dada a intensa convergência de insumos 

dos demais Módulos e a dependência que do Módulo 5 têm os Módulos 6 e 

7 (o Módulo 6 examina os impactos econômicos da Carteira de 

Investimentos e o Módulo 7 avalia a sustentabilidade dos investimentos 

previstos (Módulo 7). (Vol. V, p. 42) 

 

O Volume V culmina na montagem de dois relatórios, ou seja, duas 

“Carteiras” que se denominam “Carteira Preliminar ou Institucional”, e “Carteira 

Final”, respectivamente. Os “módulos 6 e 7” começaram a ser produzidos a 

partir da “Carteira Preliminar” e se estenderam também ao exame da “Carteira 

Final”. O que se fez são análises do ponto de vista econômico e do ponto de 

vista ambiental de todos os investimentos, nas mais variadas “escolhas 

estratégicas (setores e territórios)”.  

 

O Módulo 6 (Impactos Econômicos da Carteira de Investimentos) 

analisou os impactos socioeconômicos da carteira de investimentos nas 

regiões de referência identificadas no módulo 3, além de o fazer também 

para as unidades federativas. 

O Módulo 7 (Avaliação da Sustentabilidade da Carteira de 

Investimentos) compreendeu a análise de sustentabilidade da carteira de 
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investimentos por região de referência, por meio da construção e do teste 

de um modelo de avaliação de sustentabilidade, como processo simplificado 

de Avaliação Ambiental Estratégica. (p. 15) 

 

 Tomando o Volume V como parte central do trabalho, cabe reconsiderar 

como se deu o processo de construção e conclusão dos trabalhos que 

culminam no ESTUDO. À distância, e apesar da ligação existente entre os 

diferentes “módulos”, um necessariamente não precisou estar pronto para se 

iniciar o outro. As equipes de trabalho provavelmente atuaram em 

concomitância, a partir de pesquisa bibliográfica, levantamento e análise de 

dados estatísticos, montagem de modelos de avaliação, estudos e elaboração 

de estimativas e tendências, entrevistas e trabalhos de campo, a fim de 

subsidiar as metas gerais e específicas pré-estabelecidas45. Apesar de ser uma 

aparente forma de como o trabalho foi desenvolvido, na “APRESENTAÇÃO”, 

pode-se validar tal impressão quando se lê a seguinte passagem:  

 

No que concerne especificamente à Carteira de Investimentos, o 

processo de elaboração considerou três momentos distintos: 1) 

levantamento das iniciativas já existentes no âmbito  do Governo Federal e 

no setor produtivo; 2) avaliação dos investimentos a partir de seus impactos 

econômicos no território e de seus impactos sobre a sustentabilidade das 

regiões; e 3) complementação da carteira, com investimentos que 

aproximassem o território nacional da trajetória definida pela Visão 

Estratégica Nacional.
46

  

 

Em um primeiro momento, fez-se um levantamento dos investimentos 

que já haviam sido iniciados ou que já estavam nos planos do Governo Federal 

e dos setores privados. Daí nasce a “Carteira Preliminar ou Institucional”, que 

corresponde ao primeiro relatório que consolida projetos e planos de 

investimento já traçados, tanto no âmbito do governo federal, quanto no que se 

refere a investimentos do setor privado, sobretudo do ramo industrial, “além 

daquelas iniciativas que envolvem negociações de parceria entre o setor 

público e o setor privado que possam integrar os diversos PPA até 2027.” (Vol. 

V, p. 19) Para tanto, 

                                            
45

 Vide “APRESENTAÇÃO” e “INTRODUÇÃO” de cada um dos Volumes. 
46

 Posicionado na página de acesso/apresentação do ESTUDO: vide nota de rodapé n.2. 
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Informações foram obtidas nos diversos ministérios Setoriais, 

especialmente em planos de longo prazo disponíveis – como os casos de 

transportes, energia, educação – ou em propostas inseridas em planos de 

médio prazo do Governo Federal. Entrevistas foram realizadas nos 

ministérios e em órgãos importantes do Governo Federal, como Empresa 

Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), Empresa Brasileira de 

Turismo (Embratur), Agência Nacional de Águas (ANA), entre outras. 

Informações foram igualmente captadas em instituições de financiamento e 

em órgãos da imprensa especializada em economia, como o caso das 

iniciativas previstas para o setor industrial. (Vol. V, p. 19) 

 

Os resultados de tal levantamento serviram como parâmetro de 

definição à primeira “Carteira”, e também, à sua complementação, 

principalmente com os insumos oferecidos pelos outros “módulos (2, 3 e 4)”. O 

balanceamento e a correlação entre a carga de investimento planejada, ou já 

iniciada, com as “escolhas estratégicas” e prognósticos desenhados pelos 

demais trabalhos do ESTUDO, vão culminar na “Carteira Final de 

Investimentos”, correspondente a segunda e mais importante parte do “módulo 

5”. A “Carteira Final” também foi submetida às avaliações das equipes dos 

“módulos 6 e 7”, no sentido de aferir o alcance econômico e ambiental de tal 

proposição, em relação aos macro-objetivos traçados pelo próprio ESTUDO: 

 

Em resumo, os resultados apontam para uma evolução da 

desconcentração e interiorização do crescimento da economia brasileira 

com a implantação dos investimentos previstos na carteira final em relação 

à carteira preliminar. Ainda, apontam que o PAC, parte considerável da 

carteira preliminar identificada, destaca-se não apenas pelo seu potencial 

de acelerar o crescimento da economia brasileira, apontando para um 

incremento anual de crescimento de cerca de 1% do PIB nacional, como 

também um elemento que auxilia, ainda que timidamente, à retenção da 

tendência de reconcentração econômica na sua porção mais sul-sudestina. 

(Vol. I, pp. 67-68) 

 

Assim, o conteúdo principal do Volume V é a apresentação dos dois 

“relatórios” que se constituem por indicações que, teoricamente, conduzirão o 

Brasil para o que se quer dele próprio em 2027 (segundo o ESTUDO). Tais 

indicações de investimento são tanto de ordem estatal quanto de ordem 
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privada e dirigem-se a “setores e territórios estratégicos”. Tanto os setores 

quanto os “territórios estratégicos” indicados para receber investimento são 

provenientes dos levantamentos, estudos e conclusões presentes nos Volumes 

II, III e IV do ESTUDO. A tese principal é levar aos rincões do território nacional 

a infraestrutura necessária para que se contemple uma melhor distribuição das 

riquezas, a fim de possibilitar e fortalecer o “consumo de massa”, nos moldes 

sugeridos pelos “fundamentos” do próprio ESTUDO. 

 

O Módulo 5 (Carteira de Investimentos) lançou-se à identificação de 

conjunto de iniciativas estratégicas, compreendendo as dimensões 

econômica, social, ambiental e de informação/conhecimento. Sua 

elaboração considerou dois momentos distintos: um levantamento de 

iniciativas já existentes no âmbito do governo federal e do setor produtivo, 

as quais seriam objetos de análise dos módulos 6 e 7. Esses módulos, por 

sua vez, indicaram, como resultado de suas avaliações, o grau de 

distanciamento/proximidade da carteira de investimentos proposta e os 

objetivos perseguidos para a organização territorial futura do país. Após 

essa análise, a equipe do módulo 5 procedeu a complementação da 

carteira, com iniciativas que aproximassem o território nacional à trajetória 

almejada. (p. 15) 

 

Assim, e acompanhando as tabelas indicativas de investimento, com 

base nas “escolhas estratégicas (setores e territórios)” previamente 

estabelecidas (Vol. V, pp. 70-71), é a infraestrutura, na forma de meios de 

transporte, de energia, e de redes de comunicação, aliada aos benefícios 

oferecidos pelas instâncias políticas de estados e municípios (externos ao 

conteúdo do ESTUDO), a principal via de inserção de novos estabelecimentos 

produtivos. Novas oportunidades se criam no país, tanto para investidores 

quanto para trabalhadores que residem nos territórios estratégicos (“polos, 

novos polos e seu entorno”), ambos atuantes nos setores produtivos em 

questão. Acredita-se que muitas áreas ainda se encontram desprovidas de 

estruturas necessárias à instalação de estabelecimentos produtivos e, atuando 

nesse aspecto, o governo federal espera criar então uma via de realização de 

renovado ciclo econômico em cada porção territorial, redesenhadas e 

regionalizadas conforme o Volume III do ESTUDO. 
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A apresentação do resultado final da “CARTEIRA PRELIMINAR” vem na 

forma de síntese e nela “são apresentados os grandes números que permitem 

uma visão de conjunto dos resultados obtidos.” (Vol. V, p. 53) 

 

A observação dos grandes números promove alguns destaques, como: 

 o peso dos investimentos em energia, que se situam num patamar de R$ 58 

bilhões por ano ao longo dos próximos 20 anos; 

 o peso ainda elevado do esforço previsto para iniciativas da infraestrutura 

dos transportes (R$ 140 bilhões, até 2023), com destaque para a 

importância da retomada dos investimentos no modal ferroviário, que 

apresenta previsões de investimento em montante próximo ao do que será 

feito em rodovias; 

 a necessidade de recursos da ordem de R$ 20 bilhões/ano para habitação e 

R$ 9 bilhões/ano para saneamento para se zerar o déficit de atendimento 

destes segmentos. As previsões do PAC, no entanto, ficam aquém dessa 

meta no seu período de vigência; 

 a modéstia dos números projetados para investimentos estratégicos em 

educação e saúde. (Vol. V, p.53) 

 

Contudo, não há indicação de onde tais investimentos serão feitos, ou 

seja, em quais dos “polos, novos polos, macropolos, sub-regiões ou 

macrorregiões” se destinarão tais recursos. Para fazer-se a passagem deste 

primeiro levantamento ao segundo, que tem a “Carteira Final” como resultado, 

adotou-se o conceito de “agrupamento”, como indicado no Volume I, e que 

reaparece na forma de três diferentes tipos: “1. segundo segmentos (o que já 

vem sendo feito desde a montagem da Carteira Preliminar); 2. segundo as 

regiões pertinentes; e, 3. segundo uma distribuição temporal (que se sugere 

seja feito em dois cortes de tempo: o período do PPA, portanto, 2008-2011, e o 

longo período subseqüente, portanto, 2012-2027).” (Vol. V, p. 57) 

 

Cabe, portanto, destacar que agrupar é aqui entendido como o esforço 

de construir blocos de investimentos. A tarefa de agrupar é entendida como 

estruturar um conjunto articulado de iniciativas (de diversos segmentos) 

que, juntas, resultem em impactos favoráveis ao desenvolvimento das 

regiões do país, num horizonte definido. (Vol. V, p. 58) 
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 Nesta passagem, a interpretação que se faz sobre “horizonte definido” é 

a de que este se trata de um horizonte de tempo (2027 ou ainda o dos Planos 

Plurianuais), e não o horizonte da “dimensão territorial”, apontada como base 

para o planejamento de “políticas públicas”. Outro aspecto interessante à 

montagem da “Carteira Final” é a indicação de que, para se “alcançar os 

grandes objetivos do país com os quais o estudo trabalha”, a “Carteira 

Preliminar” foi submetida às avaliações dos “módulos 6 e 7, e, dessa análise, 

foram extraídas indicações sobre em que segmentos, onde e quando será 

necessário reforçar ou reduzir esforços.” (Vol. V, p. 58). 

 Reenfatizando a questão do ONDE se farão necessários “reforçar ou 

reduzir esforços”, além da ideia de “agrupamento segundo as regiões 

pertinentes”, citada na apresentação dos resultados da “Carteira Preliminar”, 

retoma-se que “os resultados apresentados no Módulo 3 levam a pelo menos 

três escalas: a continental (América do Sul), a macrorregional (com ênfase nos 

centros urbanos) e a sub-regional”. (Vol. V, p. 59) 

 

Na escala continental, o macroobjetivo a perseguir foi a integração 

crescente, especialmente em termos de comunicação, de energia e físico-

territoriais, [...]. 

Na escala macrorregional, são dois os objetivos: redução de 

desigualdades regionais e construção de uma maior integração inter-

regional. [...] Para alcançar ambos, o estudo assinala que uma escolha 

estratégica é construir um Brasil mais policêntrico que o atual, apostando na 

montagem de blocos de investimentos em alguns centros urbanos, 

considerados estratégicos para o alcance desses objetivos. 

[...] No Módulo 3, afirma-se que a oferta de infra-estrutura, a dinâmica 

produtiva e as cidades são os grandes estruturadores da dinâmica regional 

no Brasil contemporâneo. [...] Foi proposto, portanto, selecionar algumas 

cidades médias ou mesmo pequenas, mas estratégicas para sua região, 

localizadas em pontos estratégicos, para a consolidação da integração 

nacional ou para apoiar um esforço de descentralização produtiva já em 

curso em certas regiões do país e nelas realizar investimentos importantes 

em infra-estrutura econômica (sobretudo transportes, telecomunicações, 

infra-estrutura de produção e difusão de conhecimento), em infra-estrutura 

social (especialmente educação e saúde), em melhoria das condições de 

habitabilidade (notadamente habitação, saneamento e transportes urbanos), 

entre outras. (Vol. V, p. 59) 
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 Esta extensa passagem se faz necessária para destacar o papel que se 

dá às localizações, e, sobretudo, às cidades, nesse processo de transformação 

do Brasil, tanto na dinâmica ordenadora interna quanto na dinâmica das 

relações bilaterais e multilaterais estabelecidas com outros Estados Nacionais.  

 Por isso, um último conjunto de aspectos do ESTUDO deve ser 

considerado, antes de partirmos para a análise que se pretende desenvolver. 

Este conjunto relaciona-se com os “Resultados da Carteira Final” (Vol. V, p.69). 

Logo no início indica-se a “TABELA 2” (p. 71) como síntese dos “resultados” e 

apresentam-se números referentes aos investimentos por “segmentos e 

setores” no período entre 2008-2027. Não é possível visualizar tais números 

projetados sobre os territórios e as “regiões de referência”, construídos e 

apresentados no âmbito do próprio ESTUDO. Os números projetados sobre 

algum referencial territorial aparecem na “TABELA 3” (p. 72) da “Carteira Final”, 

posicionada pouco depois do trecho: 

 

O valor médio anual do investimento situou-se em torno de R$ 269 

bilhões, o que representa 15,24% da soma dos PIB estaduais estimados 

para 2004. [...] O mais importante é que se manteve o viés desconcentrador 

do bloco de investimentos previstos, na medida em que se procurou 

favorecer os estados que têm menor base produtiva, quando vistos no 

conjunto do país, e que foram considerados nos resultados das análises dos 

impactos econômicos regionais feitas pelo Módulo 6. (Vol. V, p. 69) 

 

Faz-se necessário lembrar que o provimento de informações sobre 

investimentos se deu através de levantamentos, pesquisas e entrevistas, 

realizadas nos outros ministérios, agências ligadas ao governo federal, e em 

alguns setores e departamentos privados. É necessário também lembrar que a 

complementação de tais informações contou com técnicos e profissionais dos 

“módulos 2, 3 e 4”, cujo trabalho propiciou uma leitura e um redesenho 

territorial do país, destacando regiões de maior carência e regiões de maior 

concentração de desenvolvimento.    

Entretanto, os mais de R$ 269 bilhões de reais previstos como 

investimento anual, destinados à transformação do Brasil naquilo que se quer 

em 2027, demonstram-se tendo como referência territorial os estados 
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(Unidades Federativas), e não as “regiões de referência” traçadas e 

demonstradas no ESTUDO. Isto é, a referência territorial dos “RESULTADOS 

FINAIS” é justamente aquela não consultada na fase de levantamento de 

informações. Não entraram, nas “Carteiras”, os investimentos programados ou 

os já em andamento, feitos pelos estados (UF). 

 

 

 

Contudo, cabe reforçar alguns aspectos: 1) Os investimentos previstos 

para acontecer no período foram apresentados na forma de “segmentos e 

setores” estratégicos; 2) Os resultados dos investimentos previstos também 

foram redistribuídos territorialmente, mas na forma dos estados (Unidades 
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Federativas) e não na forma das “regiões de referência” do ESTUDO; 3) Os 

investimentos programados pelos estados (UF) não fazem parte do 

levantamento para a elaboração das “Carteiras”; 4) Os “resultados finais” dos 

investimentos, na forma como são apresentados na “TABELA 3”, 

desconsideram forças que podem impulsionar um “resultado final” territorial 

diferente do planejado e apresentado no ESTUDO. 

Diante da leitura e da interpretação que se fez do ESTUDO, faz-se a 

seguinte síntese sobre o Brasil que vive(re)mos segundo o planejamento 

estatal: O Brasil é espaço da repetição do que fora exposto no primeiro 

capítulo, mas, agora, sob aparatos institucionais mais poderosos, mais 

entrelaçados e mais unos à continuação do projeto de “internalização do 

capitalismo imperialista”47. Além disso, se vê a estratégia e a tendência 

desconcentradora e centralizadora do plano de desenvolvimento territorial 

traçado. As “linhas de ação” aqui descritas ou suscitadas redefinem a relação 

cidade-campo diante do modo como o planejamento estatal se realiza no 

confronto com a geograficidade, o que inclui outros sujeitos que na relação 

também são atuantes. E tudo isso influi no “arranjo espacial” da relação cidade-

campo no Brasil. 

O que isso tem a ver com a tese de Ruy Moreira sobre o Brasil que 

viveremos? Partamos para o cruzamento entre os “eixos de entendimento” 

deste trabalho (ESTUDO e OR), a fim de apontar entendimentos e 

desentendimentos, tanto entre um eixo e outro, como no interior do discurso do 

Estado. Pois este é o sujeito principal na construção do Brasil do futuro, pivô do 

“processo de formação econômico-social”, ancorado no “capitalismo 

imperialista”. 

 

                                            
47

 Vide Capítulo I deste trabalho. 
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Capítulo III 

Entre Eixos 

O “arranjo espacial” da relação cidade-campo no Brasil 

- Movimento de conjunto das "linhas de ação" do 

Estado e das "classes territoriais". 

 

O Brasil que vive(re)mos se vislumbra no “arranjo espacial” da relação 

cidade-campo no Brasil. A síntese explicativa deste “arranjo” se mostrará no 

entendimento da categoria “região” apresentado nas Considerações finais 

deste capítulo. A fim de percorrer um caminho de entendimento discorre-se 

sobre os „Planos de Investimento‟ estatal e sobre „o movimento de conjunto das 

“linhas de ação” estatal e das “classes territoriais”48. Deste movimento de 

conjunto identifica-se um processo de “desconcentração e centralização” 

territorial, o que vai configurar a “espiralidade” do “arranjo espacial” da relação 

cidade-campo no Brasil. Aponta-se, nesta ordenação temática, o caminho do 

entrecruzamento dos dois eixos de entendimento deste trabalho. 

Reconsiderando o primeiro eixo de entendimento, Ruy Moreira afirma 

logo no início da OR que: 

 

Neste trabalho estudamos o espaço brasileiro [...] o qual é o 

produto/produtor do movimento que faz territorializar-se a mundialização do 

capitalismo (imperialismo) em formas particulares de realização (formação 

econômico-social brasileira) e segundo a natureza singular das contradições 

de classes cidade-campo (agrarismo e industrialismo). (p. 15) 

 

A formação de um dado espaço inclui, portanto, o movimento de 

territorialização e um jogo de determinações que possui diversos níveis de 

                                            
48

 Ver: Sociedade e espaço geográfico no Brasil, Ruy Moreira, 2011; e, do mesmo autor: DO ESPAÇO DA 
MAIS VALIA ABSOLUTA AO ESPAÇO DA MAIS VALIA RELATIVA: OS ORDENAMENTOS DA 
GEOGRAFIA OPERÁRIA NO BRASIL, texto originalmente publicado na revista Terra Livre n. 36, ano 27, 
vol. 1, 2011, da AGB-Associação dos Geógrafos Brasileiros. 
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interdeterminações, tanto no que se refere às formas e à escala do processo 

quanto aos sujeitos participantes. Este processo, territorialmente configurado e 

visível na paisagem, é produzido pelas características das atividades que nele 

se realizam. 

Segundo o planejamento estatal, a título de apresentação do Brasil, 

indica-se que: 

 

O Estudo da Dimensão Territorial para o Planejamento lançou-se ao 

desafio de construir uma visão estratégica nacional para o horizonte de 

2027, a qual orientasse uma proposta de organização territorial. (Vol. I, p. 

19) 

Inserir a dimensão territorial no planejamento significa eleger o território 

como plataforma de integração das políticas públicas e, assim, situar-nos no 

cerne do debate acerca da eficiência e qualidade dos gastos públicos. (Vol. 

I, p. 9) 

 

Portanto, este espaço brasileiro, territorialmente configurado e visível 

na paisagem, (re)produzida pelas características das atividades que nele os 

sujeitos realizam, é o primeiro ponto de entendimento entre os eixos de 

entendimento aqui selecionados. De modo geral é uma afirmação que se une à 

identificação do “arranjo espacial” no Brasil. 

No discurso do Estado, se elege o território “como plataforma de 

integração das políticas públicas” e, no discurso moreiriano, como resultado da 

“mundialização do capitalismo (imperialismo)”. Além disso, ambas as 

referências se pautam no Brasil como tema, pois exploram mais 

especificamente e decididamente a sua “dimensão territorial”. 

Neste ponto se vê o fortalecimento do “corporativismo” no Brasil, já 

denunciado na OR e materializado no ESTUDO, no sentido de que seus 

“aparatos” estão agora munidos de informação e planos futuros, compondo a 

base para as ações estratégicas de realização. Tal aspecto se pode afirmar 

devido ao sucesso do processo de realização da “internalização” capitalista no 

Brasil, pois nele se exige a “instância” mediadora dos “conflitos e contradições 

de classes” que é o Estado. O período em que se deu o fortalecimento do 

“corporativismo” foi justamente o do intervalo entre as publicações da OR e do 

ESTUDO. Período em que, entre outras realizações, dá-se a promulgação da 
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Constituição que já apontara a importância de se organizar “planos” 

regionalizados para desenvolvimento: 

 

A Constituição Federal de 1988, que definiu o Plano Plurianual, 

organizou de forma regionalizada a ação pública pela primeira vez. (Vol.I, p. 

9) 

[...] Na década de 90, o país alcançou a estabilidade da moeda com o 

Plano Real, mas foram necessárias fortes medidas de ajuste fiscal que 

tiraram do Estado brasileiro sua capacidade de investimento e afetaram 

fortemente o crescimento econômico, prejudicando a retomada das ações 

de planejamento. Hoje o cenário mudou e o país tem conseguido manter a 

estabilidade macroeconômica e crescimento, possibilitando ao governo o 

resgate do planejamento das ações públicas que é observado nos diversos 

planos nacionais, [...]. (Vol. I, pp. 9-10) 

 

Se há a possibilidade de se resgatar o “planejamento das ações” sobre 

o território, afere-se que alguém é capaz de executá-lo e, ao mesmo tempo, 

tem domínio ou inferência sobre ambas as situações, ou seja, tanto a do 

planejamento quanto a da execução. Resgata-se assim o ponto de que todo 

território possui um “bloco de poder” dominante nele estabelecido. Daí, pode-se 

aferir que se há sujeitos dominantes há sujeitos dominados, convivendo no 

interior do mesmo processo de formação espacial que se expressa 

territorialmente. Decorrem deste aspecto duas situações internas que estão, no 

caso do espaço brasileiro, amarradas e interdeterminadas à situação externa 

mundializante, que é a da “internalização do modo capitalista de produção”. 

O discurso pautado na organização do “território como base do 

desenho das políticas públicas”, abre a oportunidade para se trabalhar a 

compreensão da geopolítica pensada e difundida, interna e externamente, 

pelo(s) bloco(s) de poder dominante(s). Tanto os termos “desenho das políticas 

públicas” quanto o próprio nome do ESTUDO (“Estudo da Dimensão Territorial 

para o Planejamento”), evocam a necessidade de se saber o principal foco do 

“planejamento” estatal, o qual, segundo o ESTUDO: 

 

O combate às desigualdades, regionais e sociais, deve estar no 

foco das políticas públicas. Assim, parte importante da estratégia de 
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planejamento territorial implica a promoção do desenvolvimento das regiões 

menos dinâmicas do país. (Vol. I, p. 9) 

 

Também por isso apontou-se, logo no início deste Capítulo, a “região” 

como categoria síntese do “arranjo espacial”. No planejamento estatal, a 

“promoção do desenvolvimento das regiões menos dinâmicas do país” é parte 

central da estratégia, e, portanto, é preciso identificá-las e também observar o 

que nelas se realiza. 

A partir do ESTUDO, pode-se destacar como principal estratégia a 

elaboração de um grande conjunto de planos de investimento, mais 

especificamente algumas “linhas de ação” estatal que irão repercutir tanto na 

organização territorial da população como na organização, ou não, dos 

movimentos populares.  

 

Planos de Investimento –“linhas de ação” estatal 

 

O avanço do projeto de Brasil publicado no ESTUDO indica uma “linha 

de ação” principal: a formulação de uma “Carteira de Investimentos”. Em um 

primeiro estágio nela aponta-se investimentos nos setores de infraestrutura e 

indústria, ambos dirigidos localizacionalmente aos polos economicamente mais 

frágeis e ao mesmo tempo mais promissores do território nacional, visando 

levar “desenvolvimento às regiões menos dinâmicas do país”. No ESTUDO, 

fica também evidente que tais investimentos se projetam numa “escala 

nacional”, num plano de religação do todo territorial regional-nacional a partir 

da rede de estruturas de comunicação e deslocamento intra e inter-regionais, 

compreendendo: informações, mercadorias, energia e pessoas. Agora, inverte-

se o movimento no sentido do (plano) nacional ao (da realização) regional. 

 

O Estudo procurou apresentar alternativas de ações para se 

alcançar uma organização territorial do país que promova o 

desenvolvimento sustentável de suas diversas regiões e a redução das 

desigualdades sociais e regionais. Nessa linha, sete grandes diretrizes 

orientaram o desenvolvimento do projeto: 

1. Superação das desigualdades sociais e regionais. 

2. Fortalecimento da unidade (coesão) social e territorial. 
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3. Promoção do potencial de desenvolvimento das regiões. 

4. Valorização da inovação e da diversidade cultural e étnica da 

população brasileira. 

5. Promoção do uso sustentável dos recursos naturais 

encontrados no território brasileiro. 

6. Apoio à integração sul-americana. 

7. Apoio à inserção competitiva e autônoma do país no mundo 

globalizado. (Vol. I, p. 13) 

 

 No decorrer da leitura e do entendimento do ESTUDO é possível 

perceber a dimensão dada para cada uma dessas diretrizes acima apontadas, 

as quais aparecem também como objetivos da “visão estratégica nacional” 

(Vol. II). 

E, reconsiderando o exposto no segundo eixo de entendimento, 

vive(re)mos em um Brasil absolutamente comprometido à reprodução do modo 

de vida capitalista, e que, neste processo, destaca-se a importância e a 

preponderância do Estado. A tese principal (do planejamento estatal) é levar a 

infraestrutura necessária para que se contemple uma melhor distribuição das 

riquezas, a fim de possibilitar o fortalecimento do “consumo de massa”, nos 

moldes sugeridos pelos “fundamentos” do próprio ESTUDO. 

 

Sob essa perspectiva, o módulo 2 também buscou identificar para os 

seis conjuntos territoriais [posicionados logo a seguir] vetores estratégicos 

de desenvolvimento, os quais permitissem gerar impulsos dinâmicos de 

desenvolvimento para as diversas regiões, de forma a possibilitar uma 

convergência dos níveis de renda per capita e de qualidade de vida da 

população. 

Para tanto, foram analisados os imperativos globais e determinantes 

nacionais que impõem obstáculos ou oferecem oportunidades ao projeto de 

estruturação de uma nova organização do território nacional, assim como 

identificados os principais fatos portadores de futuro que poderão influenciar 

essa trajetória. (Vol. I, p. 25) 

 

 Antes de citar alguns desses “vetores” identificados como “obstáculos”, e 

ou, “portadores de futuro”, reapresenta-se o mapa dos “territórios homogêneos” 

o qual a passagem se refere: 
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 Para cada uma das áreas identificadas no mapa como “territórios 

homogêneos”, aponta-se uma “sintética” lista de “vetores”. Aqui, e a título de 

exemplificação, escolheu-se demonstrar a do “Território 2A”: 

 

Território 2A - Centro-Oeste: 

1. Oferta de uma malha logística adequada em transporte e energia. 

2. Consolidação da ocupação agroindustrial contemporânea, diversificando 

e ampliando suas bases de sustentação tecnológica e financeira. 

3. Desenvolvimento de iniciativa que aponte caminhos para superar os 

problemas fundiários e ambientais. 

4. Fortalecimento dos elos que se estruturam no arco Brasília-Anápolis-

Goiânia, o que ajudará a região a se tornar um pólo de atração de 

empreendimentos de base científica e tecnológica e serviços de alta 

complexidade. 

5. Integração sul-americana baseada em complementaridade de recursos e 

projetos conjuntos, capazes de embasar uma agenda de desenvolvimento 

para o coração do continente. 

 

Como se pode ver há forte destaque aos setores de logística de 

transporte e de energia, seguido de perto pelo fomento ao setor industrial. Este, 

preferencialmente provido de tecnologia de ponta e adequada às realidades 
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“regionais”, independente se de indústrias de bens não-duráveis, semi-duráveis 

e ou duráveis. 

Nestas “linhas de ação” motivadoras à economia e à erradicação das 

“desigualdades”, o Estado também olha, indica e recomenda as melhores 

localizações ao investimento, conforme a estrutura demográfica encontrada 

nos “territórios homogêneos” ou nas “regiões de referência”. Importa, portanto, 

a localização do parque produtivo em relação às estruturas fornecedoras de 

insumo, força de trabalho, meios de exportação, distribuição, e também, de 

consumo. 

O modelo de “consumo de massas”, para promover a expansão dos 

investimentos e criar o “círculo virtuoso do desenvolvimento”49, permite 

interpretar a relação entre tal “fundamento de visão estratégica” e a ação 

promovida no seio das políticas de Estado. Na mesma coluna onde se alinham 

tais “fundamentos”, também há a reafirmação do “Papel do Estado como 

principal promotor do desenvolvimento”, e, “o Significado do Território como 

guia capaz de fazer convergir às escolhas estratégicas”. Na conclusão de tal 

parte do ESTUDO, tem-se que: 

 

[...] É imprescindível manter a visão de conjunto, em que as 

orientações emanadas para uma determinada fração territorial sejam 

pensadas em harmonia com as definidas para os outros territórios. Almeja-

se construir um resultado para todo o território nacional e isso tem seu 

preço. (Vol. II, p. 36) 

 

Vale agora inferir que o “preço”, segundo o ESTUDO, inclina-se aos 

fatores que serão preponderantes às “escolhas estratégicas” traçadas para o 

desenvolvimento do “planejamento territorial” que se pretende. Na direção de 

tais “escolhas estratégicas” se apontam duas grandes frentes de trabalho como 

“linhas de ação” estatal, uma corresponde à formação da “Carteira de 

Investimentos” e a outra, ao apontamento de determinados e necessários 

rearranjos “de ordem jurídico-política”. 

 

                                            
49

 O termo aparece entre aspas por ser o slogan do PAC 2 (Programa de Aceleração do Crescimento 
lançado em 2012). 
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“Linha de ação” de “escolha estratégica” - a “Carteira de Investimentos” 

 

A “linha de ação” que implica a formulação da “carteira de investimentos” 

é tida como principal resultado do ESTUDO e logo do “planejamento territorial” 

montado para o Brasil. Nesse sentido o ESTUDO é elaborado a partir de uma 

análise “conjuntural sobre a realidade brasileira e global” e conduz à indicação 

de investimentos a determinados setores e territórios do Brasil. 

 Apresenta-se a seguir, os principais “resultados da carteira” (Vol. V, pp. 

69-73): 

 

Os resultados obtidos podem ser resumidos em uma Carteira Síntese 

(Tabela2). O valor médio anual do investimento situou-se em torno de R$ 

269 bilhões, o que representa 15,24% da soma dos PIB estaduais 

estimados para 2004. 

Os segmentos de maior importância no total dos investimentos são os 

de energia e saúde, ambos com valores de cerca de R$ 1 trilhão no período 

2008-2027. Nos segmentos em que predominam os investimentos privados, 

os destaques vão para as telecomunicações, energia e desenvolvimento 

rural e industrial. 

O mais importante é que se manteve o viés desconcentrador do bloco 

de investimentos previstos, na medida em que se procurou favorecer os 

estados que têm menor base produtiva, quando vistos no conjunto do país, 

e que foram considerados nos resultados das análises dos impactos 

econômicos regionais feitas pelo Módulo 6. (Vol. V, p. 69) 

 

A seguir e a partir da tabela apresentada no Capítulo II50 é possível 

“identificar algumas características importantes da Carteira Final:” 

 

 Os investimentos em infra-estrutura de energia e transportes se concentram 

no período 2008-2011, em função da necessidade de enfrentar os 

estrangulamentos importantes herdados do passado recente. 

 Os investimentos na base industrial também se concentram fortemente 

nesse período, mas por outra razão: dificuldade para obter sinalizações do 

meio empresarial de seus planos de investimentos de longo prazo, dado o 

ambiente de elevada competição em que operam. Do total previsto para ser 

aplicado ao longo do período 2008-2027 (R$ 119,28 bilhões), 91% serão 

realizados no período 2008-2011. Outro aspecto importante da Carteira 

                                            
50

 Vide página 101 – Capítulo II 
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industrial é que a maior Carteira é a de material de transporte (o que fica 

coerente com a dimensão dos investimentos em infra-estrutura de 

transportes previstos e acima ressaltados), seguida dos investimentos na 

atividade têxtil e vestuário e na química (com investimentos previstos de R$ 

113,13 bilhões nos três segmentos, de 2008 a 2027, fortemente 

concentrados – 91% – no período do PPA 2008-2011). Os dois primeiros 

segmentos devem responder ao crescimento do consumo de massa 

priorizado na visão estratégica definida no Módulo 2 do presente estudo, e o 

da química reflete a opção brasileira de liderar,já nos próximos anos, o 

mercado mundial de etanol; 

 Os investimentos em saneamento e habitação concentram-se até 2015 em 

função da opção do estudo em priorizar o combate ao déficit herdado já 

nesse período, pelo que vem sinalizando a política de investimentos do 

Governo Federal e pela capacidade de dinamizar bases locais menos 

dinâmicas revelada pelos investimentos em saneamento nos estudos do 

Módulo 6; 

 Os investimentos em educação, saúde, ciência e tecnologia, bem como os 

da Carteira de meio-ambiente e desenvolvimento rural, vão sendo 

incrementados ao longo do tempo, com valores mais significativos no 

período final da série, ou seja, após 2015. Espera-se que a crise fiscal 

herdada tenha se atenuado e que o país possa finalmente priorizar tais 

segmentos.(Vol. V, pp. 72-73) 

 

A questão que fica em aberto, na perspectiva do planejamento estatal, 

é que parte considerável dos investimentos, sobretudo, os do setor industrial, 

partem da ordem privada, a qual busca melhor localização para seus negócios, 

o que implica decisões favoráveis à acumulação de capital e não ao concerto 

das demandas sociais referentes às condições de vida e de trabalho. O intuito 

de promover o desenvolvimento do país, em consonância à diminuição ou 

equilíbrio das “desigualdades sociais e regionais”, em tal política de Estado, 

fica dependente do setor privado.  

Acontece que tal “investimento público” dirige-se a fornecer 

infraestrutura necessária aos investimentos dos setores produtivos privados, e 

não diretamente à população que deles necessitam, como estruturas de 

saneamento básico, saúde, educação, lazer e esporte. A esta política de 

investimento “público”, em favor do setor privado, aqui dá-se o nome de política 

de desvio, pois desvia-se o investimento “público” das necessidades prementes 



111 

 

 
 

da população estruturalmente desamparada, e, dirige-se o investimento 

“público” para a redistribuição territorial dos setores produtivos privados, agora 

em escala nacional e numa certa ordem regional. É o “investimento induzido” 

(Vol. VI, pp. 62-63) que retornará à população, ou seja, apenas o resultado 

territorial de conjunto dos investimentos público e privado. O Vol. VI do 

ESTUDO é aquele que vai fazer a avaliação dos resultados dos “investimentos” 

estratégicos sugeridos pelas “carteiras de investimento”. Nas páginas finais de 

tal relatório destaca-se que: 

 

[...] o aumento de investimento significa esforço adicional da sociedade, 

que vai poupar parte de seu consumo imediato (via famílias ou governo) 

para investir em aumento da capacidade produtiva da economia, geradora 

de ganhos futuros de riqueza. [...] No caso do investimento público, seu 

financiamento pode ser mediante a redução de outros dispêndios do setor 

público ou aumento de tributação, em geral sobre as famílias. 

O efeito do investimento público sobre o investimento privado é o 

chamado investimento induzido. (Vol. VI, p. 62-63) 

 

Em tal passagem, surge uma confusa forma de se utilizar o termo 

“sociedade”, pois, até então, apontava-se o Estado como indicador dos 

investimentos. Evidente que o Estado é a estrutura política executiva, 

legislativa e jurídica ordenadora da sociedade, abrigando, numa unidade 

“contraditória e não-antagônica”, a diversidade que constitui a própria 

sociedade brasileira. Outro ponto a se destacar é o “esforço” que deve ser feito 

pela “sociedade”, mas “via famílias e governo”, estando de fora os setores 

produtivos que se beneficiarão diretamente dos investimentos. 

Aqui se vê que tal “linha de ação” estatal é centrada num investimento 

que promove a subordinação e a incorporação do capital “público” ao capital 

privado, ou seja, o investimento público se disponibilizando à reprodução da 

esfera produtiva privada, e, ao mesmo tempo, criando uma demanda à esfera 

produtiva a qual lhe é indireta e não lhe pertence, ou seja, a de ofertar à 

população, direta ou indiretamente, estruturas de moradia, transporte, 

segurança, saúde, saneamento e educação. Assim, a própria rede de 

investimentos, pensada, planejada e demonstrada no ESTUDO, privilegia, no 

final de toda cadeia de demandas, prioritariamente o setor privado. 
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Simplesmente porque é dele que virão os insumos industriais necessários a 

reprodução de todo universo de investimentos à “longo prazo”, justamente ao 

que corresponde aqueles relacionados ao “desenvolvimento social” e ao “meio 

ambiente”. 

Trata-se de ação indicativa de investimentos simultâneos e 

complementares, como descrito na seguinte passagem do ESTUDO: 

 

A simultaneidade de investimentos públicos e privados 

complementares, por sua vez, pode potencializar os efeitos do investimento 

público. [...] A diferença entre o impacto conjunto e o somatório dos 

impactos individuais assinala o efeito líquido da complementaridade, 

inclusive com detalhamento setorial e territorial. Pelo grande esforço 

computacional desse método, sua utilização foi restrita a grandes 

investimentos, especialmente aqueles com significativo potencial de 

complementaridade intersetorial. (Vol. VI, p. 63) 

 

A passagem acima aponta outro aspecto que reforça a teoria 

moreiriana de que o Estado atua para com os grandes grupos monopolistas 

capazes de estruturar os "grandes investimentos". Desprovidos de um plano 

específico por parte do Estado, os setores de menor porte econômico e de 

investimento ficam à disposição, para os capitalistas de maior aporte, deles se 

apoderar, o que de forma geral faz repetir a lógica monopolista dentro das 

esferas territoriais menos abrangentes como a estadual, a metropolitana e a 

municipal. 

Outro aspecto da passagem indica que o investimento no produtor de 

pequeno porte fica à margem de apontamentos específicos e de metódicas 

avaliações de resultado, como foram feitas e submetidas às inclinações do 

grande investimento. Qual seria o resultado econômico, e, qual seria o 

resultado ambiental, caso fossem implementadas políticas e ajustes de 

oferecimento de garantias ao pequeno produtor, tanto do campo quanto da 

cidade? Isto é uma questão ainda sem resposta. 

Com as projeções lançadas no ESTUDO, sobretudo na forma de uma 

“carteira de investimentos”, abre-se uma janela de diálogo e de futuras 

proposições, as quais transcendem as instâncias decisórias do Estado e dos 

setores produtivos privados. Possibilita que homens e mulheres exclusos de 
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tais escritórios de planejamento estratégico tenham acesso às informações por 

eles produzidas, imprescindíveis à compreensão do Brasil que viveremos, e, 

imprescindíveis ao raciocínio que os levará às ações, e ou, às “regiões” mais 

dinâmicas do “desenvolvimento”. 

Contudo, também se faz necessário relatar e discutir as “linhas de 

ação” estatal que se distinguem a do “investimento” propriamente dito, mas que 

se somam e se conflituam na constituição e na reformulação do Brasil que 

viveremos.  

 

“Linhas de ação conjunturais” e de “escolha futura” - “rearranjos de 

ordem jurídico-política” 

 

Retomando a questão do “preço”, quando se almeja “construir um 

resultado para todo território nacional”, expõem-se agora as “linhas de ação” 

referentes aos necessários “rearranjos de ordem jurídico-política”. São as 

“linhas de ação” que se dirigem a dois tipos principais de situação: as 

“conjunturais” e as de “escolha futura”. As “conjunturais” envolvem questões 

herdadas, tanto de ordem política de planos de desenvolvimento já traçados e 

iniciados, quanto questões de ordem jurídica e de regulação de mercados de 

capitais. Os apontamentos indicativos de “escolha futura” envolvem, no 

ESTUDO, um conjunto de sugestões na direção de balizar os próprios 

investimentos apontados na “Carteira Final”. 

Em ambas as “linhas de ação”, e independentemente de onde e quando 

se localizam e se realizam, infere-se que tais “rearranjos”, demonstram a 

condição, do Estado, de ser mediador e balizador das contradições e dos 

conflitos internos. Esta condição a ele se impõe e cabe, à sua composição 

política (o bloco de poder dominante), realizar tais mediações no sentido de 

resolver os pontos de entrave e de impasse, tanto internos quanto externos ao 

bloco. Aos pontos e planos políticos onde se tem maioria, ou consenso, se dá a 

continuidade do projeto. 

Um exemplo disso é a importância que se dá à “dimensão da Ciência, 

Tecnologia & Inovação”, pois sustenta-se que quanto mais investimentos forem 

realizados à implementação de meios tecnológicos, em quaisquer setores e 



114 

 

 
 

territórios estratégicos, melhor será o resultado obtido diante dos objetivos 

traçados pelo ESTUDO, em relação ao Brasil que se quer em 2027. 

Ficam em segundo plano e somem no decorrer do próprio ESTUDO, as 

“linhas de ação conjunturais”, as quais não correspondem a investimentos. 

Volta-se ao tema dos desentendimentos, ou melhor, dos conflitos e 

contradições ainda a se resolver no interior do próprio Estado. Isso demonstra, 

no mínimo, o reconhecimento de tais situações de conflito, as quais residem no 

interior das próprias esferas políticas de decisão. O principal exemplo, no 

interior do ESTUDO, deste tipo de “linha de ação” de regulação “de ordem 

jurídico-política”, é apontado em relação à questão da “Agricultura de 

subsistência” (Vol. I, p. 54). Evoca-se o diálogo e a participação multi-

institucional de setores como Bancos, Movimentos Populares, Sindicatos e o 

próprio aparato estatal ligado ao tema, para se resolver a questão. No caso, 

trata-se da dificuldade de tal setor na obtenção do “crédito e do seguro rural”, 

largamente disponíveis aos territórios de produção “adensada”, ou seja, 

aqueles mais dinâmicos e desenvolvidos da produção agropecuária”. O ponto 

central trata, sobretudo, das garantias que se pode oferecer ao setor bancário 

em razão de empréstimos ao setor da “agricultura de subsistência”. O 

problema, contudo, é a inexistência de aparatos regulatórios e institucionais, 

privados ou públicos, destinados a garantir tal oferta à produção da “agricultura 

de subsistência” e da “agricultura familiar”. Não há apontamentos, nem 

indicações, sobre uma “linha de ação” no sentido de respaldar essas 

economias onde residem a pequena propriedade e o pequeno produtor, 

sujeitos do setor produtivo que também necessita de crédito, empréstimo e ou 

seguro rural. O problema não está na falta de recurso, está no desamparo 

jurídico-político que enfrentam para poder reiniciar um ciclo produtivo, tendo, no 

mínimo, as mesmas garantias da produção “adensada”. (Vol. I, pp. 52-55). Não 

se exclui o conjunto de relações que se realizam, no âmbito interno do Estado, 

a fim de resolver a questão, mas o ponto que se coloca é, triplo: 1) não há 

apontamento de resolução no ESTUDO; 2) não há resolução apresentada até o 

presente momento histórico; e 3) trata-se de um problema do campo que se 

resolve nos escritórios da cidade. 

Quanto a este último apontamento, e, a sucessão de situações 

relacionadas à mediação dos conflitos latentes à formação econômico-social 
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brasileira, Ruy Moreira apresenta as teses da “fronteira em movimento” (p. 126) 

e do “pacto populista” (p. 129), como formas de ação de controle de questões 

desse tipo, e, ao mesmo tempo, de manter as ações populares contrárias a tais 

aspectos, num estágio de disciplina em relação ao modo como estes já se 

realizam. Diz ele, entre outras observações, ser a estratégia da “fronteira em 

movimento”, “um antídoto contra eventual aliança operário-camponesa”, no 

sentido de que o Estado atua de modo a manter os problemas do campesinato 

no campo e, os do operariado, na cidade e no entorno da indústria. A estratégia 

do “pacto populista” segue a mesma direção, mas aplicado ao trabalhador 

urbano, na forma de disponibilização de benfeitorias e melhorias urbanas. Mais 

apontamentos e observações sobre tais estratégias estatais podem ser 

revisitadas no primeiro capítulo51. 

 Contudo, se vê uma “linha de [in]ação” estatal em relação a tais 

desentendimentos de ordem jurídico-política, resultando no momentâneo 

alijamento da produção de pequena escala, ou seja, do pequeno produtor e da 

pequena propriedade, em relação à acumulação de capital que se realiza no 

âmbito da produção “adensada” ou de grande escala. 

Considerando a “linha de [in]ação” aponta-se para uma “ruptura” do 

projeto de Brasil, cujo “foco é o cidadão” – e este pode ser o pequeno produtor 

– e a superação das “desigualdades sociais e regionais”. Além disso, chama-se 

a atenção de que este ponto é tido como “obstáculo” em relação aos “vetores” 

de desenvolvimento dos “territórios homogêneos”, e, ao mesmo tempo, ponto 

“portador de futuro”. O ESTUDO, assim analisado, aponta para situações 

contraditórias que constituem o próprio âmago estatal, e assim, a própria 

sociedade. Fatos que estão além do que é proposto pelo ESTUDO, mas que 

constituem um movimento de conjunto entre tais ações e inações, tanto do 

Estado quanto da sociedade inobservada em relação as próprias exigências, 

expressando uma relação “cidade-campo” e “campo-cidade”, tanto de 

realizações quanto de irrealizações. 

A questão que se coloca é um contraponto à proposta estatal de formar 

uma “massa de consumidores”, a partir do assistencialismo de Estado, via 

projetos e planos de distribuição de “renda”. O contraponto encaminha-se à 
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 Vide pp. 54-56 – Capítulo I 
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proposta de se criar uma “massa”, que pode ou não vir a ser consumidora, mas 

que seja antes, uma “massa de produtores” autosustentados pelas próprias 

economias, envolvendo a terra, o trabalho, a família e a necessária regulação 

do Estado para tal movimento de conjunto. A questão, por fim, é: pede-se nova 

e justa distribuição do capital produtivo, e não apenas de “renda per capita”, a 

qual fortalece o pequeno produtor apenas como consumidor da produção de 

grande escala. Aqui se vê que, a política estatal cujo plano é levar 

desenvolvimento às “regiões menos dinâmicas”, se realiza às custas da 

subordinação da população historicamente desprovida de “regiões dinâmicas”, 

ao ditame do capitalismo imperialista. Esta população se insere, no sistema 

capitalista, via dinâmica demográfica migratória da força de trabalho, ou seja, 

se insere de acordo com a possibilidade de se movimentar territorialmente 

como mão de obra, seja à serviço da agricultura “adensada”, seja à serviço da 

agroindústria, da indústria “de ponta”, ou de qualquer outro setor econômico 

bem posicionado nesta relação cidade-campo. Assim, diante deste vai e vem, 

tanto de investimentos quanto de força de trabalho, a relação ora se opera num 

sentido campo-cidade ora cidade-campo. 

Contudo, aponta-se o inúmero conjunto de situações conflitantes de 

“ordem jurídico-política”, as quais o Estado não consegue resolver, deixando 

grande parte da população alijada do controle, das decisões e das beneficies 

do sistema que possibilita a acumulação de capital. Esta “massa” populacional 

compõe o exercito de mão de obra móvel e disponível aos setores produtivos 

da indústria, da lavoura, da pecuária, da agroindústria e serviços, já 

consagrados e “adensados”. Esta “massa” continua como força de trabalho e é, 

cada vez mais, promovida à classe “consumidora”. O aspecto móvel a coloca 

como “massa” mobilizada, mas só territorialmente e em direção aos pontos 

onde se tem oportunidade de geração de renda-salário. E, assim, num 

movimento de conjunto e também de sintonia, realiza-se o encontro entre as 

“linhas de ação” do Estado e as (re)ações da população, dando forma à 

“massa”, politicamente desmobilizada. 

Também faz parte da própria „política de desvio‟, a “distribuição de 

renda” via assistencialismo de Estado. Desta forma, realiza-se a inclusão ao 

sistema econômico, da população menos favorecida, como consumidora, não 

lhe garantindo direitos de trabalho, moradia, educação, lazer e saúde dignos, 
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estáveis e satisfatórios, e esta é a condição da “classe territorial” brasileira. 

Contudo, o ofertado por programas assistenciais certifica-se como passaporte 

de acesso à população ao “circuito virtuoso do desenvolvimento” e aos quadros 

de população migratória e consumidora. 

O conjunto da população que vai constituir a massa de trabalhadores 

fica num movimento (de interdependência) relacionado às sucessivas etapas 

do investimento (o público e depois o privado), para daí poder se posicionar e 

criar o resultado, independente se este lhe garantir o fixismo ou lhe forçar ao 

deslocamento. No interior dessa “classe trabalhadora”, diversa pela sua 

natureza de composição estrutural (de ordem etária, gênero e profissão), reside 

o aspecto comum de espectadora das “escolhas estratégicas” e das “linhas de 

ação” estatal e privada. Esta mesma “classe territorial”, internamente diversa, é 

espacialmente dispersa, e portanto, subordinada à própria ordem territorial da 

realização “estratégica”. Talvez este aspecto contribua ao significado do termo 

“classes territoriais”, que o próprio Ruy Moreira apresenta em análises mais 

recentes52.   

Assim, como dito no início deste capítulo, se buscará a melhor 

localização, sendo, a classe trabalhadora ou “territorial” em busca do ponto 

locacional que ofereça a melhor condição de vida, de trabalho, de morada e de 

“desenvolvimento”. Enquanto, a indústria e os setores produtivos, permanecem 

buscando a localização que melhor ofereça condição à acumulação e à 

economia de escala. Incitando as “leis espaciais do capital” (Ruy Moreira, 2011, 

p. 40), percebe-se que a melhor localização e o lugar posicional, agora se 

diferenciam. A melhor localização é o lugar posicional valorizado, ou seja, é 

aquele onde a lei espacial da renda diferencial se realiza no sentido da 

acumulação. O caminho oposto, é o da lei dos rendimentos decrescentes, 

pondo o lugar no sentido da desvalorização e abandono. 

Contudo, e de acordo com o cronograma dos “investimentos” 

planejados pelo Estado, será dado impulso, primeiro, a melhor localização para 

os setores produtivos, e, só depois e indiretamente, à população, na forma de 

estruturas de habitação, saúde, educação e lazer. Cabe ressaltar o aspecto de 

que, a melhor localização, tanto aos setores produtivos quanto à população, 
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 Principalmente às produções de 2011, op. Cit. 
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inclui estar bem posicionado à rede que interliga e intercomunica os lugares. 

Estabelece-se, assim, relação às “Leis da renda diferencial I e II”53, e, às 

considerações que conduzirão ao fechamento desta análise valorizando a 

categoria da “região”. Vale afirmar que: 

 

A corrida para incluir um lugar na rede a um só tempo hoje aproxima e 

afasta os homens. Acirra as disputas pelo domínio dos lugares e entre os 

lugares. Daí a valorização contemporânea do território. Lugares ou 

segmentos de classes inteiros podem ser incluídos, ou, ao contrário, 

excluídos, dos arranjos espaciais, a depender de como os interesses se 

aliem e organizem o acesso do lugar às informações da rede. E, deste 

modo, um caráter novo aparece na luta política dentro e em decorrência do 

que é o novo caráter do espaço, exigindo que se reinvente as formas de 

ação. (Ruy Moreira, 2006, p.165) 

 

Assim, condiciona-se ao entendimento de que o Estado Nacional é 

promotor direto da reprodução do modo capitalista de produção, na forma 

“imperialista” indicada por Ruy Moreira. O Estado atua duplamente: 1) como 

promotor do sistema capitalista, pois impulsiona os setores produtivos, levando 

ao conjunto das localizações a estrutura (infra e supra) necessária à 

reprodução e à acumulação do capital; e, 2) condiciona trabalhadores e 

famílias da “classe territorial” ao modo de vida capitalista de reprodução, pois 

os mantém disciplinadamente como força de trabalho e “massa consumidora” 

no assim fortalecido “circuito virtuoso do desenvolvimento”. É a síntese do 

processo do “corporativismo no Brasil” (OR, p. 107) já descrito no primeiro 

capítulo54. 

Outro aspecto se soma a já comentada “disciplinarização” da 

população. O Estado também a promove, e na medida em que se fortalece, 

quando se utiliza de todos os recursos de comunicação possíveis para 

enfatizar o que é que tem e o que não tem valor. Seja do ponto de vista 

cultural, social ou econômico, o Estado esbanja publicidade daquilo que no 

interior de sua “singularidade” acredita que se deva ser valorizado. 

Campanhas..., de vacinação, anti-drogas, educativas, de divulgação de 

projetos e de investimentos o colocam como mega cliente das agências 
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 Vide nota de rodapé página 139 – Capítulo III 
54

 Vide página 47 – Capítulo I 
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publicitárias, tornando-o assim um grande “consumidor”. A televisão, o rádio, o 

cinema, e também a escola, servem como canal de comunicação e seguem a 

pauta indicada e sugerida pelo Estado, correndo o risco de estar socialmente 

desvalorizadas caso fomentem conteúdos contrários ou contraproducentes às 

indicações amplamente publicitadas pelo aparato “consumidor” do Estado. 

 

[...] O planejamento estatal é a forma geral que assume esta contra-

restação, por meio do qual o Estado é introjetado no circuito da economia 

como “empresário” e “consumidor”. (OR, 135) 

 

Vale relembrar a passagem do ESTUDO que indica que, “levar 

desenvolvimento ao território nacional como um todo tem seu preço”, e, as 

inflexões desenvolvidas páginas mais acima, acerca dos necessários 

“rearranjos de ordem jurídico-política”, com o intuito de se retomar a ideia 

moreiriana das contradições da “singularidade”. Neste jogo de disputas, e de 

procura de entendimentos, no seio dos dominantes que constituem o bloco de 

poder, inserem-se os proprietários das redes de comunicação e das mídias de 

massa. 

O controle, a tutela, a disponibilização e, sobretudo, o patrocínio às 

vias de comunicação, são combinados e arranjados nos gabinetes desses 

poderosos. Neste bloco, agora se acrescentam os confrontos da ordem do 

“midiático”, como nova centralidade conjunta a ser inclusa nas contradições do 

bloco de poder no Brasil. Aos capitalistas dos meios de comunicação cabe 

reproduzir as vontades/necessidades em acordo com o bloco. Primeiro, porque 

o sistema que os alimenta depende absolutamente do sistema de reprodução 

do capital, este, já há tempos mantido e renovado pelo Estado. Segundo que, 

os próprios donos das emissoras e editoriais, também possuem investimentos 

que transcendem o setor das comunicações, o que seria um “tiro no próprio pé” 

refutar tal “linha de ação”. Terceiro que, condicionada a tal sistema econômico-

político há mais de um século, não há, na população brasileira, neste momento 

histórico, a clareza de que tal sistema de regulações e interesses seja promotor 

e, ao mesmo tempo, expressão das desigualdades econômicas, “sociais e 

regionais”. Um morador ou conhecedor da geografia paulistana pode vir a sorrir 

(de tamanha perplexidade) ao ler a composição denominada “Classe Média”: 
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Sou classe média 

Papagaio de todo telejornal 

Eu acredito 

Na imparcialidade da revista semanal 

Sou classe média 

Compro roupa e gasolina no cartão 

Odeio “coletivos” 

E vou de carro que comprei a prestação 

Só pago impostos 

Estou sempre no limite do meu cheque especial 

Eu viajo pouco, no máximo um pacote cvctri-anual 

Mais eu “to nem ai” 

Se o traficante é quem manda na favela 

Eu não “to nem aqui” 

Se morre gente ou tem enchente em itaquera 

Eu quero é que se exploda a periferia toda 

Mas fico indignado com o Estado quando sou incomodado 

Pelo pedinte esfomeado que me estende a mão 

O pára-brisa ensaboado 

É camelo, biju com bala 

E as peripécias do artista malabarista do farol 

Mas se o assalto é em moema 

O assassinato é no “jardins” 

A filha do executivo é estuprada até o fim 

Ai a mídia manifesta a sua opinião regressa 

De implantar pena de morte, ou reduzir a idade penal 

E eu que sou bem informado concordo e faço passeata 

Enquanto aumenta a audiência e a tiragem do jornal 

Porque eu não “to nem ai” 

Se o traficante é quem manda na favela 

Eu não “to nem aqui” 

Se morre gente ou tem enchente em itaquera 

Eu quero é que se exploda a periferia toda 

Toda tragédia só me importa quando bate em minha porta 

Porque é mais fácil condenar quem já cumpre pena de vida. 

(“Classe Média” – Composição: Max Gonzaga) 

 

A população acompanha na programação dos jornais televisivos, a 

“queda do crescimento industrial” ou a “alta do desemprego” no Brasil. A ordem 

de tais índices é de fração decimal e geralmente em números comparativos de 
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ano para ano, quase sempre num intervalo de tempo inferior a cinco anos. 

Quando o período é de campanha eleitoral um ou outro editorial projeta dados 

de um decênio. Fica a cargo de poucos produtores de documentários, 

reportagens e programas de série limitada representar índices de períodos 

mais extensos. Isso implica desconsiderar o Brasil como país que integra as 

vinte maiores economias do mundo, diluindo-se assim à sombra da 

“informação” o poder de transformação social, econômica e regional que está 

nas mãos deste “singular” bloco de poder dominante. 

Assim, num jogo de determinações que transcende a capacidade 

planejadora do Estado, mas que não foge totalmente de seu controle, se cria 

interferência no julgamento sobre o “valor” das localidades. Retomando as 

discussões acerca da OR, fala-se de como “fábrica”, “mercado” e Estado 

relacionam-se entre si e constituem “os nexos estruturais que executam no 

capitalismo a mediação do movimento da transfiguração das contradições de 

classes em valor, e vice-versa”. (p.26) Isto se dá no âmbito da sociedade e nela 

os aspectos culturais se transformam de acordo com valores morais e éticos, 

(re)construídos num âmbito de relações sociais realizadas no espaço da 

morada, do trabalho, do lazer e através dos meios de comunicação. Misturado 

e confusamente disperso na consciência do indivíduo e da população, o “valor” 

agrega tanto o sentido capitalista do dinheiro quanto o sentido ético da 

moralidade. Assim confusamente percebido e, no interior dessa confusão, 

permite-se a realização de um sentido através do outro e vice-versa. 

Nos indivíduos, na sociedade e nas relações estabelecidas intra e entre 

si, a confusão sobre o que tem e o que não tem “valor” permite um movimento 

de conjunto de relações interdeterminantes ao modo de (re)produção da vida 

capitalista. 

 

Movimento de conjunto - “linhas de ação” estatal e (re)ação 

populacional e popular 

 

Esse movimento de conjunto envolve os aparatos do Estado, o bloco 

dos dominantes e a massa dos dominados, como sujeitos do próprio 
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movimento, ou seja, do conjunto de ações e situações, em relação simultânea 

umas com as outras e que se expressa como relação cidade-campo. 

Deve-se considerar pelo menos dois aspectos deste movimento de 

conjunto: 1) o controle das ações e situações; e 2) as contradições que ambas 

manifestam. 

As “linhas de ação” estatal (no ESTUDO) se baseiam em escolhas de 

ordem “estratégica”, “conjuntural” e ou “futura”, sendo que as de ordem 

“estratégica” são as que receberam maior atenção no documento do Estado. A 

partir da leitura e da interpretação que se faz da OR, pode-se aferir que todas 

as “linhas de ação” do Estado são estratégicas, inclusive, aquelas intituladas de 

modo diferente. É, o conjunto dessas ações (estratégicas, conjunturais e de 

futuro – no ESTUDO), que fazem do Estado o principal agente controlador e 

mediador da realização da “internalização do capitalismo” no Brasil. 

A “classe territorial” submete-se a tais movimentos de reprodução do 

capital produtivo, de modo a procurar melhor se posicionar como força de 

trabalho, mercado consumidor e sujeito do processo de “internalização”. As 

ações populares, que se organizam como movimento de oposição ou de 

contra-restação em relação aos movimentos do Estado, existem, mas vão aos 

poucos sendo suprimidos, ora por meio de acordos e conquistas de “bem-

estar” ora por meio da violência. 

A associação deste movimento de conjunto das “linhas de ação” estatal 

com, as (re)ações populacionais e populares, permite reforçar e contribuir ao 

que Ruy Moreira denomina de “particularidade” da formação econômico-social 

brasileira.  

A força dos ocupantes de cada território é fator determinante aos 

períodos de economia e deseconomia, de avanço e de recuo, de acumulação e 

de crise, os quais acontecem simultaneamente no Brasil, e, se passam em 

territórios ora distantes ora próximos contiguamente falando. O jogo de forças 

determina, a quem se destina os meios de exercer, sobre os demais 

ocupantes, o sentido da vida em relação ao “universal” (o imperialismo). 

Primeiro de forma “singular”, na mediação dos conflitos e contradições 

territorialmente distribuídas, constituindo a forma “particular” do processo de 

“internalização do capitalismo”. 
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Controle sobre os veículos de ação do movimento de conjunto 

 

O Estado pode e deve retomar a condução de um projeto nacional de 

desenvolvimento, ajustando-se às novas condições que se impõem para o 

exercício de seu tradicional papel social. (Vol. II, p. 36) 

 

Reconsiderando o ponto de que todo território possui um bloco de 

poder nele estabelecido, afere-se que há controle sobre o conjunto das ações e 

realizações. Pouco harmoniosa, e geralmente conflituosa, é a relação de 

controle sobre os veículos de ação do movimento de conjunto, gerando uma 

correlação de forças. Daí, pode-se aferir que, se há sujeitos que dominam, há 

sujeitos que são dominados, convivendo no interior do mesmo processo de 

formação espacial que se expressa territorialmente. Decorrem deste aspecto, 

duas situações internas, que estão, no caso do espaço brasileiro, amarradas e 

determinadas à situação externa e mundializante, que é a da “internalização do 

modo capitalista de produção”. Isto é, do modo como internamente se 

constituirá o capitalismo que se mundializa.  

Na gerência do MP, os vários planos e projetos para a construção do 

Brasil passam a rumar numa direção mais comum. É este o objetivo principal 

do MP como aparato estatal, exercer controle e, no mínimo, influência, sobre 

os diversos entendimentos e planos de transformação do país. Esta é sua 

“linha de ação” principal. Apoia-se nos outros aparatos estatais de produção e 

análise de informação, como o IBGE, e, em instituições e ministérios ligados 

aos setores de produção e infraestrutura. A mando da Presidência da 

República, encomenda-se um sem número de informações e leituras sobre a 

atual conjuntura do Brasil a cada uma das pastas, que estão, todas, sob as 

mesmas alças de poder. O conhecimento sobre a realidade, das populações e 

dos seus locais de morada e trabalho, bem como, o conhecimento sobre as 

condições das infraestruturas, que interligam e possibilitam o estabelecimento 

e a ampliação da produção, nas suas mais variadas formas, mais, o conjunto 

das relações que se estabelecem entre esses locais e vias, disponibilizam ao 

Estado, uma noção da territorialidade do Brasil que se têm. Daí se vê como 

necessário melhorar as “desigualdades sociais” e, fortalecer as “regiões menos 

dinâmicas” do país, pontuando-as como “foco” do planejamento. 
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De posse dos resultados e de boa capacidade de síntese, elabora-se um 

ESTUDO cujo principal sumo é uma “carteira de investimentos”, focada nos fins 

de apenas dizer quanto e quando serão feitos os investimentos. Justamente o 

território brasileiro, a que se serve como base de formulação do ESTUDO, 

desaparece na forma como se apresentam os resultados do planejamento.  

O Brasil segundo o planejamento estatal continuará como território do 

modo imperialista com que se reproduz o capitalismo, e agora, sob a ordem de 

um bloco de poder de fachada renovada. Os eleitos e escolhidos para 

comandar o Estado, assumem o poder mandatário e agora, como parte 

integrante do bloco dominante, usufruem de posição “institucionalmente 

privilegiada”, como disse o Ministro do MP nos idos da publicação do ESTUDO. 

As cidades escolhidas como pontos de convergência e de espalhamento 

dos investimentos, indicam, no limite, que quem estiver por perto será 

beneficiado e, quem estiver distante, para lá por perto deve se dirigir. Diga-se, 

beneficiado indiretamente, pois estes “investimentos” têm como foco a criação 

do ambiente que se destina à ampliação da reprodução ampliada do capital, e 

não diretamente à qualidade ou a melhor condição de vida das pessoas. 

Por fim, o ESTUDO é o documento que certifica o controle por parte do 

Estado sobre os processos territoriais que se destinam ao desenho do Brasil do 

futuro, e assim, talvez se possa compreender o significado da ação estatal de 

desenvolver e publicar tal ESTUDO. 

 

Mudam, assim, a natureza e o modo de fazer política. Estar em rede 

tornou-se o primeiro mandamento. Porque fazer política passou a significar 

construir um grande arco de alianças para se organizar em rede. Diz-se 

ocupar um lugar no espaço. Até porque a rede é o auge do caráter desigual-

combinado do espaço. (Ruy Moreira, 2006, p. 165) 

 

Os veículos da ação estatal conduzem a realização da “internalização 

do modo capitalista de produção” em solo nacional, transformando, aqui e ali, a 

sucessão de lugares inclusos no plano do desenvolvimento traçado. Diante 

disso, faz-se necessário acrescentar duas passagens do ESTUDO, uma por 

trazer à mesa o tema dos “movimentos sociais”, indicados agora como “co-

responsáveis pelas políticas públicas”:  
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Da mesma forma, o planejamento territorial favorece o diálogo 

federativo focado no enfrentamento das fragilidades e potencialidades de 

cada um dos entes, além de abrir canais de participação com a sociedade, 

cobrando nova postura dos movimentos sociais, agora co-responsáveis 

pelas políticas públicas. (Vol. I, p. 10) 

 

 Reforça-se a importância do recorte temático “do movimento operário” 

presente na OR, na medida em que o próprio Estado reconhece a existência e 

a importância dos “movimentos sociais” como “co-responsáveis pelas políticas 

públicas”. Assim, dois aspectos são importantes. O primeiro corresponde ao 

próprio “movimento operário” como ação popular diante das ações estatais e, o 

segundo, corresponde à prática estratégica do Estado de trazer para si os 

problemas da sociedade civil e a ela devolver, na forma das próprias “políticas 

públicas”. No ESTUDO, tais “políticas” desaparecem diante da importância da 

“escolha estratégica” do investimento e está na OR a explicação complementar 

de tal aspecto. 

No exercício de descrever o processo de formação econômico-social e a 

ele relacionar os embates dos movimentos sociais, aponta-se, entre outras, a 

estratégia da sindicalização dos trabalhadores, cindindo-os setorial e 

territorialmente sob a justificativa de ajuda à organização de tais movimentos. A 

decretação da primeira lei sindical em 1907, símbolo da internalização da 

política liberal e imperialista, segue-se até os dias atuais como importante 

recurso de controle e disciplinarização dos movimentos populares. Outras 

situações como a formação de entidades civis e associações de moradores de 

bairro, são consideradas formas de se legitimar as ações populares e, ao 

mesmo tempo, criar mecanismos jurídico-políticos de controle destes por parte 

do Estado. 

Também aí participam os aparatos estatais surgidos em meio à 

transição da “subsunção formal” à “subsunção real”, ou ainda, do espaço 

denominado “molecular” ao chamado “espaço monopolista” (1985). Em estudos 

mais recentes, Ruy Moreira redenomina tais espaços como “espaço da mais 

valia absoluta” e “espaço da mais valia relativa” (Ruy Moreira, AGB, 2011), 

respectivamente. Compõe este quadro de passagem a montagem dos 

Ministérios do Trabalho e da Educação, os quais passam a regular as relações 

entre trabalhador e empresa, bem como, as relações da formação cultural do 
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povo, agora sob a égide da temática imperialista do bloco dominante. As 

leituras de mundo reproduzidas no universo escolar e universitário seguem, 

assim, a “sugestão” do bloco vencedor que caracteriza a “singularidade”. 

 

 

A título de exemplo... 

 

Um exemplo atual dessa situação de renovação do ciclo econômico, ou 

de “internalização do modo de produção capitalista”, apoiada na “valorização 

da terra” e, na atuação do Estado como agente condutor do processo, se viu na 

reintegração de posse ocorrida na área denominada “Pinheirinho”, na cidade 

de São José dos Campos/SP, no início de 2012. O conflito estabelecido entre 

moradores e policiais militares, traz a cena marcante da realidade, cuja OR já 

apontara. De um lado, se vê o direito à propriedade da terra ser garantido pela 

força do Estado e à “força” pelo Estado e, de outro, a submissão dos 

trabalhadores (moradores e policiais) ao regime de direito estabelecido e 

garantido pelo Estado. 

Ao solo prevalece o plano traçado pelo proprietário reempossado, 

cabendo ao Estado oferecer garantias para tal realização, mesmo que este 

tenha que agir à revelia da população que nele, ilegalmente, habita. Além 

disso, o Estado promove sob sua própria tutela o aguçamento do conflito entre 

os trabalhadores, donos apenas de sua força de trabalho, no caso dos 

moradores e dos policiais. A massa de trabalhadores se conflitua diante do 

interesse do capital, e não se une, diante do interesse próprio quanto classe, 

demonstrando alienação e disciplina à capacidade e à característica adquirida 

pelo Estado Nacional, no processo de formação econômico-social do Brasil. 

A resistência dos moradores e ocupantes foi apresentada pela mídia e 

permitiu um plano de ação, “mais eficaz”, por parte do Estado. Este pode 

traçar: a hora de agir, o tamanho e a disposição territorial da tropa da polícia 

militar no momento da retirada das famílias, o processo e os locais para onde 

estas deveriam seguir, o que fazer com seus pertences, enfim, um inúmero 

conjunto de situações que são de responsabilidade do aparato estatal. E, a 

este, cabe também, não só a reintegração de posse, como também oferecer 
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uma nova terra para tal população ocupar e morar (cerca de mil e quinhentas 

famílias, aproximadamente nove mil pessoas no total). É interessante observar 

a imagem exaustivamente publicada na época: 

 

Foto publicada em janeiro de 2012, Pinheirinho, São José dos Campos-SP, extraída do sítio: 

(http://efeito-colateral.blogspot.com.br/2012/01/o-pulso-ainda-pulsa-publicado-no-livro.html) 

 

À esquerda, se vê um escudo improvisado a partir de um latão com os 

seguintes dizeres: “FICAR - RESISTIR - ENFRENTAR”. Além dos escudos, 

outros equipamentos da tropa de resistência de Pinheirinho chamam a 

atenção, tais como: os capacetes (de motociclistas), as caneleiras feitas a partir 

de canos de PVC, os porretes que serviriam como arma diferenciando-se entre 

lâmpadas fluorescentes, cabos de enxada, foices e barras de ferro. A imagem 

é também interessante por representar, além do contexto de (re)ocupação 

territorial, a confusa mistura de objetos e ferramentas de trabalho e, neste 

aspecto, torna-se imagem expressiva da relação cidade-campo, pois confunde 

o expectador habituado a ler que, cidade é isso, e campo é aquilo. A enxada, a 

foice, o capacete e o escudo de latão, assim posicionados, demonstram a 

localização da morada, de sujeitos trabalhadores com suas ferramentas de 

trabalho, deslocalizados do contexto do trabalho, e logo, também do local de 

morada. Além disso, neste contexto temporal-espacial, constituem-se como 

tropa de resistência. Talvez aí uma demonstração do contra-espaço apontado 

na OR, em diferentes sentidos. Um, relacionado à impossibilidade de se definir 

o conceito de cidade ou de campo; outro, relacionado ao espaço da ordem 

capitalista; e outro ainda, relacionado à luta da classe territorial trabalhadora.  

http://efeito-colateral.blogspot.com.br/2012/01/o-pulso-ainda-pulsa-publicado-no-livro.html
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E daí cabe algumas perguntas: como o Estado lida com tal ação 

popular? O que deve fazer o Estado, no sentido de que é co-responsável pela 

situação? O que o Estado fará com as nove mil pessoas representadas pelo 

grupo organizado, resistente à retirada? 

Como o próprio ESTUDO aponta, o foco do planejamento estatal é de 

ordem territorial e, para as Unidades Federativas, este foco vai além do 

planejamento e atinge a ação propriamente dita. Cabe ressaltar que se observa 

crescimento do setor industrial na região cuja reintegração de posse se 

realizou. “Levantamento da Fundação Seade revela que os investimentos 

anunciados na região cresceram 29% em relação a 2009, totalizando cerca de 

R$ 4,04 bilhões, em 2011”. O que se confirma na fala do representante do 

Sindicato dos Metalúrgicos da região: “nossa região fica atrás apenas da 

grande São Paulo e da região metropolitana de Campinas”.55 

Numa outra fração territorial, de modo planejado ou não, se instalarão 

esses antigos moradores de Pinheirinho, e a eles cabem a reestruturação de 

suas próprias vidas, incluindo a reestruturação dos próprios espaços que 

residirão. A pergunta que então se apresenta é: a qual dos territórios o Estado 

proporcionará estrutura, imediata e necessária, ao desenvolvimento 

econômico-social: 1) à terra de Pinheirinho reintegrada à família Naji Nahas? 

Ou 2) às mil e quinhentas famílias agora sem terra? Segundo o planejamento 

estatal, identifica-se uma contradição discursiva, pois lendo os termos: “foco no 

cidadão”; “desenvolvimento de regiões menos dinâmicas”; realização de 

“políticas públicas”; tende-se a responder que, primeiro, serão atendidas as 

famílias. Contudo, chegando as partes conclusivas do próprio ESTUDO, se vê 

que o direcionamento dos “investimentos” são absolutamente de ordem 

reprodutiva das atividades econômicas, e daí, indica-se que “energia”, 

“saneamento básico”, “transporte”, etc., primeiro chegarão às reintegradas 

terras. 

Há ainda outro apontamento a se fazer à respeito, e que considera a 

localização do episódio. São José dos Campos é polo industrializado, cravada 

justamente no ponto concentrado e centralizado, cujo planejamento estatal 

                                            
55

 Ambas passagens foram publicadas no “Jornal do Metalúrgico”, órgão informativo dos metalúrgicos de 
São José dos Campos, Caçapava, Jacareí, Santa Branca e Igaratá, Ano 29 - nº 974, 
www.sindmetalsjc.org.br, de 10 a 16 de janeiro de 2012. 

http://www.sindmetalsjc.org.br/
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federal visa desconcentrar. Assim, se tais questionamentos fossem dirigidos ao 

governo federal, seria muito provável encontrar o discurso de que: “este é um 

problema do estado de São Paulo”, cujo aporte de investimento não foi 

consultado à formulação das “carteiras preliminar e final” apresentadas no 

ESTUDO. Ainda sobre este ponto, qual seria o discurso do governo do estado 

de São Paulo: “do ponto de vista econômico-social, deve-se agir em respeito à 

constituição e promover o que trará mais benefícios à região, e não apenas ao 

conjunto específico de famílias”. 

Resumindo, o Estado, que nem sempre é realizador direto dos 

investimentos, é, através de seu aparato jurídico-institucional, a instância que 

detêm o poder de autorizar, aprovar, avalizar e abrir caminho para quem os 

pudesse fazer. Contudo e em alusão ao “contraespaço” moreiriano, clama-se 

destaque à necessária “mudança”, no mínimo de tal “singular” bloco de poder. 

Para se constituir algum contraespaço, na ordem do capitalismo, é 

necessário que sujeitos passem a contra-atuar o bloco da “singularidade” do 

poder dominante. Como se pode ver, os “dominados fundamentais” continuam 

desprovidos de espaço na atuação política e continuam como massa do 

movimento populacional e consumista, guiado pela “linha de ação” capitalista 

do Estado. Assim, as “classes territoriais” distribuem-se conforme a ordenação 

“territorial” dos planos estatais, ou seja, de modo disperso e estratégico na 

escala nacional e estadual, e, de modo concentrado nas redes de circulação e 

comunicação da escala municipal, metropolitana e interestadual, no caso do 

centro sul brasileiro. Procura-se por melhor localização na lógica inclusiva dos 

lugares e, novas formas de organização política participam desta luta. 

 

Por trás dessas ações de ontem e de hoje está, pois, a reação 

contraespacial a um arranjo de espaço ordenador de uma estrutura 

societária assentada no valor de troca como conteúdo e nexo estruturante. 

Um valor interposto na essência da relação homem-espaço-natureza que 

índios, escravos negros, camponeses, operários, multidão urbana e agora 

classes territoriais rejeitam em defesa de uma relação centrada no valor de 

uso, que é próprio dos modos de vida comunitário. (Ruy Moreira, 2011, p. 

145) 
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Sugere-se que haja uma mudança de “valor” no substrato dos motivos e 

ações deste bloco controlador que constitui a “singularidade”. Assim, abre-se 

possibilidade à mudança no eixo de controle sobre o poder e, nas mais 

diversas escalas que se possa apontar. Da escala do “sujeito homem”56, à 

escala planetária cujo “imperialismo” é ordinário no “arranjo espacial geral”. 

(Ruy Moreira, 2011, p. 46) 

À medida que se aguçam as contradições provocadas pela ordem 

econômico-social vigente, na contramão da “redução das desigualdades 

sociais e regionais” propostas, fortalece-se a necessidade da “mudança” em 

direção à superação de obstáculos. Numa ritmada canção, Gilberto Gil incita: 

 
Sente-se a moçada descontente onde quer que se vá 

Sente-se que a coisa já não pode ficar como está 

Sente-se a decisão dessa gente em se manifestar  

Sente-se o que a massa sente, a massa quer gritar: 

"A gente quer mu dança 

O dia da mu dança 

A hora da mu dança 

O gesto da mu dança" 

Sente-se tranqüilamente e ponha-se a raciocinar 

Sente-se na arquibancada ou sente-se à mesa de um bar 

Sente-se onde haja gente, logo você vai notar 

Sente-se algo diferente: a massa quer se levantar 

Pra ver mu dança 

O time da mu dança 

O jogo da mu dança 

O lance da mu dança  

Sente-se - e não é somente aqui, mas em qualquer lugar:  

Terras, povos diferentes - outros sonhos pra sonhar  

Mesmo e até principalmente onde menos queixas há 

Mesmo lá, no inconsciente, alguma coisa está 

Clamando por mu dança 

O tempo da mu dança 

O sinal da mu dança 

O ponto da mu dança 

Sente-se, o que chamou-se Ocidente tende a arrebentar 

                                            
56

 Termo cantado por Rappin‟Hood, rimando:“sou eu sujeito homem, se eu to com o microfone é tudo no 
meu nome”, em musica de Leci Brandão “Sou Negrão”. Em “2001 [Leci] canta no FÓRUM MUNDIAL 
SOCIAL - (P. Alegre/RS) - (http://www.lecibrandao.com.br/historia/historia.php, - consulta em 
18/06/2012; 21:59) 

http://www.lecibrandao.com.br/historia/historia.php,%20-%20consulta%20em%2018/06/2012
http://www.lecibrandao.com.br/historia/historia.php,%20-%20consulta%20em%2018/06/2012
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Todas as correntes do presente para enveredar 

Já pelas veredas do futuro ciclo do ar 

Sente-se! Levante-se! Prepare-se para celebrar 

O deus Mu dança! 

O eterno deus Mu dança! 

Talvez em paz Mu dança! 

Talvez com sua lança 

 
(“O Eterno Deus Mu Dança”- Composição: Celso Fonseca / Gilberto Gil) 

 

Contradições  

 

Identificar contradições no movimento de conjunto implica retomar 

algumas considerações tanto do ESTUDO quanto da OR. O principal 

apontamento condiz ao conteúdo geral de ambas as obras, pois diante deles, 

uma não contradiz a outra, mas permite que se identifique contradições, no 

interior de uma e de outra. 

O ESTUDO, a partir da interpretação da OR (p. 158), é uma realização 

prevista e acertada do ponto de vista do papel do Estado em relação à forma 

como a sociedade capitalista se organiza. O ESTUDO se insere como 

mecanismo estatal de regulação, mediação e de projeção do Brasil que se 

quer, de acordo como requisitaram todas as diferentes composições do bloco 

de poder que historicamente assumiram o Brasil. Contudo, esta é uma 

evidência de que se muda a composição do bloco mas se mantém o mesmo 

eixo econômico-político capitalista imperialista de desenvolvimento e não só 

neste como em qualquer outro Estado Nacional. Tal se pode confirmar na 

seguinte passagem da OR: 

 

O Estado Nacional evolui, como o campo de forças políticas cujo 

conteúdo é o universo das contradições não-antagônicas (intradominantes) 

e antagônicas (dominantes-dominados), mas que a aliança cidade-campo 

dos dominantes organiza como seu nível institucional maior de hegemonia 

sobre a totalidade social. (p. 179) 

 

Enquanto documento do planejamento estatal, o ESTUDO é o discurso 

renovado e atualizado do Estado, conforme a imagem que se faz da atual 
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conjuntura nacional e mundial, agora pautada principalmente na “dimensão 

territorial” dos fenômenos. O ESTUDO afirma a existência de “desigualdades 

sociais e regionais” diante da leitura conjuntural que se faz do Brasil, e vê, 

como necessidade, reduzi-las “drasticamente”. Nessas desigualdades residem 

contradições territorialmente identificáveis, na medida em que se afirma a 

existência de regiões que se desenvolveram economicamente mais do que 

outras, e pode-se também afirmar, que à custa de outras. Há também as 

desigualdades no âmbito do controle e das decisões políticas, as quais se 

constituem contradições na ordem do poder ou na “singularidade” denominada 

por Ruy Moreira. 

 O Estado tanto assume quanto monta o plano de ação para diminuir ou 

aniquilar tais contradições. No ESTUDO, tal projeto se mostra como “linhas de 

ação” a partir de “escolhas estratégicas” ou de “rearranjo de ordem jurídico-

política”. As de “escolha estratégica” sintetizam a forma de ação em relação às 

contradições de ordem territorial e, as de “rearranjo” visam o concerto das 

contradições no seio da “singularidade”.  

Desta síntese, se vê um movimento contraditório e de conjunto por parte 

do Estado, pois nenhum e nem outro bloco de contradições se vê diminuir, em 

nenhuma conjuntura, e por enquanto, fazem parte do projeto futuro de Brasil. 

O conjunto de contradições se reforça quando se lê as duas seguintes 

passagens, sendo a primeira do ESTUDO e a segunda da OR. Na primeira se 

apresenta a síntese da “visão estratégica nacional e a concepção do Brasil que 

queremos”: 

 

As questões discutidas nos capítulos anteriores, no trabalho de 

elaboração de uma visão estratégica nacional, compreenderam pilares de 

sustentação da estratégia de construção do Brasil do futuro, ou seja: um 

país com desigualdades sociais e regionais superadas ou, pelo menos, 

reduzidas drasticamente; coeso do ponto de vista social e territorial; 

promotor do potencial das suas várias regiões, que valoriza a inovação e a 

diversidade cultural e étnica da população brasileira; promotor do uso 

sustentável dos recursos naturais; integrado com os demais países sul-

americanos e inserido de maneira competitiva e autônoma no cenário 

internacional. (Vol. II, p. 103) 
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Na segunda, se toma como base a OR moreiriana e, nela, se observa a 

caracterização do Estado, bem como a do seu papel em relação à construção 

do Brasil: 

 

O papel do Estado nesta composição é fundamental. Cabe-lhe a 

função de garantir a permanente reposição das condições gerais da 

reprodução ampliada do capital. O Estado administra as contradições 

estruturais a favor do "bloco do poder''; investe em capital fixo, consumo 

coletivo, integração dos mercados; subsidia a formação do capital privado 

(incentivos fiscais e juros negativos); realiza parcela ponderável das 

mercadorias (consumo da produção privada) com recursos públicos 

(sistema fiscal); fornece parcela preponderante dos bens de capital e 

intermediários (aço, derivados petroquímicos, maquinaria, energia, minérios 

metálicos) a lucros abaixo dos lucros privados. (p. 153) 

 

Além disso, os veículos da ação estatal transitam entre o inumerável, 

mas identificável, universo contraditório da realização, materializado nas 

condições de vida das pessoas e das famílias. Tais condições manifestam-se 

tanto no ambiente de trabalho quanto no de morada, sobretudo àqueles 

desprovidos dos meios de produção e donos apenas de sua própria força de 

trabalho. O Estado Nacional é soberano sobre seu território e, tem pleno poder 

para avançar ou recuar o processo de “internalização do capitalismo 

imperialista”. 

Tal movimento, ora de avanço ora de recuo, é determinado de acordo 

com a pressão que o próprio Estado sofre, tanto interna quanto externamente. 

Assim, seja ele rico, pobre, novo ou antigo, o Estado Nacional compreende a 

estrutura necessária que o torna agente realizador do próprio capitalismo, e 

que nele se realiza, retomando o que a OR nos apresenta na ideia de 

“particularidade”. Torna-se assim uma unidade territorial com vida econômica 

própria, mas não independente. A dependência reside na característica de 

ligação do interno com o externo, seja do ponto de vista físico-material, seja do 

ponto de vista comunicativo de variados âmbitos – social, cultural, científico, 

jurídico e político – portanto, do ponto de vista da lógica que o constitui e 

transforma. Justamente o que Ruy Moreira nos apresenta como “singularidades 

e particularidades” da formação territorial, jogando o jogo da “universalidade”. 
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Todas são cambiantes, mas esta última é clássica, voraz, disciplinadora, 

estrutural e se projeta à escala mundial.  

Desvia-se da ideia de um Estado Nacional que apenas se submete às 

determinações de um sistema econômico. No máximo, submete-se como 

signatário de instâncias transnacionais que intentam uma mediação jurídico-

política do que acontece no interior de seus territórios, e que está em trânsito 

para o território de outro Estado Nacional. É também o agente que faz a 

articulação deste processo com os demais Estados Nacionais, os quais 

parecem disputar entre si, o melhor custo-benefício da “internalização do modo 

capitalista de (re)produção” da vida, o qual, como já dito antes, se “mundializa” 

e que por isso denomina-se “imperialismo”. Contudo, os Estados Nacionais 

operam entre si, uma mediação de conflitos e contradições, entre as ações que 

se desenrolam no interior de seus territórios. Isso, interfere diretamente na vida 

e na ordem econômica, tanto interna quanto externa, ou seja, o resultado de 

uma ação aqui repercute nos territórios de outros Estados Nacionais. (OR, pp. 

180-183) 

Outra contradição se apresenta no interior do ESTUDO quando lido a 

partir da OR. Trata-se da forma estratégica de desenvolvimento denominada 

de “policêntrica”, a qual se dirige às “regiões menos dinâmicas” do país. Na 

medida em que tal contradição envolve a temática da “desconcentração” e da 

“centralização”, e este, é o tema da próxima parte da análise do trabalho. 

É certo que o poder sobre os territórios e também sobre as 

transformações que neles se instauram, é fator decisivo a quem deles se 

beneficiam. E, nem sempre, os maiores beneficitários dos investimentos e 

ações estão localizados onde tais se realizam. Porquê, localizadamente no 

território, encontram-se estabelecimentos e infraestruturas que servem à 

residência, ao trabalho, ao lazer e à circulação de um local a outro. O benefício 

trazido por um investimento físico-estrutural possui tempo de vida, pois a 

dinâmica econômico-social, a qual sobre e sob vivemos, exige que se realize 

ciclos de valorização, e portanto, de desvalorização do que se distribui nos 

territórios. Assim, um território com determinadas características, pode vir a ter 

de enfrentar, pouco tempo depois, a pressão de uma nova proposta de 

ocupação, conflitante a atual. Um jogo de forças passa a atuar no sentido de se 
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remodelar tal território, e isso implica a vitória de uma proposta em detrimento 

de outra. 

Assim como, “a corda tende a arrebentar do lado mais fraco”, 

territorialmente, se observa o distanciamento da pessoa (física ou jurídica) 

inadequada à nova proposta, assemelhando-se ao que ambos, OR e ESTUDO, 

identificam como movimento de “desconcentração”. Vai variar o tamanho da 

força, tanto de pressão quanto de resistência à mudança. Indubitavelmente, o 

lado político-econômico mais forte redesenhará o território a seu modo, ou pelo 

menos, o mais próximo do seu plano original. Este aspecto, no entanto, aqui se 

identifica à denominada “centralização”, encontrada na teoria geográfica da OR 

e escondida no discurso do ESTUDO. Inclusive, neste último, ressalta-se que, 

o “planejamento agora traçado”, tem também como objetivo, desestruturar a 

concentração econômico-produtiva localizada nos territórios do centro sul 

brasileiro, mas nada se aponta sobre a estrutura monopolista centralizadora a 

qual o próprio Estado, opera, regulamenta e participa. É uma questão de 

percepção escalar do processo, pois o ESTUDO aponta de “centralizador”, o 

território compreendido principalmente pelo que na OR aprece na forma de 

“eixo Rio de Janeiro - São Paulo - Belo Horizonte”, sobretudo na passagem do 

espaço molecular ao espaço monopolista da formação econômico-social 

brasileira. O movimento centralização-desconcentração territorial das 

atividades produtivas, para o Estado, serve como base de planejamento e ação 

para novas operações, desconcentradoras e centralizadoras, e, neste jogo, o 

mesmo Estado se ausenta da discussão sobre a “centralização” dessas 

operações, quando indica a necessidade de “investimento” nos novos polos 

estrategicamente escolhidos. Ou seja, significa que, o importante, é levar 

renovado ciclo econômico para as cidades ou “regiões de referência”, 

reconstituindo a forma como cada uma se conecta à rede do mercado. E, 

desimportante, é o caráter centralizador que tais operações de renovação 

possuem, pois, os aparatos do Estado Nacional regulam, modelam e 

direcionam como e onde o ciclo se realizará, criando mecanismos de proteção 

aos empreendedores, justamente às grande empresas com capacidade de 

bancar os primeiros passos do ciclo, como construção de estradas, usinas de 

geração de energia, redes de saneamento e de distribuição da água, num 

nítido processo de urbanização, seja no campo seja na cidade. As garantias 
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sociais e econômicas exigidas pelas corporações empreendedoras são 

garantidas pelo Estado. Já, as garantias para o conjunto de trabalhadores 

ligados à constituição deste renovado e localizado ciclo de territorialização, 

ficam sob a ordem do mercado, geograficamente situado no movimento sobre 

as redes que interligam as áreas do entorno dos novos polos de 

desenvolvimento, cujo discurso vem sob a forma de “políticas públicas”. Assim, 

a descentralização centro sulina brasileira proposta pelo projeto estatal tem, na 

verdade, um caráter centralizador de nova escala, e esta é a da cidade “polo de 

desenvolvimento”. Observando a localização dos 29 polos escolhidos vê-se 

uma desconcentração territorial do “desenvolvimento” nacional, mas, 

simultaneamente, se vê um novo processo de centralização em torno de 

cidades estrategicamente escolhidas, distribuídas pelo território nacional, na 

forma de uma espiral a partir do primeiro núcleo de centralização do 

“desenvolvimento” identificado no ESTUDO e também na passagem de uma 

para outra etapa da formação econômico-social brasileira na OR. 

Relata-se uma contradição do movimento de conjunto entre as “linhas 

de ação” estatal e de (re)ação populacional e popular já caracterizando um 

processo ampliado de desconcentração e centralização territorial deste mesmo 

movimento de conjunto. 

 

Desconcentração e Centralização territorial do movimento de 

conjunto 

É assim que mal chegado à fase da integração nacional, o arranjo 

do espaço deve ser de novo molecularizado, agora numa desconcentração-

centralizada como uma estratégia de preservação e aprofundamento 

permanente do modo de espaço uniformitarizado que é o modo estrutural 

próprio do capitalismo avançado. (Ruy Moreira, in AGB, 2011) 

 

 

O Brasil segundo Ruy Moreira e, segundo o planejamento estatal, é um 

movimento de conjunto de forças de desconcentração e centralização 

territorial. Identifica-se a “produção e a transfiguração do valor” na rede dos 

lugares como fator determinante e interdeterminante às realizações deste 
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movimento de conjunto, que de modo “particular” se desconcentra e se 

centraliza territorialmente. 

 

“Produção-realização do valor” na rede dos lugares 

 

Cada lugar passa a se valorizar ou a se desvalorizar em relação aos 

demais, conforme o conjunto (de valor) de todos os lugares em rede, o que 

transcende a escala nacional (de valoração) e atinge escala planetária. Ao 

mesmo tempo, se inclui nessa dinâmica as características tanto dos lugares 

quanto as das redes que os interliga, interferindo este conjunto de 

características no balanço final do valor de cada lugar e de todos os lugares em 

relação ao circuito da reprodução capitalista. 

A inclusão dos lugares na dinâmica de valoração se dá via redes de 

transporte, comunicação e energia e a presença dessas estruturas de 

interligação do lugar aos demais lugares torna-se fator preponderante diante do 

grau técnico-tecnológico de intervenção à produção tanto no campo quanto na 

cidade. Esse processo se amplia diante do atual estágio de “internalização do 

capitalismo” no Brasil e a realização do capitalismo leva estabelecimentos 

produtivos e trabalhadores a busca da melhor localização. 

A melhor localização é o lugar melhor posicionado na rede considerando 

o processo e os fatores de valoração em curso. A melhor localização para o 

setor produtivo capitalista coincide com a melhor localização para o trabalhador 

durante certo (e curto) período de tempo. O capital-trabalho se inclui no “custo 

de produção” e nos pontos onde o capitalismo se encontra em estágio 

avançado este aspecto torna os lugares desvalorizados ao capitalista e 

valorizados ao trabalhador. Nesse aspecto reside o aprofundamento do ciclo da 

valoração dos lugares, ou seja, o sobe e desce que vai fazer da desvaloração 

nova valoração. É preciso frisar que o controle sobre as ações nos lugares se 

dá pelo bloco de poder que comanda o território do ponto de vista econômico-

político. Atualmente é o Estado, através dos planos de investimento, o grande 

agente de movimento do ciclo de “produção e transfiguração do valor” na rede 

dos lugares. 
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Quanto mais se acirra a disputa pela melhor localização mais pesa a “lei 

dos rendimentos decrescentes”, a qual indica desvalorização por motivo de 

localização distante/distanciando-se do eixo que interliga fertilidade da terra e 

estruturas, como de transporte, de energia, de comunicação, de 

beneficiamento, estocagem, de transformação, de comércio, de investimento e 

capital de giro. (MOREIRA, 2011, p. 40) O movimento de inclusão de lugares 

na rede valorizada das melhores localizações se dá à partir da 

exclusão/compensação de fatores deseconômicos da acumulação, ou seja, a 

partir da realização das “Leis da Renda Diferencial I e II57. Conforme se vê nas 

“linhas de ação” estatal, o fator de valorização dos lugares está diretamente 

ligado à urbanização, ou seja, serão valorizadas as localidades que estiverem 

numa ordem contigua de aproximação dos polos escolhidos segundo a “visão 

estratégica nacional” presente no ESTUDO (Vol. II, III e IV). 

Contudo, a determinação e a indicação de “novos polos”, como propõe o 

“plano estatal”, se realiza a partir do investimento à necessária rede que os 

conecta ou que os conectará entre si. O Estado, nessa estratégia ligada ao 

adensamento da rede, apresenta um plano que promove e aguça a realização 

capitalista, simultaneamente de lugar a lugar à concentração e à dispersão da 

rede.  

 

Sendo o mesmo o padrão de acumulação consubstanciador do espaço da 

concentração-centralização, entra-se na fase da centralização-

desconcentração. (p.151) 

 

Territorialidade brasileira no movimento de conjunto 

 

O sentido evolutivo do espaço brasileiro caminha, assim, da dispersão 

para a integração nacional crescente, que marca a passagem da fase 

molecular da mais valia absoluta para a integrado-concentrada da mais 

valia relativa. E que hoje se rearruma num retorno ao arranjo disperso de 

antes, agora porém a serviço de autopreservação de um todo já integrado, 

                                            
57

 A “Lei da Renda Diferencial I” indica valorização por motivo de proximidade/aproximação do eixo que 
interliga fertilidade e estruturas..., e a “Lei da Renda Diferencial II” indica valorização por motivo de 
proximidade/aproximação do eixo seguinte ao da LRD-I, ou seja, esgotados os limites dos fatores de 
produção fertilidade e estruturas parte-se para o eixo da inovação/complementação tecnológica. 
(MOREIRA, 2011, p. 40) 
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num movimento vertical-horizontal de centralização-desconcentração [...]. 

(Moreira, in AGB, 2011) 

 

O objetivo agora é descrever e relacionar a territorialidade brasileira a 

partir da referência teórica moreiriana e da referência do planejamento estatal 

de 2008. Do ESTUDO se extrai o plano de investimento e da obra de Ruy 

Moreira a formação econômico-social brasileira e o surgimento das “classes 

territoriais”. São três aspectos concomitantes e interdeterminantes do mesmo 

processo de territorialização. 

De modo geral, a formação econômico-social se realiza na passagem 

da “subsunção formal” para a “subsunção real”, a qual se aprofunda e se 

expande territorialmente no Brasil. O processo das “subsunções” culminam, na 

formação do “espaço capitalista no Brasil” e, coincidem com o que, na OR, se 

denomina “espaço molecular” e espaço monopolista”, respectivamente. Nas 

duas publicações de 2011 Ruy Moreira relê e redenomina tais “espaços”: 

 

Dois momentos distinguem a formação do espaço capitalista no Brasil, 

materializados em duas formas distintas de arranjo espacial, o da mais valia 

absoluta e o da mais valia relativa, que alhures designei o espaço molecular 

e o espaço monopolista, respectivamente (Moreira, 1985).
 58

 

 

Nesses trabalhos se mantém a perspectiva fundante do capitalismo 

imperialista que se “internaliza” no Brasil e se aprofunda a importância dos 

Planos Nacionais de Desenvolvimento no processo de “internalização”, 

oferecendo novas inflexões sobretudo à forma de organização dos movimentos 

populares. Remonta-se o processo de formação econômico-social brasileiro 

descrevendo os “arranjos espaciais” resultantes conforme a cronologia dos 

fatos interdeterminantes do próprio processo. A “economia política do espaço” 

(2011, p. 40) vai se realizando e detonando as transformações que estruturam 

a passagem do “espaço molecular” ou “da mais valia absoluta” ao “espaço 

monopolista” ou “da mais valia relativa”. 

                                            
58

 DO ESPAÇO DA MAIS VALIA ABSOLUTA AO ESPAÇO DA MAIS VALIA RELATIVA: OS 
ORDENAMENTOS DA GEOGRAFIA OPERÁRIA NO BRASIL (

*
 Texto originalmente publicado na revista 

Terra Livre n. 36, ano 27, vol. 1, 2011, da AGB-Associação dos Geógrafos Brasileiros.) 
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O espaço da mais valia absoluta se identifica pelas interações 

espaciais ainda frouxas, marcadas por ensaios parciais de integração 

dentro de um todo estruturado pela ordenação mais de ocupação extensiva, 

seja na cidade e seja no campo, face uma relação de integração indústria-

agricultura, e então cidade-campo, ainda inicial e pouco verticalizada. Já o 

espaço da mais valia relativa se identifica pelo estado oposto, de uma 

relação indústria-agricultura de integração horizontal-vertical realizada e em 

crescente aprofundamento à base de uma ocupação intensiva seja do 

tempo do trabalho e seja do espaço tanto na cidade quanto no campo, com 

reflexos globais sobre o todo. (Ruy Moreira, in AGB, 2011) 

 

 O ponto determinante à transição de um para outro estágio espacial é a 

instalação da indústria na rede dos lugares. Em conjunto a este ponto, aponta-

se a cidade como núcleo territorial político de gestão do processo como um 

todo. O movimento conjunto das instalações fabris-industriais e da importância 

política que se dá às cidades no processo, constituem as bases para o 

aprofundamento das relações capitalistas no Brasil. 

 

Na colônia a cidade é o local-sede dos aparelhos de Estado (Câmara 

Municipal, Polícia etc.). E nessa função é o centro logístico das articulações 

[...]. É o elo de domínio da elite plantacionista e metropolitana. Com a 

independência e a seguir a Monarquia e a República esse perfil de elo se 

reforça. Mas agora para a cidade se situar entre a elite de cima e de baixo 

no novo esquema de poder. [...] Sucede que essa cidade surge no interior 

dos ciclos econômicos. Faz parte deles. E com eles se transfigura quando, 

via sobrevivência plantacionista, estes se desdobram no nascimento da 

indústria. Em momento nenhum neles exercera uma função econômica 

propriamente dita. E por isso é uma pura espectadora da indústria quando 

esta surge. Mas é ela que, quando indústria e agricultura se separam e se 

inter-relacionam numa divisão territorial do trabalho sob o comando da 

indústria, nessa condição em seguida a recebe, agencia-a em seu 

progresso e a ela, por fim, se amolda. (Ruy Moreira, 2011, p. 110-111) 

 

 A cidade é o polo da centralização das ordenações territoriais e, 

conforme se desenvolve o processo capitalista em escala nacional, observa-se 

um movimento de desconcentração desses polos. Assim, o caráter da 

centralização está na importância política e territorial das cidades, 
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considerando sua posição e valor na rede de lugares. Já, o caráter de 

desconcentração está no aspecto transitório da importância política e territorial 

das cidades, possibilitando expandir, pelo território brasileiro, a reprodução do 

desenvolvimento do capitalismo sob o controle do bloco de poder que já o 

domina. Assim, a cidade representa o elo entre os pólos econômicos e políticos 

mais preponderantes e, portanto, melhor posicionados na hierarquia do poder 

do “bloco dominante”. Considerações sobre este aspecto foram apontados no 

primeiro Capítulo (pp. 66 a 71) em conjunto com passagens da OR (pp. 151 a 

161). Contudo, na importância da cidade, é que também se fortalece os 

aspectos da “particularidade” do desenvolvimento do capitalismo no Brasil. 

A concordância com tal processo também se vê na continuidade da 

teoria moreiriana, principalmente quando se descreve o processo de 

“reestruturação espacial”. A fim de expressar tal consonância, selecionou-se as 

seguintes passagens do texto publicado em 2011 (in AGB): 

 

[...] É toda uma nova geografia industrial que precisa ser enxertada 

sobre aquela de ontem. Da escolha das soluções adotadas depende a 

agravação ou reabsorção dos desequilíbrios inter-regionais, que o 

desenvolvimento econômico do país seja freado ou estimulado. (Ruy 

Moreira, in AGB, 2011) 

Assim, a partir dos anos 1980 empreende-se, sob a égide da 

intervenção do Estado, a política cuidadosa e bem arquitetada de estratégia 

de rearranjo chamada academicamente de reestruturação espacial. 

A primeira das três fases da reestruturação espacial no Brasil [...] [tem 

sua forma definida pela] transferência das indústrias localizadas na Grande 

São Paulo para o interior do estado e para outros estados [...]. 

A localização dispersa e em arco desses polos suscita a 

implementação em grande escala de uma rede de transportes, 

comunicações e transmissão de energia que terá como resultado uma 

rearrumação mais forte e ampla do espaço brasileiro, refletindo-se na 

organização espacial da agropecuária, na distribuição territorial da 

população e na interiorização das cidades e acarretando a integração 

nacional dos mercados e a nacionalização dos problemas[...]. De que 

decorre a redistribuição ampla do operariado fabril, junto à redistribuição da 

indústria e da população urbana das cidades metropolitanas para as 

cidades médias do interior dos estados. 

Assim, em duas décadas o nível da concentração industrial-operária se 

altera fortemente: o quadro da participação do estado de São Paulo no valor 
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da produção industrial do país cai de 58% em 1970 para 48% em 1999. E o 

da participação nacional da região metropolitana cai de 44% para 26%. Ao 

tempo que internamente ao estado cai de 76% para 54%. Já o peso da 

participação nacional do estado no emprego industrial cai de 34% para 24% 

e o da região metropolitana de 70% para 55%, no mesmo período. 

[...] A disseminação territorial da indústria pelo amplo espaço brasileiro 

leva, assim, a disseminar-se consigo os meios de transferência (transportes, 

comunicações e transmissão de energia), lançando as bases da 2
a
. fase de 

reestruturação. 

De modo que diante dessa infraestrutura disseminada uma série de 

relocalizações industriais vai se dando entre 1970 e 2006. São indústrias 

alimentícias, têxteis e de calçados que fecham suas portas no estado de 

São Paulo e estados do Sul para reabrirem nos estados do Centro-Oeste e 

do Nordeste, trocando fisicamente de local. Bem como indústrias novas do 

ramo de bens duráveis e do ramo de bens intermediários que vão localizar-

se diretamente nestes e noutros estados, fora e dentro da região Sudeste 

[...]. Numa nova divisão territorial industrial do trabalho. Desde 1999 mais da 

metade do parque industrial (cerca de 60%) está já distribuído pelo território 

nacional, fora do Estado de São Paulo, privilegiando os estados do Rio 

Grande do Sul, Paraná, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Goiás, Ceará, Bahia 

e Pernambuco [...]. 

[...] A última etapa da reestruturação vem com a privatização das 

empresas estatais, que atinge justamente o setor industrial de bens 

intermediários. [...] Numa reestruturação de forte cunho político. A 

envergadura das plantas e a importância estratégica das indústrias desses 

polos significa a transferência da gestão do espaço, levando sua 

territorialidade para a controladora privada. De modo que junto com a 

gestão da empresa vem a gestão por ela de todo o espaço do polo.  

Talvez o caso que melhor exemplifique seja o da CVRD (Companhia 

Vale do Rio Doce), cuja transferência para o controle privado transferiu para 

a empresa o controle privado de todo o espaço do Grande Carajás. (Ruy 

Moreira, in AGB, 2011) 

 

 Ruy Moreira cita, como melhor exemplo desta “terceira etapa da 

reestruturação”, o caso “de todo espaço do Grande Carajás”, o qual passa a 

ser controlado pelo capital privado da empresa CVRD (Companhia Vale do Rio 

Doce). 

 A partir desta caracterização da “reestruturação espacial” brasileira, se 

pode observar um processo de desconcentração e centralização territorial no 
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Brasil, pelo menos “a partir dos anos 1980”. A redistribuição espacial do setor 

industrial e das infraestruturas dos “meios de transferência” reaparecem no 

ESTUDO como “planos de investimento estratégico” para se alcançar “o Brasil 

que se quer”. Assim, reafirma-se a tese de que o capitalismo continuará a se 

desenvolver no Brasil na forma já prevista pela teoria moreiriana de 1985. As 

atualizações vislumbradas nos outros trabalhos do autor descrevem mudanças 

de contexto e de distribuição espacial dos arranjos que se realizam sob a 

estrutura teórica do capitalismo apresentado na OR. 

 O ESTUDO oferece o mapa síntese – “Macropolos e aglomerações sub-

regionais, locais e geopolíticas (Figura 8 no interior do ESTUDO) – das 

localizações estratégicas que neste momento devem estar interligadas por uma 

rede de infraestruturas de “meios de transferência” e de produção industrial 

(considerando o período 2008-2011 foco de tais investimentos – Vol. V, p. 72).  

 

 

(ESTUDO, Vol. I, p. 37) 

 



144 

 

 
 

O mapa permite visualizar a realização passada e descrita nas 

passagens de Ruy Moreira (2011, in AGB). Permite também, aferir o 

apontamento de que os “Macro-pólos Consolidados” correspondem às cidades 

capitais das Unidades Federativas que já vivenciam em maior grau as 

contradições surgidas pela realização do desenvolvimento econômico industrial 

do “espaço monopolista”. Nestas cidades encontram-se “desigualdades sociais 

e regionais” já herdadas pelo processo de “internalização do capitalismo”, as 

quais a escala e a temática do mapa logram esconder. Um entendimento de tal 

aspecto se vê no seguinte trecho: 

 

A concentração maciça da indústria desde mais de um século em 

algumas das maiores aglomerações, degradou as condições do habitat e da 

vida (bairros industriais leprosos, poluição da atmosfera urbana, 

deslocamentos longos e fatigantes dos trabalhadores etc.) e contribuiu a 

essa congestão urbana, que impede daqui por diante as fábricas de 

ampliar-se e eleva os custos da produção. Ela levanta a um tempo o 

problema da organização da atividade industrial nos grandes centros 

urbanos (criação de “zonas industriais”) e aquele da descentralização. 

Descentralizadas ou inteiramente novas, é preciso saber onde colocar as 

fábricas. A questão é importante, pois sua localização é um dos dados 

maiores do custo de suas fabricações, como da evolução do âmbito 

humano onde se estabelecem. (Ruy Moreira, in AGB, 2011) 

 

Daí e voltando-se ao mapa, pode-se aferir que as “fábricas” serão 

posicionadas nos ou no entorno dos “Novos Macro-pólos” e das 

“Aglomerações” indicadas. Entram em cena, para a decisão do 

posicionamento, os incentivos e benefícios oferecidos pelas instâncias político-

decisórias dos estados e dos municípios, disputando entre si os 

estabelecimentos produtivos mais rentáveis, pois é deles que se extraem os 

tributos e impostos. O capital-privado disputará, entre si, as melhores 

localizações, considerando o “valor” do lugar na rede dos lugares. 

Observando a localização destes “pólos” em relação ao território 

nacional pode-se constatar a descentralização como estratégia de 

desenvolvimento promovida pelo Estado. Pode-se também constatar que o 

planejamento estatal está dirigido à escala nacional e possibilita visualizar o 

quadro geral das “desigualdades sociais e regionais” que o planejamento visa 
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erradicar. O  ESTUDO as mapeia à distância dos quadros de realização, pois 

essas desigualdades são visualizáveis nas paisagens dos lugares e se 

apresentam numa variedade de formas que somente o recorte específico pode 

caracterizar. 

No mapa também se apresentam as “Macrorregiões” e dentro delas as 

“Subrregiões”, separadas entre si por linhas-limite denominadas “territórios 

estratégicos”. A divisão territorial do conjunto coincide e se insere no mapa dos 

“territórios homogêneos”59, onde estão acompanhados da descrição de 

“vetores” – “obstáculos” ou “portadores de futuro” – do desenvolvimento. Assim, 

entende-se que as “desigualdades sociais e regionais” possuem duplo e 

contraditório aspecto neste documento do planejamento estatal. Com isso fica 

fortalecida a tese de que a categoria da região mantém-se importante à leitura 

das conjunturas e dos planos traçados à territorialidade. O mesmo mapa pode 

então servir ao investidor e ao trabalhador, na medida em que ambos estão à 

procura da melhor localização. Em tese, a melhor localização é a combinação 

das necessidades e características de cada um associadas ao local 

posicionado pelo menos entre dois “polos”, ou seja, numa certa região do 

mapa. 

 

A rapidez e a amplitude da mutação implicam numa reconversão dos 

homens e dos equipamentos, numa nova orientação dos investimentos, que 

levantam importantes problemas técnicos, financeiros e sociais. Esses 

problemas apresentam-se necessariamente em termos geográficos. 

Primeiramente, com efeito, as indústrias antigas, hoje periclitantes, não se 

encontram situadas em qualquer parte; elas se acumularam sobretudo em 

certas regiões (bacias carboníferas, complexos portuários notadamente). E 

a reconversão provocada por suas dificuldades é, pois, antes de mais nada, 

uma reconversão regional. (Ruy Moreira, in AGB, 2011) 

 

O planejamento estatal responde a isso da seguinte maneira: 

 

Foram considerados critérios econômicos, ambientais e sociopolíticos 

na definição das regiões, que têm em conta o papel desempenhado pelas 

cidades na organização do território, dada a força de polarização em sua 

área de influência. Ainda, a aposta na estratégia de desconcentração e 

                                            
59

 Vide página 108 – Capítulo III 
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desenvolvimento mais equilibrado do país levou à escolha de novos pólos, 

vértices de uma rede policêntrica de cidades, estrutural para a nova 

organização territorial pretendida. (Vol. I, p. 14) 

 

A estratégia da desconcentração centralizada do investimento nos polos 

mais afastados, mas em movimento de aproximação daqueles localizados no 

“centro sul brasileiro”, recria uma aproximação de conjunto, via inicial 

afastamento para posterior aproximação. É centrífugo a curto e médio prazo, e 

centrípeto a longo prazo, se imaginar ter este fenômeno a forma de uma 

espiral. Fazer com que tal processo ocorra de modo a se integrar com os 

demais polos, esta passa a ser a “linha de ação” mestra do Estado. O aporte 

midiático, o de capital de investimento e principalmente o poder de direcionar 

ambos os veículos de ação, tornam o Estado sujeito ainda mais forte nessa 

relação. Uma consequência é observada no comportamento de assentamento 

ou deslocamento da população, ainda pouco organizada como movimento 

popular, mas bem direcionada como movimento populacional. 

 O movimento territorial de desconcentração e centralização do “processo 

de reestruturação” brasileiro é também interdeterminante ao que Ruy Moreira 

aponta como “classes territoriais”. Este termo não se apresenta na OR e só vê 

presente em análises mais recentes. Nos idos de 1985, o recorte temático dado 

ao “movimento operário e a questão cidade-campo” aponta o processo 

territorial do movimento (popular) dos “dominados fundamentais”, tanto no 

sentido de sua concentração (por um lado) quanto no sentido de sua 

desconcentração e dispersão (por outro). 

No lado da desconcentração e da dispersão aparece o movimento dos 

“dominados fundamentais” do campo, o qual a conjuntura do poder dominante 

logra enfraquecer via “fronteira em movimento”60. A concentração do 

movimento popular está no “operariado” da indústria e, em sua relação direta 

com a cidade e a urbanização. É na formação do “partido político”, a partir da 

conjunção dos estratagemas dos “dominados fundamentais”, que Ruy alicerça 

sua ideia de “contra-espaço”61. Nesse sentido e sob este formato é que os 
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 Página 55 deste trabalho. 
61

 Nas palavras de Ruy Moreira: “Espaço/contra-espaço são as formas da estrutura espacial que 
exprimem as lutas respectivas das classes antagônicas e vão surgindo no interior dos seus embates. 
Mais que uma simples negação, contra-espaço é negação afirmadora de uma “práxis” transformadora.” 
(1985, p. 17) 
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movimentos populares, manifestos como “questão cidade-campo”, fundem-se 

como sujeito político atuante no processo de formação econômico-social 

brasileira. Um projeto de redesenho à “singularidade” o qual ainda não se 

efetivou, nem mesmo agora diante do processo de reestruturação brasileiro.  

 

No Brasil o processo da reestruturação se inicia junto ao fim do ciclo 

dos governos militares, em 1990, concebido como o estabelecimento de 

uma forma nova de regulação espacial vinda por conta da privatização das 

empresas estatais e da conseqüente reforma do Estado. [...] De modo que 

três fases de reestruturação podem aqui ser vistas: a reconfiguração 

espacial da indústria, a flexibilização estrutural da organização industrial-

produtiva e a emergência das empresas e classes territoriais. Tudo vazado 

numa nova forma de divisão e ordenação regional do trabalho. (Ruy 

Moreira, in AGB, 2011) 

 

 Sobre a temática do “movimento operário”, já apresentada neste 

trabalho62, pode-se aferir estreita combinação com a formação das “classes 

territoriais”, pois, é na formação do “partido político”, a partir da conjunção dos 

estratagemas dos “dominados fundamentais”, que Ruy alicerça sua ideia de 

“espaço/contra-espaço”.  Somente após a conjuntura de articulação se realizar 

no “espaço urbano” é que se dirige às ações de articulação de conjunto aos 

“dominados fundamentais”. Ou seja, a inclusão dos motes oriundos da 

dinâmica espacial camponesa também irá compor os quadros da formação do 

“partido da aliança” (OR, p. 167), entretanto, à posterior organização dos 

setores urbanos. Nesse sentido e sob este formato é que os movimentos 

populares, manifestos como “questão cidade-campo”, fundem-se como sujeito 

político atuante no processo de formação econômico-social brasileira. 

Diferenciando as ações no “espaço urbano” daquelas mais restritas à dinâmica 

do “espaço campo”, aponta-se para a formação e coesão do “partido” 

representativo da ordem dos “dominados fundamentais”, agora apontados 

como “classes territoriais”. 

 

Num paradoxo quanto a seu propósito estratégico, esta ordem de 

rearrumação do espaço nacional aguça os conflitos que previa evitar. Se a 

redistribuição territorial radical que se dá com a indústria desfaz consigo a 
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 Nas seguintes páginas: 55;61;69;74;77;79-87;126;147. 



148 

 

 
 

geografia operária então existente, atomizando a classe trabalhadora fabril 

nos diferentes nichos da nova divisão regional do trabalho, o contrário 

acontece com a geografia das classes do trabalho rurais, levando-a a 

nacionalmente generalizar-se no nascimento do movimento dos sem-terra 

por reforma agrária redistributiva de terras e das comunidades indígenas 

por demarcação de território em nível global. 

Creio podermos entender nestes termos o dilema da reestruturação 

espacial capitalista no Brasil, ao efeito de sentido inesperado da estratégia 

de dissolução da geografia operária dos PNDs, desmontando a geografia 

operária, mas contrariamente organizando a geografia do que, à falta de um 

termo próprio, e numa terminologia provisória, designaremos classes 

territoriais. [...] estas comunidades erguem-se como sujeitos do cenário 

político assim formado, antepondo à ação expansiva das empresas suas 

demandas de demarcação de terras, as comunidades indígenas, 

recuperação de terras usurpadas, as comunidades camponesas, a 

legalização de domínios históricos, as comunidades quilombolas, que a 

expansão territorial capitalista busca incorporar. (Ruy Moreira, in AGB, 

2011) 

 

 

A desconcentração e a centralização territorial do movimento de 

conjunto é um dado da relação cidade-campo porque envolve tanto os sujeitos 

políticos quanto os territórios econômicos distribuídos numa espacialidade 

relacional. Ou seja, só é porque está em movimento conjunto de relações. Por 

isso aqui se concorda com a tese moreiriana d“a impossibilidade de se definir o 

que é campo e o que é cidade”63 (OR, p. 169), pois são resultado de relações, 

de um movimento conjunto de relações entre distintos sujeitos e distintas 

territorialidades.  

 Outro reforço que se dá ao processo de desconcentração e 

centralização pode ser observado quando se considera os apontamentos da 

territorialidade em relação à “Taxa líquida migratória, segundo os municípios” 

do Brasil (IBGE, 2010) apresentada no mapa abaixo: 

 

                                            
63

 Nos termos da própria OR: “Evidentemente, implica disto inferir que a cidade e o campo não têm um 
conceito em si, mas aquele determinado pelo conteúdo que lhes empresta a natureza da aliança de 
classes rural-urbana traçada em cada contexto histórico-concreto.” (p.169) 
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Mapa extraído do Artigo Migrações Internas, presente na obra ibegeana de 2010 (op. Cit). 

 

 

O saldo positivo do deslocamento populacional interno demonstra a 

territorialidade concentrada no entorno dos polos de desenvolvimento 

econômico dos anos 1990. O exercício de relacionar os “29 pólos” estratégicos 

do ESTUDO ao mapa das “Taxas Migratórias” permite constatar o mesmo 

saldo positivo nessas localidades, mudando aqui e ali a dinâmica demográfica 

do entorno. 

Segundo o ESTUDO: 
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[...] afirma-se que a oferta de infra-estrutura, a dinâmica produtiva e as 

cidades são os grandes estruturadores da dinâmica regional no Brasil 

contemporâneo. [...] Foi proposto, portanto, selecionar algumas cidades 

médias ou mesmo pequenas, mas estratégicas para sua região, localizadas 

em pontos estratégicos, para a consolidação da integração nacional ou para 

apoiar um esforço de descentralização produtiva já em curso em certas 

regiões do país [...]. (Vol. V, p. 59) 

 

 

Esta passagem se faz necessária para destacar o papel que se dá às 

regiões e as localizações, sobretudo, às cidades, neste movimento de conjunto 

de relações que dão forma ao “arranjo espacial” da relação cidade-campo no 

Brasil. Assim, a “desconcentração” pretendida, realiza-se na forma de 

centralização, e, em um movimento de conjunto, relacionada à distribuição 

territorial dos “grandes estruturadores da dinâmica regional no Brasil 

contemporâneo. A disputa pela melhor localização na rede dos lugares, no 

processo que se territorializa, intercombinam-se com a dos polos 

estrategicamente selecionados, pelo Estado, pelo setor privado, pelo 

trabalhador, ou seja, pela sociedade no movimentado seio das contradições e 

conflitos que a constituem. 

Sob a ótica moreiriana, o “arranjo espacial” tem uma essência: 

 

Uma dissolução de contrastes parece ser assim a essência do novo 

quadro de arranjo formado pela reestruturação espacial. [...] Enquanto a 

concentração e o volume da demografia formavam a força da ação operária, 

a dispersão e o pequeno tamanho de população de cada comunidade 

determinavam a sua fragilidade. A rearrumação espacial dos PNDs elimina 

a concentração operária concentrada e interliga em rede a dispersão da 

geografia comunitária. 

[...] Tudo dentro de um todo integrado na lógica única do espaço da 

mais valia relativa. Justamente a lógica que agindo por trás acaba 

interligando em rede as comunidades antes desconectadas seja nas 

comunicações e seja nas ações de seus movimentos de agenda distintas. 

[...] a reestruturação é uma mudança de paradigmas da infra e da 

superestrutura, que leva o modo de produção existente a refazer suas 

bases materiais de modo a compatibilizar a tensão acumulada entre o nível 

das forças produtivas e as relações de produção que contêm sua contínua 

expansão para frente, diluindo o quadro de conflitos e de tensões, sem 
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mudá-lo exceto formalmente. É um processo de caráter essencialmente 

espacial. (Ruy Moreira, in AGB, 2011) 

 

E, o “caráter essecialmente espacial” moreiriano, ao ver desta análise, 

pode-se ver representado no desenho abaixo, denominado “ESPAÇO”: 

 

 

(Will Eisner, NEW YORK - A Grande Cidade, São Paulo: Record, 2009, p. 127) 

 

Nesta imagem, o “ESPAÇO” ganha significado de “arranjo espacial” da 

relação cidade-campo, na mente e na vida de, pelo menos, um homem.  
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A “espiralidade” do movimento de conjunto 

 

 

(Imagem miniatura do link do sítio do MP onde se encontra o ESTUDO) 
 
 

O “arranjo espacial” da relação cidade-campo no Brasil resulta do 

movimento de conjunto das relações e ações realizadas e mediadas pelo 

Estado em contraposição às “classes territoriais”. Tal movimento se realiza 

numa via de mão dupla e teria a forma de uma espiral. Conforme o tema e o 

momento histórico, a projeção parte de certo lugar em direção a uma 

diversidade de lugares. A partir dos polos econômicos mais desenvolvidos, dá-

se primeiro um movimento centrífugo e, em seguida, um movimento centrípeto 

de territorialização. 

A forma geral deste “arranjo” é uma espiral que se prolonga horizontal e 

verticalmente sobre o território. O prolongamento horizontal resume-se no 

processo de desconcentração, na escala do território nacional, e, o de 

concentração, na escala das cidades - “polo”. O prolongamento vertical, 

resume-se na forma centralizada da horizontal desconcentração - concentrada. 

A forma espiralada é a característica do traço que se projeta sobre o 

mapa do Brasil, unindo o movimento de conjunto, quando vistos em separado 

pela necessidade do recorte, à observação dos fenômenos coexistentes e 

interdeterminantes da territorialidade. Se vê realizar um movimento espiralado, 

centrífugo e centrípeto de expansão espacial, de modo a adensar as 

ocupações e relações em alguns polos, e estes, interligando-se entre si à 

escala nacional e daí, às escalas “latino-americana” e mundial. Visualizar tal 

fenômeno na paisagem demanda aceitar como inseparável a relação cidade-

campo ou campo-cidade, considerando a dupla direção e as características das 

ações e das relações que se estabelecem num movimento de conjunto. 

Um todo em rede de lugares interligados e que constitui o tecido que 

cobre o território brasileiro, o que num esforço de visualização caracterizaria o 
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“arranjo espacial” do Brasil. Como este todo espacial é e está em movimento, 

necessita-se do recorte para poder visualizá-lo. 

A forma espiralada do movimento também projeta-se sobre “a nova 

regionalização” proposta por Ruy Moreira (in AGB, 2011), considerando “a 

nova divisão do trabalho”.  Tal regionalização se reparte “em quatro grandes 

âmbitos”: 

 

1º âmbito - A região do polígono industrial, [...] espaço que se estende 

de Belo Horizonte ao Rio Grande do Sul compõe a primeira região. Trata-se 

da faixa do território nacional imediatamente vinculada à indústria paulista e 

que reúne o grosso do mercado consumidor de classe média e alta do país. 

2º âmbito - A região do complexo agro-industrial, [...] espaço formado 

pelos estados do Centro-Oeste e áreas circundantes do Sul, Sudeste, Norte 

e Nordeste, até onde chegam o relevo das chapadas e o ecossistema do 

cerrado. [...] A seqüência de cadeias que se arrumam ao redor de produtos 

de agroindústria, como a soja e o algodão, a exemplo da cadeia carne-grão-

ração vinculada à produção da soja, e que aglutinam desde o setor primário 

ao quaternário em sua função, compõe o cerne da sua economia.  

3º âmbito - A região de reserva biotecnológica, [...] espaço da imensa 

floresta amazônica [...]. A abundância de recursos genéticos e de água em 

ambiente tropical dá o tom regional, através do elemento que oferecem ao 

florescimento de uma economia centrada na bioengenharia e na biomassa.  

4º âmbito - A região da indústria de não-duráveis e agroindústria. [...] 

espaço, por fim, constituído pelo Nordeste [...]. A transferência de muitas 

das indústrias de não-duráveis para esta região vai formando nela uma 

concentração desse ramo em nível nacional, uma região industrialmente 

identificada pela maior presença das indústrias de bens de consumo não-

durável no país. Ao lado das quais mantêm-se ainda a velha agroindústria 

açucareira e se desenvolve a agroindústria de fruticultura irrigada, numa 

nova identidade regional dentro do país. (Ruy Moreira, in AGB, 2011) 

 

 

A título de exemplificação... 

 

Na perspectiva de exemplificar a “espiralidade” do movimento de 

conjunto, experimenta-se lançar o traço espiralado a partir da Capital Federal 

Brasília em direção à diversidade de lugares que a ela se ligam e se interligam, 

no presente e ou no futuro planejado. Territorialmente, as vias deste 
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movimento de ligação materializam-se nas redes de transporte, comunicação e 

energia, principalmente. 

Um primeiro aspecto que se aponta é o perfil de cidade - metrópole 

nacional, cravada na interlândia do “complexo agro-industrial” que marca o “4º 

âmbito da regionalização brasileira” moreiriana. Entre outros aspectos, Brasília 

está: rodeada de, um complexo, diversificado e amplo circuito econômico 

industrial; posicionada estrategicamente no centro do continente sulamericano 

e, nos altiplanos divisores das águas brasileiras, que partem à norte, nordeste 

e sul. Trazendo contribuições de estudos recentes da dinâmica demográfica64, 

aponta-se que: 

 

 

 

Dando continuidade à caracterização das formas de Brasília, segue-se 

ao ESTUDO, segundo eixo de entendimento desta dissertação.  

Primeiro, aponta-se dois dos cinco aspectos “obstáculo”, e ao mesmo 

tempo, “portadores de futuro” do chamado “Território 2A – Centro-Oeste”: 1) 

“Fortalecimento dos elos que se estruturam no arco Brasília-Anápolis-Goiânia, 

o que ajudará a região a se tornar um pólo de atração de empreendimentos de 

base científica e tecnológica e serviços de alta complexidade.”; e, 2) 

“Integração sul-americana baseada em complementaridade de recursos e 

projetos conjuntos, capazes de embasar uma agenda de desenvolvimento para 

o coração do continente.” 

No mapa dos “territórios homogêneos”65 da “visão estratégica nacional” 

(Vol. I, p. 25) a cidade de Brasília é um ponto cravado na tríplice fronteira 

regional onde se encontra as linhas circundantes dos “Territórios 2A”; 

“2B1(Sertão Semi-árido Nordestino)”; “2B2 (Centro-Norte)”. Este mapa enxerga 
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 Conteúdo extraído do Artigo Migrações Internas, IBGE, 2010, op. Cit. 
65

 Vide página 107 deste trabalho. 
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“o País pela ótica da homogeneidade” e com isso faz de Brasília um dos dois 

únicos lugares que passam a ter quinze e não cinco “vetores de obstáculo e ao 

mesmo tempo portadores de futuro”.  Assim, se triplicam as possibilidades de 

realizações do planejamento estatal dirigido à cidade. 

Numa passagem mais adiante, se observa que a cidade de Brasília 

posiciona-se estrategicamente posicionada no mapa66 dos “conjuntos 

territoriais construídos no âmbito no módulo 3 [...] – os quais  enxergam o País 

pela ótica da força polarizadora das cidades” (Vol. I, p. 38). O dado da 

localização estabelece a relação entre esta (onde Brasília se inclui na 

“Macrorregião Brasil Central”) e as caracterizações anteriores, e reafirma: 

 

Observe-se que os novos macropolos propostos (pontos azuis) se 

situam na área centro-ocidental do país (Palmas/TO, Cuiabá/MT, Campo 

Grande/MS, Uberlândia/MG, Porto Velho/RO, Belém/PA e São Luiz/MA), 

onde se deve reforçar as cidades para que sejam capazes de polarizar o 

grande espaço econômico do Centro-Oeste brasileiro e frear a 

concentração urbana e econômica no sul-sudeste. A escolha se deu 

basicamente em cima das capitais dos Estados, que já têm uma estrutura 

econômica minimamente consolidada, mas precisam ser reforçadas 

enquanto vértices de uma rede policêntrica de cidades capaz de 

desconcentrar e interiorizar o desenvolvimento do país no médio e longo 

prazos. A única exceção é Uberlândia, que tem o importante papel de 

contribuir para frear a concentração tanto de São Paulo quanto de Brasília. 

(Vol. I, p. 38) 

 

Assim, Brasília tem campo aberto para influenciar as realizações 

territoriais à norte e à nordeste, dividindo a atração “natural” exercida por São 

Paulo com a cidade de Uberlândia/MG, ficando menos pressionada pela força 

centrífuga desta direção do “arranjo espacial”. Pode assim usufruir da grande 

potencialidade que lhe sobra, tanto de força centrífuga quanto centrípeta, nos 

eixos centro-norte e centro-nordeste. O movimento de conjunto das “linhas de 

ação” estatal e de (re)ação populacional e popular tende a exercer novas 

territorializações, intra e inter expandindo-se, e, distribuindo-se a 

pavimentação da rede (infra e supra) estrutural e, os locais de trabalho e de 

morada das “classes territoriais”. 
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 Vide página 143 deste trabalho. 
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Assim, e nessa expansão centrífuga e centrípeta da região de Brasília, 

convivem, no mesmo lugar, mas em datas distintas, os movimentos populares 

do “espaço campo-rural”, por exemplo “A Marcha dos Sem Terra”, organizada 

pelo MST (Movimento dos Trabalhadores Sem Terra), e, os movimentos 

populares do “espaço urbano-cidade”, por exemplo os “Meninos da Ceilândia” 

e “CUFA – Central Única das Favelas”. A existência territorial simultânea 

fortalece a ideia moreiriana de movimentos, e portanto, e de existência das 

“classes territoriais”. Falta-lhes a sincronia histórica do tempo e, para Ruy 

Moreira: 

 

A história é espaço porque é movimento em pleno devir; e sem 

materializar-se em formas espaciais concretas, o devir não se efetiva e a 

história inexiste. Sendo o próprio movimento do devir configurado, o espaço 

não é o que a história deixou para trás, e agora amarra seus passos como 

coisa inerte. O espaço compõe a própria lógica das determinações, e só no 

interior desta dialética pode ter sua lógica desvendada, e, então, pode 

propiciar o desvendamento da lógica e direção das determinações da 

história. (OR, p.15) 

 

A complexidade existencial dessas “classes territoriais” de Brasília 

pode-se se encontrar, até o presente momento histórico, na temporalidade 

musical da composição de Renato Russo, denominada “Metrópole”: 

 

"É sangue mesmo, não é mertiolate" 

E todos querem ver 

E comentar a novidade. 

"É tão emocionante um acidente de verdade" 

Estão todos satisfeitos 

Com o sucesso do desastre: 

Vai passar na televisão 

"Por gentileza, aguarde um momento. 

Sem carteirinha não tem atendimento - 

Carteira de trabalho assinada, sim senhor. 

Olha o tumulto: façam fila por favor. 

Todos com a documentação. 

Quem não tem senha não tem lugar marcado. 

Eu sinto muito mas já passa do horário. 

Entendo seu problema mas não posso resolver: 
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É contra o regulamento, está bem aqui, pode ver. 

Ordens são ordens. 

Em todo caso já temos sua ficha. 

Só falta o recibo comprovando residência. 

Pra limpar todo esse sangue, chamei a faxineira - 

E agora eu vou indo senão perco a novela 

E eu não quero ficar na mão 

(“Metrópole” - Legião Urbana - Composição: Renato Russo) 

 

O descrito e supra citado, é um exemplo da “espiralidade” do “arranjo 

espacial” da relação cidade-campo no Brasil, ou seja, da forma espiralada do 

movimento de conjunto de relações e ações interdeterminantes ao próprio 

espaço geográfico brasileiro, no caso, de Brasília. E, logo, da projeção 

espiralada do movimento de conjunto que delineia o Brasil que viveremos. 

 

Considerações finais do Capítulo 

 

Encaminhando-se à conclusão da análise e, projetando-se para novos 

estudos, cita-se a categoria “região”, pois:  

 

Modos de estratégia e não modos geográficos de ser, eis em suma o 

que hoje é a região como categoria de organização das relações de espaço. 

Veículo de ação de contemporaneidade e não modo estrutural de definir-se, 

como eram nas realidades espaciais passadas, o passado recente da 

divisão internacional industrial do trabalho. De qualquer modo, a região é 

um dado de uma estratégia de ação conjunta por hegemonias a partir do 

plano da horizontalidade. Logística de integração da confraria dos incluídos 

da verticalidade, às vezes visando à exclusão do oponente, por 

enxugamento (de custos, de preços, de postos de trabalho) ou 

marginalização (de poder de interferência, de comunicar-se em público etc), 

a região reciclou-se diante do novo modo de fazer política do espaço em 

rede. (Ruy Moreira, 2006, p. 166) 

 

Em apoio à tese moreiriana, aponta-se a “região” também como “modos 

de estratégia” do “contra-espaço”, instituindo-se a partir do movimento de 

conjunto das “classes territoriais”, a começar pelo modo como canta Milton 

Nascimento: 
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“Caminhando pela noite de nossa cidade 

Acendendo a esperança e apagando a escuridão 

Vamos, caminhando pelas ruas de nossa cidade 

Viver derramando a juventude pelos corações 

Tenha fé no nosso povo que ele resiste 

Tenha fé no nosso povo que ele insiste 

E acordar novo, forte, alegre, cheio de paixão 

 

Vamos, caminhando de mãos dadas com a alma nova 

Viver semeando a liberdade em cada coração 

Tenha fé no nosso povo que ele acorda 

Tenha fé no nosso povo que ele assusta 

 

Caminhando e vivendo com a alma aberta 

Aquecidos pelo sol que vem depois do temporal 

Vamos, companheiros pelas ruas de nossa cidade 

Cantar semeando um sonho que vai ter de ser real 

Caminhemos pela noite com a esperança 

Caminhemos pela noite com a juventude” 

 

(“CREDO” Composição: Milton Nascimento e Fernando Brant) 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Ao término da análise, considera-se ter contribuído ao debate sobre o 

Brasil a partir de um pensamento que se propõe ser geográfico, pois projeta 

sobre “o arranjo espacial da relação cidade-campo no Brasil” um entendimento 

sobre o debate do movimento de conjunto que o constitui. 

Considera-se o modo de “internalização do capitalismo” no Brasil ter 

alcançado os estágios avançados de desenvolvimento, considerando a forma 

como se apresenta o planejamento estatal nos idos de 2008. O discurso 

pautado na organização do “território como base do desenho das políticas 

públicas” amplia a oportunidade de se trabalhar a compreensão da geopolítica 

pensada e difundida, interna e externamente, pelo bloco de poder dominante. 

Com as projeções lançadas abre-se uma janela de diálogo e de futuras 

proposições que transcendem as instâncias decisórias. Possibilita, assim, que 

homens e mulheres das “classes territoriais”, exclusos de tais escritórios de 

planejamento estratégico, tenham acesso às informações por eles produzidas, 

imprescindíveis à compreensão do Brasil que vive(re)mos. 

Assim, cria-se a oportunidade da concordância e da discordância em 

relação ao planejamento futuro, fundamentais às metas de se visualizar e 

trabalhar pelo Brasil que está por vir. Os cidadãos, ao menos os informados 

sobre o ESTUDO, poderão propor um redesenho das políticas públicas não 

mais se pautando em especulações ou paradigmas externos, pois agora, a 

solicitação do redesenho envolve replanejar aquilo que está traçado para o 

próprio país, e pelo próprio país, na obra pré-fabricada pelo Estado, que é o 

ESTUDO. Aqui se enaltece o feito considerando a riqueza de informações que 

se prestam à construção de um novo Brasil, seja no plano da realidade, seja no 

plano da intelectualidade, pois trata-se de uma ação presente de fundamental 

importância para o futuro. 

Tal pertinência se confirma no previsto pela OR, pois lá já se aponta que 

por meio de seus aparatos, o Estado Nacional é um nato realizador da 

organização territorial na direção do que seu substrato político de composição 
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pretende. Nas “linhas de ação” identificadas, ficam à margem apontamentos 

específicos e metódicas avaliações de resultado às políticas de oferecimento 

de garantias ao pequeno produtor, bem como as de ajustes aos conflitos de 

ordem jurídico-política. 

Resumindo, o Estado, que nem sempre é o realizador direto dos 

investimentos, é, através de seu aparato jurídico-institucional, a instância que 

detêm o poder de autorizar, aprovar, avalizar e abrir caminho para quem os 

pode fazer. Assim, o ciclo se repete, o Estado prepara o terreno às investidas 

dos setores produtivos privados, que também se aproveitam da fragilidade das 

economias regionais “menos dinâmicas”. Estes, ali se instalam, usufruindo de 

um sem número de benefícios por levar àquela determinada localidade: 1) 

elevação dos recursos recolhidos nas esferas municipal e estadual; e, 2) 

oportunidade de trabalho à população. Teoricamente, elevando o nível de 

qualidade de vida de quem passa a integrar a massa de consumidores que no 

entorno se instala. 

Considerando a riqueza de informações que se prestam à construção 

de um novo Brasil, seja no plano da realidade, seja no plano da 

intelectualidade, trata-se de uma ação (presente) de fundamental importância 

para o futuro. Neste ponto, convergem o ESTUDO, a OR e a análise que se 

desenvolveu, convergência que se explicita no último parágrafo da Introdução 

da OR: 

 

Se este trabalho-ensaio puder servir de estímulo ao debate e à “práxis” 

das lutas dos trabalhadores brasileiros, e do modo de colagem do saber 

geográfico com essas lutas, ter-se á atingido o escopo desejado. (p. 24) 

 

Considerando os propósitos gerais supracitados observa-se a 

concordância entre os eixos de entendimento deste trabalho, justamente com 

relação ao “debate acerca da necessidade de se olhar o território como base 

do desenho das políticas públicas”, o que, necessariamente, passa por uma 

revisão sobre o “debate e à “práxis das lutas dos trabalhadores brasileiros e do 

modo de colagem do saber geográfico com essas lutas”. 

 Considera-se a relação cidade-campo como síntese do movimento de 

conjunto entre as ações do Estado e as (re)ações da população e dos 
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movimentos populares, os quais inserem-se em uma ordem de conflito de 

classes, denominada por Ruy Moreira como “classes territoriais”. O termo 

aparece quando se busca atualizar as proposições feitas na OR de 1985, 

sobretudo nas publicações do autor nos idos de 2011. Contudo, considera-se a 

atualização na forma das “classes territoriais” como indicação de que o 

movimento e a questão continuam em aberto, ou seja, pedem reforço de 

estudo e debate. 

Na perspectiva de conclusão deste trabalho e de projeção para novos 

estudos, coloca-se a capital federal, Brasília, como exemplo de ponto inicial e 

final da projeção espiralada do movimento de conjunto que delineia o Brasil 

que viveremos, na forma do “arranjo espacial da relação cidade-campo”. A 

imagem é a de que Brasília pode ser vista como polo de partida e de chegada 

deste movimento espiralado e que, de tempos em tempos, e, sobretudo, de 

lugares em lugares, constitui e constituirá o Brasil que viveremos. 
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