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ES1AOO, ESPAc;O E REGIAo: NOVOS ELEMENTOS TEORICOS*

A maior dificuldade interposta ao
aprofundamento da discussao sabre a te
ma questao regional esta na imprecisao
do conceito de regiao. 0 debate, que
tem um sentido polItico estrategico ine
gavel, transforma-se numa conversa~ao
de surdos, onde cada qual verbaliza seu
proprio discurso particular, sem ser au
vida, sem Duvir as demais. No plano cI
entifico~ a desarmamento de ideias fi~
da par pUlverizar as ganhos teoricos
acumulados, dando margem a uma crescen
te vUIgariza~ao do tema "questao regio
nal"l. -

Restringindo a estudo da tematica
"regiao" apenas ao campo das Ciencias
Sociais observamos que ja al a termino
logia ganha uma mUltiplicidade de sentI
dos que acompanha as enfoques disciplI
nares predominantes. Sem nos aprofun
darmos numa revisao historiografica so
bre a assunto - a que sem duvida merece
ser feito - constatamos que a produ~ao
cientifica sabre regiao (e sabre um au
tro fenomeno que e subjacente e ante
rior, a espa~o) esta fortemente impreE
nada pela influencia positivista e empl
rista. Nao e mesmo exagero dizer que
par tras da gama de teorias existentes
sabre a materia prevalece uma base can
ceitual relativamente rigida e informa
da par aqueles elementos.

Texto apresentado no Nucleo de Pos-Gra
duaoao em Geografia da UFS nos dias
12, 13 e 14 de junho/85.

**Professor e Pesquisador da Faculdade
de Ciencias da Administraoao de Per
nambuco (FCAP).
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de regiao tem na Geografia Humana e·na
Sociologia Politica as seus campos de
conhecimento mais peTtinentes, sobretu
do a primeira. Ambas se apoiam num
conceito de regiao de base eminentemen
te empirica, sendo a espa~o vista como
alga dado a priori. Na Geografia Huma
na tradicional, parte-se do pressupos~
to que no real existem peda~os de espa
~o, identificaveis, as regioes, porta
dares de uma "personalidade" na expres
sao de Vidal-de La Blache. As propos
tas de regionaliza~ao dal derivadas tem
sofrido continuas adapta~oes ao longo
dos anos, estimuladas sobretudo pelo
confronta com a moderna Geografia Quan
titativa. Defrontam-se, porem, no real
com a intenso desenvolvimento das for
~as produtivas que conhece a mundo re
centemente com a ascensao do capital
monopolista. Os progressos realizados
atualmente no campo da tecnologia in
dustrial e agrIcola, nos meios de comu
nica~ao e transpartes poem em cheque a
falsa ideia de uma regiao como espa~os
geograficos isolados produzidos na sim
pIes rela~ao de um grupo humano com
seu meio geografico. Todo esfor~o de
estabelecer uma rela~ao de causalidade
entre esses dais aspectos conduz irre
mediavelmente a erros de avalia~ao na
medida em que substitue as rela~oes hu
manas subjacentes par rela~oes entre
"coisas". Assinala com prioridade Mil
ton Santos que as "diversos tipos de
media~ao, entre as quais e preciso can
siderar as tecnicas politicas, fina~
ceiras, comerciais au economicas no
sentido amplo dao a rela~ao homem-meio
uma outra dimensao, que exclui a rigi
dez de uma geografia regional do tipo
classico e 0 mecanisme de suas rela
coes com a chamada geografia geral"Z.-

Se ha um seculo atras ainda era
possivel aplicar razoavelmente esse
conceito de regiao pela mais lenta
transformacao das formas produtivas ex
ternando-se uma aparenteidtha doper



2manencia na "paiSagem", hoje isso e pr~
ticamente impossivel. A velocidade e a
complexizacao das m:udancas fazem
sucumbira teotia ao mesmo tempo 3 em
que revitalizam a pratica teorica

Na Sociologia politica 0 conceito
de regiao ternuma tendencia marcadamen
te culturali~ta. Define-se preferen
cialmente a partir das influencias que
os elementos de ordem etnica, religiosa
e cultural, de modo geral, exercem so
bre a relacao entre 0 homem e 0 seu
meio. As ada~tacoes historicas do con
ceito de reg~ao atraves desta corrente
do pensamento terncaminhado para a in
clusao de elementos politicos como te~
ritorio e poder na busca de uma redefi~
nicao do conceito de regiao que atenda
as determinacoes culturais originarias.
Situacao refletida no pensamento de
Washington Peluso de Souza quando trata
do desaparecimento dos horizontes "re
gionais" a partir das antigas linhas dT
visorias dos territorios de Estados e
nacoes. Para a definicao de novas fron
teiras regionais, di.zele, "torna-se ne
cessario rebuscar todos os elementos
sobreviventes, por mais esmaecidos que
se encontrem, porque eles estao presen
tes a estruturamental do homem e do
grupo. Sioassim transformados em au
tenticos valores fronteiricos, que deve
rao ser trabalhados para que os horizon
tes regionais sejam delineados no amplo
sentido cultural capaz de represent a-
los efetivamente e fielmente"4

A preocupacao com a definicao de
"autenticas" regioes na formacao social
brasileira veio marcar ~s obras de im
portantes autores nacionais como Gilbe~
to Freire, Oliveira Viana, Tavares Bas
tos, Alberto Torres e outros mais. To
dos eles, autores com acentuada forma
cio positivista.

o desenvolvimento das concepcoes
neo-positivistas de regiao, ao longo do
seculo XX, se assentam nos paradigmas
daeconomia neo-classica, mais especifi
camente em dois de seus ramos: a "econo
mia regional" e a "teoria da localiza
cao".. Elas vio ser assimiladas princi:-
palmente pela "New Geography", uma "no
va geografia" que se opunha a "geogra
fia tradicional", surgida no pos-guerra
nos paises centrais e posteriormente ex
portada para os paises do Terceiro Mun
do. Esta nova linha de pensamento se
firma pelas necessidades de expansao do
capital monopolista a nivel internacio-
nal e a nivel intra-nacional. Assim, os
E~tados modernos desde a segunda guerra
veem-se levados a adotar procedimentos
~ecnicos indispensaveis ao desenvolvi
mento de politicas de planificacao' nos
seus respectivos territorios.

Uma nova ideia de "regiio" ~assou
a ser adotada a partir da aplicacao de
modelos matematicos sobrea categoria
~aso~.~aseando-se no principio da ~os
SIDJ:iI"thdede reconstrucio do eqml!

brio espacial a ,partir da. iniciativa
dos agentes. A palavra "regionaliza
cao" veio traduzir essetipo de acio
ficando, porem,sem respostas, pergun
tas como acao por iniciativa de quem~
para quem e para que.

Essas novas·teorias regionais se
fundam precipuamente na ideia de espa
co como sistema, 0 que e problematico
a varios nr~eis. Primeiramente, por
que nas analises sistemicas 0 conhecT
mento real de Urnespaco nio e obtido a
partir das relacoes sociais entre indi
viduos mas a partir das relacoes entre
processos, escamoteando-se para 0 pIa
no secundario 0 peso dasrelacoes huma
nas na construcao do espaco social. -

Em segundo lugar, trata-se de uma
concepcio eminentemente empirista que
transfo.rmao espaco e 0 Eempo em reali
dades neutras que se com 1nam e se de
senvolvem com outras realidades dita
das pelas relacoes, quantidades, acon:-
tecimentos. Na pratica, essas novas
contribuicoes tem significado a aplica
cao de metodos inadequados a realida
des sociais peculiares, 0 que ocorre
frequentemente nos paises e regioes do
Terceiro Mundo com irrecuperaveis pre
jUlzos ecologicos, economicos e so
ciais.

o enfoque sistemico apenas sofis
tica ~ pratica positivista sem supera:-
la, ja que, como enfatiza Antonio Car
105 Robert de Moraes "tal posicae naa
acata, em primeiro lugar, as diversida
des do fenomeno do real e, lo~, das
formas de aborda-los. Preconiza um en
caminhamento unico das analises, tendo
por modelo os procedimentos proprios
das ciencias naturaisS.

Nos ultimos tempos 0 debate sobre
o espaco e regiio ternside revitaliza
do por contribuicoes historico-estrutu
ralistas disseminadas em particular en
tre autores de formacao marxista. As
novas discussoes retomam, portante,com
enfase 0 papel do espaco na reproducao
das relacoes sociais de producio e na
divisio social do trabalho capitalist~

As repercussoes, a nivel de Bra
sil, dessas tendencias teoricas de cu
nho historico-estruturalistas ternsido
manifestas atraves dos trabalhos de
alguns poucos mais influentes autores
nacionais e estrangeiros, entre os
quais nos selecionamos para uma anali
se comparativa mais aprofundada, os
tres que consideramos como sendo os
mais representativos para se pensar 0
debate atual: Alain Lipietz, Milton
Santos e Francisco de Oliveira.

o DEBATE SOBRE ESPACO E REGIAO NOBRASIL
A tentativa de articulacao das

contribuicoes teoricas dos autores aci



3ma citados nao e tarefa simp1tl.S seja
em razaodas forma~oes disciplinares
diferenciadas (um engenheiro, um geD
grafo e um sociologo), seja pelas in
fluencias teoricas diversas presente
na forma~ao academica de cada um des
ses autores.

Apesar dessas dificuldades pr~LL
minares e curiosa verificar as pistas
que eles fornecem para se pensar a pro
blemafica regional no Brasil- -

LIPIETZ, como os demais autores
marxistas ou de forma~ao originaria ~
xista se apoia na teoria do valor para
desenvolver sua reflexao. Para ele 0
"espa~o ~" ~.~ das cateforias
de eXIstencIamaterIal~a tota ldade
aas rela~oes sociais. rraespa~o mate
rIal aparece tanto como efeito dessas
rela~oes como um determinante dessas
mesmas rela~oes ...". Sendo esse espa
~o social um "momento" da reprodu~ao
social "este espa~o ~m si e 0 fundamen
to do espa~o empfrico onde se desenro
lam, se inscrevem, 5e desenvolvem etc~
as rela~oes sociais. 0 espa~o socio-
economico, segundo 0 autor pode ser
analisado em termos daarticula~ao de
espacialidades proprias as rela~oes
definidas nas diferentes instancias de
diferentes modos de produ~ao existen
tes numa forma~aosocial. Essas eSpa
cialidades consistem na corresponden~
cia entre presen~a/distancia (no espa
~o)e partici'pa~ao/exclusao(na estrutu
ra ou rela~ao considerada), 0 que pode
ser melhor entendido pela distribui~ao
de lugares no espa~o e na rela~ao. To
mando como exemplo a rela~ao patrao~
operaTio observamos que a separa~aopro
dutor direto de seus meios de produ~ao
possui uma certa dimensao espacial evi
dente dada pelos muros da fabrica (cor
respondencia presen~a-distancia) oupe
las "coreografias de trabalho" na rel'a
~ao entre 0 patrao e 0 empregado no in
terior da fabrica (9orrespondencia par
ticipa~ao-exclusao) . -

Situa~ao que e totalmente divers~
pOT exemplo,daquela encontrada em eco
nomias camponesas. Nesta, os lugares
ternpontos de referencias distintos, se
ja pela intimidade ffsica do produtor
direto com seus meios de produ~ao, se
ja pela rela~ao menos rfgida e hierar~
quizada do trabalhador e seus familia
res. A produ~ao das espacialidades obe
dece, assim, a outras vertentes histo
ricas.

_ LIP!E~Z, explica ejue.·~as _rela-
~oeS SOCIalS 'possuem 'umadImenSao . es_
jiiCIal, sao elas que "polarlzam" 0 es
pa~o social. llAregito ~parec: assiiii
como 0 produtor de re aeoes lnter~re
gionais como uma dimensao das relaeoes
sociais"8. Tambem esclarece 0 autor
por outro lado, que nao se deve enten~
der ·a estrutuiaeao do espaeo como pro
duto de leis imanentes do materialismo
historico ~da acuaulacio do capital,

lembrando que "a estruturaeao do eSEa-
~o e a dimensao espacial das rela~oes
sociais, e sendo essas lutas de clas
ses a estrutura~ao do espa~o e luta de
classe nao somente no sentido de que
ela e 0 prodvto, mas de que ela e tam
bem urnmeio" .

u trabalho do autor frances e sem
duvida original. Trata ele contudo,
muito mais dartaturezafilosofica da
regiao a partir de uma reVIsao radical
da categoria espa~o.

Par isso mesmo a leitura de seu
trabalho r.essente-se de uma abordagem
mais histDricizante das forma~oes re
gionais. Insuficiencia revelada na
sua classifica~ao de regioes, cujo cri
terio e dado apenas pelos elementos de
finidsres dos fluxes economlcos de meE:
cado1 .

Em Milton SANTOS a ideia de espa
~o se aproxima inicialmente da de
LIPIETZ. Para ele 0 espa~o e urnteste
munho" "ele testemunha urnmomento d"e
urnmodo de produ~ao pela memorIa do es
pa~o construfdo, ~as coisus fixadas na
paisa!:;emcriada"l. Difere do autor
frances, no entanto, quando procura ex
plicar a reprodu~ao do espa~o social~
Enquanto aquele ve a reproducao do es
pa~o e das regioes a partir das espa-
cialidades contidas nas .rela~oes ----so
cIaIs, MIlton SANTOS procura dar enfa
se a questao do espa~o total: "0 espa
~o total e 0 local sac aspectos de uma
unica e mesma realidade - a realidade
total - a imagem dourtiversal e dos
particulares. A socledade global e 0
espa~o global se transforma atraves do
tempo, num movimento que, embora inte
ressandoigualmente as diversas fra
~oes da sociedade e do espa~o, e 0 re
sultado da intera~ao entre sociedade
global e o.espa~o global e suas fra
~oes"12. Milton SANTOS desenvolve uma
visao sistemica do espaco ao atribuir
as firmas multinacionais 0 papel de nu
cleo central do processo de organiza
~ao do espa~o. Segundo ele a interna
cionaliza:~ao da produ~ao sob a egide
das grarides firmas multinacionais fez
com quetenhamos chegado a uma fase his
taric:..em que "a no~ao de espa~o glo
bal se impoe com mais for~a porque as
variaveis que ajudam a tecer 0 seu con
texto tem uma origem cada vez mais Ion
gfnqua e um alcance mundial"13.

A enfase dada a totalidade esp~
cial torna problematico no pensamento
do autor a ideia de regiao: "Lugares e
areas, regioes, ou 'subespa~o sao,pois,
unicamente·:areas funcionais, cuja esca
lareal depende dos processos"lZl. Re
duzindo a regiao a uma questao de esca
la '0 autor'empobrece e obscurece um
ponto importante 'no seu trabalho, que
anosso ver oferece indfcios interes
santes para 0 estudo'de regiao. 'g 0
conceit2 de "rugosidade":" "~s rugosidades sao 'os.espacos constru1dos. 0 teiii



po historico que se transformou em pai
sagem incorporado ao espa~o. As ruga
sidades nos of ere cern mesmo sem tradu
~ao imediata, resto de uma divisao de
trabalho internacional, manifestada \10
calmente por combina~oes particulares
do capital das tecnicas e do trabalho
utilizado"is. Pensamos que esta ideia
mereceria urn tratamento mais aprofunda
do que relacionasse ao lado das combl
na~oes de ordem economica citadas, ou
tras de natureza politica, cultural, re
ligiosa, etc. Muito provavelmente, po
rem, a incorpora~ao de outros elemen
tos da existencia humana na organiza-
~ao do espa~o social poria duvidas 50-
bre a coerencia sistemica do conceito
~e totalidade espacial.

E verdade que 0 autor procura fu
gir de uma abordagem sistemica tradI
cional a quem ele faz criticas pertl
nentes. 0 conceito de "rugosidade"cons
titui urn esfor~o de introdu~ao do ele
mento historico na analise do espa~o.
Mas quando ele incorpora esse novo ele
mento na procura de demonstrar que 0
novo modo de produ~ao tern que se adap
tar as formas pre-existentes para po
der determinar-se a ideia de totalida
de e de globalidade termina por se cho
car com a ideia de singularidade: a
ideia de totalidade espacial fica rela
tivizada. Esse problema e claro logo
que ele procurar explicar 0 papel do
Estado na formula~ao do espa~o: "A rea
liza~ao de uma sociedade mundial fez
com que tambem 0 espa~o se tornasse to
tal. Mas 0 movimento brutal de unifl
ca~ao iniciado desde os come~os do pe
riodo capitalista por volta do seculo
XVI e tambem urn movimento de diversifi
ca~ao que consagra 0 principio da unl
dade e da diversidade na Historia. Es
te movimento atinge seu apice neste pe
riodo tecnologico em que cada na~ao pa
rece so poder encontrar seu destino
sob a forma de urn Estado"16.

Na medida em que Milton SANTOS de
senvolve a ideia do Estado como organl
zador do espa~o - 0 que diga-se de pas
sagem ele faz brilhantemente ficarn
mais evidentes as dificuldades de se
conceber a ideia de totalidade espa
cial e as varia~6es de organiza~ao do
espa~o como simples questao de escala.
No momenta em que 0 Estado cuida de
elaborar os espa~os ele nao se defron
ta apenas com "rugosidades'~. Ele atua
sobre urn campo de for~a marc ado por
singularidades ~conomicas, politicas e
culturais, singularidades essas que
sac polarizadas pelas rela~oes sociais.
Por isso fica dificil a ateita~ao da
ideia de urn espa~o total gerido pelas
firmas multinacionais. As escalas de
totalidade terminam por serem "quebra
das", rompidas pela serie de media~oes
existentes nos caminhos Que levam do
total ao singular. Dess; modo a a~ao
do Estado nao produz ou reproduz meros
eSpa~os sistem~cos, mas espa~os so

ciais, espa~os regionais. 0 resultado
disso e que 0 autor termina, ~nvolllnt:a
riamente, por se trair quando analisa
concretamente as modalidades da a~ao
do Estado sobre os subespa~os, ao re
correr ao termo "Espa~9 regional" na
explica~ao dessa a~aol .

o estudo do conceito de reg~ao de
Francisco de OLIVEIRA ~ifere em urn pon
to basico dos estudos realizados por
LIPIETZ e SAt'lTOS Enquanto esses auto
res se fundem numa ampla reflexao tea
rica-filosofica sobre a ideia de espa
~o, OLIVEIRA desenvolve seu trabalho a
partir de uma realidade historica con
creta: a do Nordeste do Brasil, da sIT
DENE e do planejamento regional. Por
isso mesmo sua contribui~ao apresenta
alguns gr~ndes meritos e outras not6
rias deficiencias. Como maior merito
podemos assinalar a originalidade da
abordagem do tema "questao regional", a
nivel de Brasil, que converteu seu Ii
vro basico (Elegia para uma re(li)giao,
SUDENE, Nordeste. Planejamento e con
flito de classes) numa obra classica
sobre 0 assunto. Mas numa perspectiva
eminentemente te6rica seu trabalho tam
bem se revela pelo esfor~o de desenvoI
ver 0 conceito de regiao a partir da
inclusao do elemento pOlItico, como de
terminante fundamental na constru~ao
do espa~o social. Sa essa preocupacao
nao estava ausente do pensamento dos
demais autores ja vistos, nele a ques
tao do polItico ganha uma conota~ao to
da especial: "privilegia-se aqui urn
conceito da regiao que se fundament a
na especificidade da reprodu~ao do ca
pital, nas formas que 0 processo de
acumula~ao assume, na estrutura de
classes peculiar a essas formas e, por
tanto, tambem nas formas de luta de
classes e do conflito social em escala
mais geral"18. Na elabora~ao de seu
conceito de "regiao economico-politica"
ele se inspira originalmente nos escri
tos de Gramsci sobre a questao meridio
nal italiana.

A deficiencia maior, contudo, do
conceito de regiao em OLIVEIRA esta na
ausencia de uma maior reflexao cientl-
fica sobre 0 conceito de espaco, 0 que
o leva a uma deforma~ao do conceito, co
mo veremos adiante. Os geografos GOL
DENSTEIN e SEABRA sustentam a tese que
os conceitos de regiao em OLIVEIRA e
LIPIETZ sac basicamente os mesmos ape
sar de aparentes divergencias19. Nos
pensamos 0 contrario. Existem diver-
gencias profundas, a serem esclareci
das, que vieram mesmo a influenciar ne
gativamente no estudo empreendido por
OLIVEIRA sobre "regioes" do Nordeste
brasileiro.

Em primeiro lugar, para LIPIETZ,
a regi~o surge como resultado da arti
cula~ao de diferentes modos de produ
cao:_ ~Eu pen!o.com efeito, que 0 espa
~o soc~o-econom~co concreto pode ser
analisado em termos da articula~ao de



espacialidades proprias as rela~oes de
finidas em diferentes instancias de dT
ferentes modes de produ~ao presentes
nas forma~ao social"ZO. OLIVEIRA, ao
contrario, restringe sua analise ao mo
do de produ~ao capitalista: "0 que
preside 0 processo de constitui~ao das
regioes e 0 modo de produ~ao capitalis
t~entro dele, as regioes sac ape
nas espa~os socio-economlcos onde uma
das formas do capital se sobrepoe as
demais ...Zl. OLIVEIRA ainda torna 0

universo de seu conceito mais restrito
ao conceber 0 surgimento da regiao co
mo resultado do desenvolvimento da re
giao do capitalismo mercantil interna~
cional, assentando seu pensamento so
bre a historia das regioes a~ucareira
e algodoeira-pecuaria do Nordeste. Vi
sao esta que deu mar gem a ideia das re
gioes do Brasil como sendo um conjunto
de "arquipelagos" que apenas seriam
dissolvidos a partir da decada de cin
quenta.

Esta diferen~a fundamental no pen
samento dos dois autores se reproduz em
Torno de mais tres diferen~as comple
mentares. -

A primeira de grande importancia
por marcar a logica do pensamento de
OLIVEIRA na analise do desenvolvimento
regional a partir da decada de cinquen
ta e a de que 0 espa~o tende a se homo
geneizar e a regiao a desaparecer com
a domina~ao do capital monopolista a
nivel nacional: "existe uma tendencia
para a completa homogeneiza~ao da re
produ~ao do capital e de suas formas-;-
sob a egide do processo de concentr~
~ao e centraliza~ao do capital, que aca
baria por fazer desaparecer as regioes
no sentido proposto por esta investlga
~ao"ZZ. Raciocinio este afirmado ain
da com maior enfase em outro trabalho
do autor ao afirmar que para que as em
presas monopolistas realizem a tarefa
de reprodu~ao do capital "a homogenei-
za~ao do espa~o economico e absoluta
mente necessaria: ela realiza a sinte
se da necessidade de manuten~ao d~s ta
xas de remunera~ao do capital ..." 3.As
sim nao pensa LIPIETZ, que concentra
muito mais sua preocupa~ao em definir
as regioes a partir das articula~oes
das espacialidades das rela~oes so
ciais, enquanto OLIVEIRA as define a
partir dos estagios de desenvolvimento
do capitalismo. A propria classifica-
~ao de regioes apresentadas por LIPIETZ
e co~cebida a partir da atual regula
~ao monopolistaZ4. -

A segunda diferen~a compl~mentar
entre os dois auto res diz respelto ao
modo como se relacionam as regioes den
tro de uma forma~ao soclal. Acredita
OLIVEIRA que desde 0 momento em que da
da regiao e homogeneizada internamente
pela predominancia de uma das formas
do capital Cseja ele comercial, indus
trial, agrario) a partir das determina

~oes externas do caoital internacionaI
essa regiao passa a-ser "fechada" por
suas elites: "0 fechamento de uma re
giao pelas suas classes dominantes re
quer, exige e somente se da, portanto-;-
enquanto essas classes dominantes con
seguem reproduzir a rela~ao social de
domina~ao ou mais claramente as rela
~oes de produ~ao."Z5. Assim nao pensa
LIPIETZ que apenas concebe a regiao co
mo produto de rela~oes inter-regionai~
vez que estas sac a vropria expressao
das rela~oes sociaisZ6. Assim as re
gioes sao sempre espa~os abertos inde
pendentemente da a~ao e vontade politT
ca de suas classes dominantes. -

A ultima diferen~a a a's'sinalar a
partir do desdobramento do conceito de
regiao nos dois autores diz resoeito a
questao do aparelho de Estado. -OLIVEI
RA, partindo da ideia de regioes fecha
das vai desenvolver na analise do caso
brasileiro a existencia dual do Estado:
um Estado oligarquico que se contraoo
ria a urnEstado burguesL7. LIPIETZ
partindo da ideia de regiao "aberta"
concebe 0 Estado a nivel regional como
parte do aparelho de Estado unitario:
"Uma arma~ao regional e uma regiao de
articula~ao de rela~oes sociais que
nao dispoem de urnaparelho de Estado
completo, mas onde se regula~ entretan
to, as contradi~oes secundarias entre
as classes dominantes"Z8.

A enfase aqui dada as especifi:i-
dades do conceito de regiao na obra de
Francisco de OLIVEIRA diz respeito a
importancia que tem tido no desenvolvi
mento das Ciencias Sociais no Brasil e
no aprofundamento da discussao sobre a
"questao regional". Partindo de uma
abordagem sociologica e de seu concei
to de regiao economico-politica 0 au
tor veio·inegavelmente influenciar to
da a produ~ao seguinte sobre 0 estudos
regionais, ate entao praticamente mono
polizada pelo pensamento geografico. A
par disso, contudo, algumas confusoes
teoricas foram geradas a partir, prin
cipalmente, de sua ideia de homogenei~
za~ao do espa~o regional com a domina
~ao monopolista, que terminou por pro
vocar uma certa vUlgariza~ao do conceT
to de regiao. 7

As deficiencias do pensamento do
autor com rela~ao ao conceito de re
giao estao ao meu ver na insuficiente
reflexao epistemologica sobre a ideia
de espa~o, encoberta pela valoriza~ao
excessiva que ele da a sua percep~ao
do real-empirico. Nas paginas seguin-
tes vamos tentar aprofundar, portanto,
o conceito de espa~o para tentar ofere
cer maior objetividade ao uso do con
ceito de regiao.



o ESTADO~NACAo MEDIANDO 0 ESPACO DOCAPITAL
ESPACO E CAPITALISMO

Muitas vezes quando se discute a
questao da producao do espaco como pro
cesso utiliza-se a expressao "proces
sos espaciais". 0 termo e infeliz pol'
duas razoes: primeiro por camuflar
as relacoes sociais concretas que exis
ternpor tras da nocao de processo. Se
gundo, porqu'e a expressao "processos
espaciais" como tal e incorreta: 0 que
existe sac processos sociais que se
manifestam sobre a superflcie terres
tre. Diz com razao sobre 0 assunto RIT
BERT MORAES que "a espacialidade, en
tao, nao pertence a esfera deste ou da
quele lugar concreto, mas e uma carac
teristica imanente de qualquer proces
so seja ele social ou natural. -

Neste sentido, nao cabe uma onto
logia do espaco, pois este e urnatribu
to dos seres e nao de urnser. A espa
cialidade enquanto atributo esta contI
do em todo 0 processo de criacao de va
lor. Ela e uma mediacao necessaria pa
ra compreensao de uma manifestacao his
torica concnita"Z9.

o espaco social, portanto, lem
brando LIPIETZ, deve ser analisado em
termos de "articulacao de espacialida-
des proprias a diferentes relacoes de
producao". Estas relacoes desde suas
formas mais primitivas criam uma rede
de processos entre a producao, a apro
priacao a distribuicao e 0 consumo que
terminam por fornecer uma certa singu-
laridade ao espaco historicamente pro
duzido. Este fluxos de mercadorias
oriundo da producao e gestado a partir
de relacoes sociais concretas e recebe
a influencia nao'somente dos condicio
nantes economicos, mas tambem politI
cos e culturais existentes, e no camI
nho inverso tambem os influenciam.

Cada modo de producao existente
na historia e a expressao pois, da com
binacao de uma serie de processos e re
lacoes sociais, presentes e passadas~
que se manifestam por uma maneira espe
cifica de organizacao de espaco e tern
po. A especificidade dessa manifesta~
cao se materializa atraves de certas
condicoes basilares da producao e re
producao social relevadas pelo paper
da distancia entre as correspondencias
reaIs-e-pelo tipo de participacao dos
atores sociais na formulacao dessas in
teracoes.

Nas sociedades pre-capitalistas, a
generalizacao do usa da moeda nas tro
cas mercantis trouxe reflexos importan
tes na organizacao do espaco, relativI
zando a distancia atraves da acelera
~ao do fluxo de circulacao de mercado
rias com a reforma e ampliacao gradual
do papel das cidades, com a superacao

das velhas fronteiras territoriais que
separavam as cidades-estados ou os feu
dos. As antigas guerras de saque com
objetivos simples e imediatos de apro
priacao pela violencia dos excedentes
economicos de povos vizinhos sao subs
tituidas aos poucos por formas mais dI
recionadas de exploracao de outros po
vos. As guerras se transformaram qua
litativamente com a ampliacao do pro
cesso de circulacao de mercadorias. -

Com 0 advento do capitalismo, apro
funda-se velozmente a divisao social~
do trabalho. Diferente das sociedades
pre-capitalistas agora se organiza uma
matriz espacial com tracos bem mais ca
racterizados baseada na separacao do
produtor direto de seus melos de produ
cao. Segundo Nicos POULANTZAS isso faz
com que esta matriz apareca como "urn
espaco serial, fracionado, descontinuo,
parcelario, celular e irreversivel, quee especifico da divisao taylorista do
trabalho em cadeia na fabrica. Se es
se espaco e homogeneo, so secundaria~
mente isso acontece, no sentido que
sua homogeneizacao tras problemas e
constitui-se a partir de seccionamen
tos e distancias que ele comporta"30.
Esta observacao e importante pelo moti
vo seguinte: se nas formacoes pre-ca
pitalistasa organizacao do espaco ten
dia a assumir formas irregulares em de
correncia das articulacoes desiguais~
embora nao necessariamente combinadas,
da divisao do trabalho, no capitalismo
este espaco tende a ser formulado a
partir de urnmovimento crescentemente
desigual e combinado das forcas orodu
tivas. Esta e a questao-chave da-natu
reza do espaco na forma capitalista de
producao. Sua homogeneiza~ao apenas
pode ser concebida a partir de sua di
versificacao. Esta via de mao dupla e
a dialetica da producao do espaco31.

Com 0 desenvolvimento do capita
lismo mercantil a divisao do trabalho
se aprofunda atraves de recortes nas
areas de producao da antiga Europa, e
com a incorporacao de outras areas on
de existem povos de tradicoes milena
res (India, China) ou areas de povos
mais primitivos (America, Africa). 0
movimento de circulacao de mercadorias
amplia-se de forma marcante criando
uma infinidade complexa de articulacao
das espacialidades entre antigas e no
vas relacoes sociais e diferentes mo
dos de producao. A ampliacao da divI
sao do trabalho capitalista, no seu sen
tido vertical e horizontal termina pol'
confi,:gllrarnovos espacos capitalistas ,
traduzindo 0 seu movimento de homoge
neiza~ao e diversificacao. Nesses es
pacoi fracionados, tendem a se constI
tuir certos processos especificos de
acumulacao, de organizacao do poder po
litico e de desenvolvimento dos conflI
tos sociais. Surgem as regioes.

Napassagem para 0 capitalismoindustrial, em principio no seu est~



gio concorrencial e depois.monopolist~
tornam-se hem mais complexas as estru-
tura~6es dos espa~os regionais tanto
nos paises centrais como nos periferi-
coso Para isso ira exercer um papel
decisivo os modernos Estados, intervin
do na extin~ao ou reorganiza~ao de ve
lhas regi6es ou surgimento de novas re
gi6es.

o ESTADO MODERNO: 0 MEDIADOR POLITICO
DAS REGIOES

TERRITORIO NACIONAL E TERRITORIOS RE-
GIONAIS.

Existe uma certa similitude entre
o surgimento da na~ao moderna e da re
giao moderna sob 0 capitalism032. Am
bas se organizam a partir da matriz es
pacial descontinua e fracionada do ca
pitalismo ja presente na orbita econo
mica, nas rela~6es de produ~ao, e via
bilizada historicamente atraves das lu
tas politicas entre dominantes e domI
nados.

Este ultimo aspecto e importante
por chamar a aten~ao sobre certas ten
dencias teoricas atuais que procuram
conhecer 0 surgimento da na~ao e da re
giao moderna a partir de uma otica eco
nomicista que VB 0 aparecimento histo
rico desses fenomenos a partir de uma
abordagem parcializada da reprodu~ao
do capital, aquela dada pelo lado eco
nomico do problema. POULANTZAS, respon
de muito bem a questao da na~ao ao dI
zer que "a generaliza~ao das trocas mer
cantis nao pode ser responsavel pela
cria~ao da na~ao moderna: se ela acen
tua a necessidade de unifica~ao do mer
cado dito "interno" e a 5upressao dos
entraves para a circula~ao das mercado
rias e do capital, ela nao explica em
nada porque esta unifica~ao se locali-
za precisamente ao nlvel da na~ao"33.

Povos de mesma linguas, habitos e
costumes sac separados por pontos e Ii
nhas demarcatorias que os levam para
caminhos diferentes. Os exemplos sac
abundantes: na Europa, na Africa na
America Latina.

Fenomeno parecido, embora menos
nitido se da com rela~ao a regiao. A
generaliza~ao das trocas mercantis ofe
rece apenas uma explica~ao parcializa~
da de sua forma~ao. Seus limites nao
sac dados apenas no equacionamento do
movimento de dispersao/concentra~ao do
capital: outras media~6es de caracte
res politico, ideologico e cultural,en
trecruzadas e particularizada no con
texto das lutas sociais, influenciam a
conforma~ao historica das regi6es.

Tanto no casu da na~ao como da re
giio aparece como elemento sobredeter=
minante 0 Estado, demarcando permane~

temente a rela~ao "interno/externo co
mo ponto de inferencia do territorio~
No caso da na~ao os pontos de separa
~ao entre 0 "dentro" e 0 "fora" -sao
mais claros: sac dados pelas frontei
ras modernas do Estado burgues. Essas
fronteiras nao sac criadas por condi
cionantes economicos ou naturais, mas
sim por determinantes politicos pro
priamente ditos. Esta necessidade po
litica de demarca~ao de "fronteiras
modernas" nasce quando a fixa~ao das
atividades produtivas gera uma divi
sac territorial de produ~ao e divisao
territorial do poder politico, ate 0

ponto em que a cria~ao de urnaparelho
de Estado espacialmente localizado e
adaptado para gerir a reprodu~ao do
capital no controle das lutas sociais
torna-se um imperativo historico.

No casu da regiao e tambem 0 Es
tado que demarca seus limites politI
co-instituclonals, - sobrecruzahdo
seus horizontes socio-economicos ,
que podemos designar como "fronteiras
internas" em oposi~ao "as fronteiras
externas" que delimitam a existencia
dos Estados e territorios nacionais.
Essas fronteiras internas designadora
dos territorios regionais sac menDs
facilmente observaveis em razao de
tres fatores:

a) sua importancia secundariarom
rela~ao a fronteira nacional;

b) a maior mobilidade historica
de seus limites - no caso do Estado
nacional a mudan~a de seus limites
fronteiri~os geralmente se faz atra
yeS de guerras e normalmente tras con
sigo a amea~a de sobrevivencia de aT
gum dos Estados nacionais envolvidos
(a primeira e a segunda guerra mun
dial estao plenas de exemplos). No
caso das regioes 0 deslocamento de
suas fronteiras e territorios no inte
rior do espa~o nacional atende, no
mais das vezes, a interesses pollti
cos diferentes nascidos no bojo dos
conflitos sociais e das lutas pelo po
der a nlvel regional (que explicam 0
surgimento de urnorgao como SUDENE,
por exemplo) ou de outras a~6es poll
ticas e administrativas do poder pu.
blico respondendo a conflitos difusos
do passado, (os atuais limites fron
teiri~os das unidades federativas no
Brasil). As vezes ocorre de os limi
tes fronteiri~os regionais sobrepuja~
rem os modernos limites fronteiri~os
nacionais, 0 que se verifica com fre
qUencia em na~6es mais antigas cujos
elementos constitutivos anteriores se
reproduzem historicamente por cima
das divisas territoriais.

c) Em terceiro lugar, destaca-se
a multiplicidade de limites fronteiri
~os regionais, que atendem as convenI
encias dos interesses do poder ou dos
movimentos sociais que se gestam sobre a esfera economlca. Assim, a exis



8tencia da reg1ao a~ucareira no Nordes ser entendida na separa~ao
te e sobredeterminada pela a~ao dos go do economico e do polftico.
vernos estaduais e do governo federal
atraves do Instituto do A~ucar e do Al
cool e da Superintendencia do Desenvol
vimento do Nordeste (SUDENE). 0 mesmo
se da nos casos da regiao cacaueira da
Bahia ou cafeeira de Sao Paulo, Minas
e Parana.

Em razao dessa mUltiplicidade
de limites fronteiri~os, quando obser
vada no plano polftico, a determina~ao
do conceito de regiao socio-economico-
polftica nao oferece ao observador uma
imagem territorial simples e unitaria.
Esta determina~ao esta sujeita, ao con
trario, a um enfoque abstracional dina
mico, diferenciado e hierarquizado que
atende ao conhecimento de diferentes
aspectos de sua existencia no real-con
creto. As diversas formas de apreen~
sao espacial/territorial da regiao nao
sao assim aleatorias. Elas obedecem a
uma ~dentidade nuclear: as lutas so
ciais plasmadas sobre formas especifT
cas de existencia do capital e das e~
truturas sociais correspondentes e de
signadoras de processos politicos e
ideologicos particularizadores. A a~ao
do Estado atraves de politicas de pIa
nejamentoregional revela, em ultima
instancia, justamente a presen~a de
conflitos sociais especificos subjacen
tes. Por esta otica, a diversidade de
limites fronteiri~os pOlitico-institu-
cionais da regiao nos oferecem momen
tos diferentes de apreensao do real-re
gional. Tomando como exemplo a ideia
de Nordeste, verificamos, entao, que
sua existencia como regiao pode ser
vista sob diversos prismas articula
dos:

. 0 Nordeste pode ser entendido
como uma regiao quando se estuda os
efeitos que a a~ao planificadora do Es
tadoz na SUDENE, "gera na reprodu~ao
economica, politica, social e ideologi
co-cultural do espa~o sob interven~ao~

Neste sentido mais amplo, 0 con
ceito de regiao "Nordeste" tem sua exis
tencia definida basicamente a partir
da a~ao politico-administrativa do Es
tado. Mas nao se pode esquecer duas
coisas: primeiro, esta interven~ao do
Estado nasceu a partir de conflitos so
ciais espacialmente localizados, ainda
que neles participem motiva~oes politi
cas extra-regionais. Em segundo luga~
essa a~ao do Estado, desde que efetiva
da, passa a produzir efeitos uniformT
zadores no espa~o - de carater, econo
mico, politico e ideologico - que 0
distingue de outras por~oes do espa~o
nacional. Esta ideia de Nordeste como
regiao, nao custa repetir, afasta-se
das bases economicas que informam a
existencia localizada do capital, mas
o faz apenas indiretamente. Pelo seu
nivel abstracional, dilue a base so
cio-economica que info~ma sua existen
cia em prol de determinantes propria
mente politicos, mas a ela continua urn
bilicalmente ligada. Ela deve assirn

. 0 Nordeste pode tambem, ser en
tendido como um conjunto de reg10es
quando se estuda os efeitos que a a~ao
planificadora do Estado, via orgaos fe
derais especfficos como IAA, DNOCS etc.
gera na reprodu~ao do espa~o sob inter
ven~ao sendo determinado e determinan~
te das lutas sociais. Nesse prisma 0

conceito de regiao se ajusta mais dire
tamente a sua base socio-economica orT
ginal. Sao mais perceptfveis suas de
termina~oes causais e historicas;

. 0 Nordeste pode, por fim, ser
igualmente entendido como urn conjunto
de sub-regioes quando se estuda os
efeitos da a~ao planificadora do Esta-
do, via governos estaduais, nos esp~
~os de interven~ao. Nesse caso, po:
exemplo, a regiao a~ucareira se man1
festa historicamente de modo diferen
ciado quando se verifica a organiza~ao
do capital a~ucareiro em Alagoas, Per
nambuco ou Paralba.

As "fronteiras internas" tem, no
fundo, a mesma importancia estrutural
das "fronte1ras externas" para a sobre
vivencia do Estado burgues. Elas tra
~am limites que permitem ao Estado
classista sustentar a div.isao confli-
tuosa das classes sociais ao mesmo tem
po em que este Estado exerce um efeito
contraditoriamente polarizador sobre 0
conjunto dessas classes sociais. Os
limites das "fronteiras externas", cri
ando um territorio nacional, permite a
organi za~ao de urnpovo -na~ao, cuja exis
tencla real termina por montar um
arco imaginario de solidariedade entre
indivlduos que sac na prat1ca social
mente diferenciados. Do mesmo modo~
os limites das "fronteiras internas" -
esse e 0 aspecto que chamamos particu
lar aten~ao - sac 0 suporte de territo
rios regionais, onde se organizam "po~
vos-regioes", "cujas existencias rears
tambem crlam arcos imaginarios de soli
dariedades que contribuem para masca
rar a existencia de individuos social
mente diferenciados. No caso do Esta
do-na~ao como se trata de um unico ter
ritorio nacional, a tendencia e a for
ma~ao de um ~ovo-na~ao. No caso dos
Estados-regioes, que sac peda~os espa
cialmente localizados do Estado na~ao~
os territorios regionais, formam-se po
vos-regioes, cujas identidades historT
cas, culturais e socia is sac submetT
das e complementadaspela identidade na
cional. Ainda com rela~ao a identida
de regional existem outros aspectos a
serem esclarecidos que dizem respeito
aos efeitos derivados da existencia
multipla e, as vezes, entrela~ada de
territorios regionais sobre a identida
de dos indivlduos. Ou seja, a a~ao do
Estado determinando cortes territoriais



internos, para promover a reproducao
material do capital, controlar os movi
mentos sociais e assegurar a estrutu
ra de podervigente termina por provo
car 0 surgimento de um imaginario so
cial constituido por uma escala dife
renciada e hierarquizada de identifica
coes sociais: todas essas identidades,
vale dizer, tem por referencia ultima
a identidade nacional. Exemplo: 0 in
dividuo X que mora na cidade de Barrer
ros na zona da mata suI do Estado de
Pernambuco identifica-se, no interior
da sociedade politica, a partir de di
ferentes angulos hierarquizados: prr
meiramente ele e brasileiro (faz parte
do povo-nacao), em segundo ele e nor
destino (faz parte do povo-regiao). Co
mo povo-regiao ele ainda tem duas ou
tras identidades: e pernambucano (nas
ceu no territorio de Pernambuco) e e
barreirense (nasceu no territorio do
Municipio de Barreiros).

o Estado, na perspectiva regiona~
age como um mediador entre a producao
material capitalista montada numa es
trutura de classes sociais diferencia
das e'a representacao simbolica dos in
dividuos. Mediacoes que variam de Es
tado nacional, para Estado nacional se
gundo a historia particular de cada na
cao e de cada regiao. No exemplo cita
do, 0 individuo X ha cem anos atras se
ria bra$ileiro, pernambucano e barrei~
rense, mas nao nordestino, porque a
acao interventora do poder federal cri
ando suas fronteiras internas nao aT
cancava 0 limite supra-estadual. Sua
identidade regional era mais restrita.
Hoje, este mesmo individuo tambem se
considera (e e)nordestino, condicao
que 0 destaca no seu cotidiano e na
sua pratica dentro das lutas sociais.E verdade tambem que a dimensao nacio
nal, 0 ser brasileiro, e a mais univer
sal na montagem da representacao simbo
lica dos individuos. A ideia dO'Bthos
nacional" responde pelas reacoes mais
positivas na constituicao da lingua,
dos habitos e costumes predominantes.
Mas 0 "ethos regional" la aparece com
suas caracteristicas singulares, mui
tas vezes mascaradas, 0 que e normal~
principalmente no atual estagio de do
minacao monopolista em que 0 "ethos"
nacional encontra suas possibilidades
de afirma~ao mais visiveis. Nao desa
parece 'contudo a identidade regional:
ela se transforma, ela se adapta.

No caso do Brasil. as identidades
regionais sac de suma importancia devi
do as grandes dimensoes do territorio
nacional, como reflexo direto no pro
cesso politico (uma olhada na historia
politica do pais revela a magnitude das
diferen~as regionais nos grandes momen
tos de crise. Hoje, 0 fenomeno se re
pete a olhos vistos: cargos regionai~
ministros regionais, pleitos regionais
etc.)

das, e necessario esclarecer a diferen
ca que existe entre a ideia de povo-re
giao (aqui desenvolvida) e a ideia de
regionalismo. No segundo caso, trata-
se do esforco das classes dominantes
regionais para impor um discurso ideo
logico a partir do contexte regional e
com efeitos nao so no plano local como
nacional. No,primeiro caso,o da idiia
de povo-regiao-, n.ao se trata de mera
questao ideologica, mas de questao es
trutural de existencia do Estado bur
gues. 0 povo-regiao e a forma propria
como aparecem as classes sociais na so
ciedade politica, no espa~o regional e
no contexto de forma~ao do Estado-na
~ao.

Os conceitos de fronteiras e ter
ritorios regionais ate agora vistos se
situam num plano estrutural e histo
rico. Sao media~oes criadas peJ0 Esta'do
burgues, para assegurar sua reprodu~ao
e da ordem capitalista que 0 determin~
o que independe de qualquer epoca ou
de qualquer lugar. Mas do ponto de
vista historico, de cada Estado nacio
nal, essas fronteiras internas exercem
paeel significativo para assegurar a
a~ao planificadora diferenciada ~ com
plementar (planejamento regional X pIa
nejamento nacional) do Estado sobre 0
territorio nacional. Nessa perspecti-
va a a~ao de planejamento do Estado
apresentatres sentidos principais: urn
economico, urnpolitico e urn terceiro
ideologico. No plano economico, a exis
tencia dos territorios regionais, de
pendendo dos estagios de desenvolvimen
to do capitalismo, serve tanto para
promover 0 nascimento e crescimento das
primeiras industrias, geralmente de
mercado local e regional, como tambem
assegurar'a reprodu~ao ampliada supra-
regional das grandes empresas monopo
listas. A distribuicao espacial/terrr
torial do aparelho do Estado permite a
reprodu~ao planejada das rela~oes eco
nomicas desde 0 plano local ate 0 pIa
no central. No plano politico, a a~ao
d~ planejamento regional sobre 0 terri
torio regional assegura as classes do
minantes regionais 0 controle de parte
do aparelho de Estado nacional, condi
~ao indispensavel para manutencao de
sua situa~ao de classe e para a barga
nha a nfvel nacional com as demais clas
ses e fra~oes dominantes. No nfveT
ideologico, os territorios regionais
constituem a base de apoip para que as
classes dominantes regionais elaborem
o seu discurso, a sua "verdade de po
der"; discursos estes que podem ganhar
conotacao nacional, desde que a classe
ou fra~ao dominante passe a ser hege
monica a nfvel nacional (e 0 caso das
classes cafeeiras na Primeira Republi-
ca) ou se manter simplesmente regiona
lista (e 0 exemplo do discurso das
classes agrarias do Nordeste ainda nos
dias atuais).



PERIODlZACAO HISTORICA DAS REGIOES
BRASIL

A primeira questao a ser posta em
discussao ao se pretender formular urn
estudo da regiao como fenomeno social
Cindependente do enfoque disciplinar
adotado) e a relatividade do conceito
de regiao no tempo. Dependendo dos es
tagios de desenvolvimento do capitalis
mo, concorrencial ou monopolista, e
dos sub-estagios que acompanham as
transforma~oes desses momentos, a es
trutura do conceito se transmuta obede
cendo as determina~oes historicas con
tingentes.

Lembra a respeito, a historiadora
Rosa Godoy, que "a rela~ao espa~o-tem
po Cprocesso historico) resulta, pois~
em cada perfodo da historia-periodici-
dade configurada a partir do modo de
produ~ao que estrutura a sociedade e
se produza urnespa~o especffico, a ex
pressao da sociedade que 0 organiza34~

Pensando em termos de Brasil pode
mos verificar que 0 espa~o regional
terncaracterfsticas diferenciadas se
gundo os tipos de articula~oes estrutu
radas a partir dos estagios de desen
volvimento do capitalismo central e pe
riferico. Essas articula~oes refletem
as espacialidades contidas nas rela
~oes de produ~ao situadas no interior
das forma~oes sociais respectivas e
sac classificadas a partir do contexto
historico daquela forma~ao social visa
da: no caso, 0 Brasil.

Considerando essa perspectiv~ uma
periodiza~ao pode ser estabelecida se
gundo os grandes momentos de transfor~
ma~ao das articula~oes entre 0 desen
volvimento do capitalismo europeu e 0
desenvolvimento do capitalismo do Bra
silo Nesse sentido, 0 marco centralna
forma~ao das regioes no Brasil situa-
se nos fins do ~eculo XIX, quando ~ra~
des transforma~oes tern lugar a nlvel
externo e interno. A nfvel externo ob
serva-se a emergencia do capital finan
ceiro no ambito internacional, tornan
do ~ais complexas as rela~oes de troca
entre pafses centrais e perifericos.
A nfvel interno, verifica-se a consti
tui~ao do mercado de trabalho livre, a
expansao do capital industrial e 0 ama
durecimento das fun~oes polftica~ ad
ministrativas e institucionais do Esta
do-na~ao. Ate essa epoca, as regioes
no Brasil, apesar de suas mUltiplas di
ferencia~oes internas, podem ser chama
das, em termos genericos, de regioes
escravagistas. A partir dessa data,
tambem .em termos amplos, regioes capi-
talistas.

No interior do conjunto de re-
gioes escravagistas tambem existe uma
outra grande subdlvisao situada no co
me~o do seculo XIX, ~poca em que ocor
rea ruptura defini~iva do monopolio
colonial, e afirma-se a revolu~ao iI!

10
NO dustrial com efeitos na natureza das

rela~oes entre 0 Brasil e os pafses eu
ropeus. No plano interne emerge 0 mo
vimento de independencia polftica da
colonia gerando 0 embriao do moderno
Estado-na~ao. Na primeira fase encon
tramos regioes que podem ser denomina
das de predominantemente escravagista~
As princlpals atlvldades economlcas co
mo 0 a~ucar sao fundadas no trabalho
escravo, sao fortemente atadas ao co
mercio exterior e submetidas a urnEsta
do, 0 d~ metropole portuguesa, que se
encontra fora do seu territorio. Por
seu lado, no perfodo situado entre inf
cios e fins do seculo XIX ira predomI
nar outro tipo de regiao que preferI
mos denominar de regioes escravagistas
modificadas. As rela~oes centro-perl-
ferla se tornam mais complexas e nao
podem mais ser concebidas na sua auto
nomia unilinear primitiva, caracterfs~
tica do perfodo colonial. Amplia-se 0
desenvolvimento social do trabalho no
Brasil, induzindo formas mais comple
xas, lentas, mas irredutfveis de repro
du~ao do capital, que acompanham as
transforma~oes das antigas economias
mercantis coloniais como 0 algodao e 0
a~ucar, e das novas economias em ascen
~ao como 0 cafe. Cresce aos poucos 0
uso do trabalho livre. Modificam-se os
processos de trabalho. Esbo~a-se a o£
ganiza~ao de urnmercado interior forma
do pelas trocas de materias-primas e
bens de consumo que consolida 0 usa da
moeda como equivalente-geral das tr~
cas de mercadorias. A antiga economia
"interior" periferica transforma-se em
"economia nacional" periferica, que
traduz a forma~ao de urnterritorio na
cional. Do mesmo modo, torna-se mais
complexa a estrutura social, os confl~
tos sociais e as rela~oes de poder no
Brasil. A redefini~ao da antiga rela
~ao centro-periferia e agora mediatiza
da pela a~ao do Estado nacional, em for
ma~ao, apoiado numa plataforma territo
rial propria. -

Por sua vez, 0 conjunto de re
gioes que designamos como regioes ca-
pitalistas tambem apresenta suas dlV~
soes lnternas. De modo ample podemos
formular uma grande linha demarcatoria
entre 0 conjunto que denominamos de
regioes predominantes agrarias e re-
gloes predomlnantes lndustrlals. IITs
prlncipals fatores de ruptura interna
que separam os dois grupos sac dados
pela ascen~ao do capital monopolist~ a
partir dos anos cinquenta, como nova
forma de regula~ao do desenvolvime~
do capitalismo no Brasil, _ e pelas
transforma~oes do aparelho estatal que
se desfaz de sua voca~ao assistenci~
lista para emergir como meio de plani
fica~ao da reprodu~ao do capital a nI
vel nacional. No plano externo pode
mos relacionar como mudan~as significa
tivas a entrada do capital estrangeiro
para 0 mercado interior do pafs na co~
di~ao de investidor direto, bem como
a forma~ao de uma massa crescente de



recursos financeiros migrantes no mer
cado internacional que termina por se
dirigir para 05 palses do Terceiro Mun
do em vias de industrializacao, como 0
Brasil.

A fase das re~ioes predominant~
mentes agrar1as ass1nala a emergenc1a
ae-rnaustr1as de Mercado local e regio
nal, a expansao do trabalho assalaria
do, a ampliacao dos circuitos comer~
ciais no Mercado interior35, 0 crescr-
mento 005 centros urbanos, 0 surgrmen
~ uma estrutura soc1al complexa~
com a burguesia e 05 trabalhadores pro
curando se estruturar politicamente na
cena sindical e pOlltica, ensejando 0
aparecimento de significativos movimen
tos sociais com efeitos diretos nas
formas de apresentacao da ordem pollti
ca. Apesar, contudo, da expansao das
cidades e industrias, 0 Mundo rural
conserva economica e politicamente as
redeas do pals ate meados do seculo xx.
A maior parte da populacao, entao, ain
da habita 0 campo e as classes dominan
tes agrarias conseguem exercer um po
der relevante no aparelho do Estado~
influenciando na polltica economica go
vernamental e no uso dos recursos pu
blicos. 05 espacos regionais sac artT
culados sobretudo'pela acao do capital
mercantil mas nao se defrontam com ne
numa forma de regulacao que 05 subme
tam nacionalmente. Entretanto, ja se
observa 0 esforco da burocracia esta
tal depromover acoes planificadoras em
respos'ta aos conflitos e reivindicacoes
das classes dominantes regionais como
o demonstram a criacao de orgaos como
o IAA, 0 DNOCS, IBC.

No perl0do das regioes predominan-
tementes industriais ocorrem mudancas
de grande peso nas diversas instancias
da formacao social brasileira. Conso
lidam-se no Sudeste do pals ~randes in
dustrias de carater 0ligopol1sta, que
se estendem aos poucos pelo territorio
nacional levando grande parte das tra
dicionais industrias de carater local
e regional a crises irreverslveis; fe
nameno que vai ser marcante, no Nordes
te, na industria textil. 0 mercado in
terior integra-se e torna-se mais com
plexo com a aceleracao das trocas mer
cantis e transferencia inter-regional
crescente de capitais e forca de traba
lho das regioes mais pobres para as
mais ricas. A cidade torna-se 0 ponto
maximo da concentracao do capital e de
sua producao. Os espacos regionaispas
sam a ser articulados.pela acao do ca
pital financeiro que se apresenta como
regulador nacional da reproducao capi
talista. Essa acao reguladora presSio
na a extincao de antigas regioes agra
rias inadaptaveis ao ritmo de reprodu~
cao do capital, (e exemplo de que esta
ocorrendo hoje na regiao algodoeira-pe
cuaria), promove a transformacao ~ere
gioes adaptaveis ao capital, (a regiao
cacaueira.e acucareira) e cria novas
regioes de base agraria (as agricultu-

11 ras capitalizadas da uva no Vale do
Sao Francisco, a soja no Rio Grande do
SuI e Sao Paulo, 0 arroz no Planalto
Central). Mas essas regioes de base
agraria sac agora bracos da industria
e dos bancos que lhes fornecem 05 cre
ditos, maquinas e equipamentos. Ao la
do destas, porem, comeca a se estrutu
rar urnoutro ·tipo de regiao, I predoml
nantemente industrial que se desenvol~
ve a partir das cidades e centros in
dustriais reorganizando as condicoes
de trabalho e de vida, a forma de es
truturacao do espaco e submetendo a
regioes agrarias antigas e novas, si
tuadas no seu raio de alcance. Com 0
surgimento das regioes predominantemen-
tes industriais a c1dade e 0 e1XO mo
tor do desenvolvimento. As cidades ar
ticulam-se atraves de uma ordem hierar
quica cujo eixo central e Sao Paulo e
grandes eixos secundarios as cidades
de Porto Alegre, Curitiba, Rio de Ja
neiro, Belo Horizonte, Salvador, RecT
fe, Fortaleza e Brasllia.

o surgimento destas regioes indus
triais apenas e posslvel com a reformu
laCao ocorrida na estrutura polltico~
institucional do aparelho estatal per
mitindo a adocao de praticas planifica
doras supra-regionais. Essas praticas
traduzem as novas acoes mediadoras do
Estado, recortando espacos regionais a
partir de diversos angulos. Territo-
rios sac criados de acordo com as ne
cessidades de acumulacao do grande ca
pital monopolista as quais se adeq~am
aos imperativos de reproducao das ati
vidades economicas industriais, agrlco
las e de servicos regionais e locais~
Surgem assim novos organismos que res
pondem como acao de planejamento a es
cala de conflitos sociais ineditos (no
interior das classes dominantes e en
tre dominantes e dominados) cujos exem
plos sac muitos como a SUDENE, 0 Banco
do Nordeste do Brasil, 0 Banco Nacio
nal"de Desenvolvimento Econamico e So
cial (BNDES), a SUDECO, a SUDAM, etc.

Com as regioes industriais e a mi
gracao campo-cidade promovida com.a eR
Dulsao do trabalhador rural, a c1dade
torna-se definitivamente 0 palco privi
legiado des movimentes sociais e da lu
ta polltica. ~

Expressao maior desse fenomeno ao ni
vel das Cienaias Soaiais no Brasil e
dado pela natureza dos trabalh08
apresentados no Grupo de Trabalho so
bre "Questao Regional" no Brasil di
ANPOCS, auja diversidade de temas
deixa entender uma apreensao meramen
te empiriaa do aonaeito de regiao. F~
to este reaonheaido em relatorio da
nova aoordenacao do G.T. aomo um dos
problemas prinaipais a ser aorrigido
no interior do Grupo.
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Nova, Ed. HuaiteaYFa.-aa Un~ve~s~ a
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cOm a reaZidade empirica evidenaiou
que se deveria ir alem das relaooes
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pela analise que 0 autor faz a res
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Alcool. Para ele em termos de Sao
Paulo 0 IAA foi um'orgao de planeja
mento, reproduzindo a relaooes do
capital. Ao contrario, para 0 Nor
deste, 0 mesmo IAA nao seria um or
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soaiatismo. Ed. Graal" Rio deJa
neiro, 1980, p. 118.

31 A disaussao a respeito das tenden
aias "uniformizantes" de organiza
~ao do espa~o na atual, fase de dom?:
na~aodo aapital, monopolista tem se
tornado ponto aruaial, na refl,exao
teorica sobre a propria natureza
dos conceitos de espa~o e de reg{ao
e sobre 0 sentido das a~oes d Pl,a
nejamento regional,. Parecem esque
cer os autores, porem, que a pene
trq~ao do capital, em todas as orbi=
tas da produ~ao nao tem desfeito as
especificidades dos proaessos produ
tivos, apesar de submete-l,o~ apesar
de articula-los. A permanencia das
singul,aridades locais/regionais da
produ~ao economiaa, social" pol,~ti-
aa, ideol,ogica e cul,tural capital,is
ta nao se expl,ica apenas pelos movT
mentos concentracionistas/dispercio
ni$tas do capital, na sua trajetoria
reprodu tiva. Exp l,ica-se, sobre tudo,
pel,o fato que sendo 0 capital, uma
~rela~ao social,", esta reprodu~ao
esta historicamente sujeita a a~oes
estimuladoras e/ou inibidoras exer
cidas pe[os atores sociais nas suai
praticas de confrontos e l,utas. It
veto que expl,ica a dial,itica da pro
du~ao e reprodu~ao do espa~o capita
lista. Ele i homogenizado apenai
atraves de um processo paralel,o de
heterogeneiza~ao, que lhe atribui
uma permanente e dinam_ica singulari
dade historica. -

32 0 conceito de "regiao moderna" aqui
adotado diz respeito ao espa~o so
cial, construido a partir das regul,a
~oes economicas, pol,~ticas e cul,tu
rais das rela~oes sociais em dado
momento. Descarta-se, portanto,
desde logo, a .idiia de "regiao mo
derna", no presente estudo, cOmO ei
pressao particul,arizada do quadro
natural, que, sem duvidas, tem sua
.grande importancia para 0 estudo
das ciencias experimentais, mas sem
interesse imediato nesse tipo de es
tudo.

34 SILVEIRA, Rosa Maria Godoy, 0 re-
gional,ismo nordestino: existenCiia
e consciencia da desigual,dade re-
~ionat, Editora-Moderna de Sao Pa~
o.

35 0 aoucar nordestino i comercial,iza
da nas praoas do Rio de Janeiro~
Sao Pau lo, Rio Grande do Su l" Be
lem e Manaus. A charque gaucha e
vendida no Rio de Janeiro, Recife
e Portal,eza, etc.



A FORMACAo DA GEOGRAFIA CIENTIFICA NO
BRASIL

'0 ensino da Geografia em nlvel uni
versitarlo no Brasil 50 foi iniciado
na decada de Trinta, quando foram cria
das as Faculdades de Filosofia Cien
cias e Letras, com cursos de Licencia
tura em Geografia e Historia, e as Fa
culdades de Administra~ao e Finan~as~
onde era mini strada uma disciplina de
Geografia Economica. Nesse perlodo 0

Governo, desejando desenvolver um pro
jeto de moderniza~ao e de ocupa~ao do
espa~o brasileiro, criou tambem um Ins
tituto de Geografia e Estatlstica, pa
ra trabalhos de pesquisa, de planeja
mento e de racionaliza~ao administratI
va do pals. Estes fatos se deram em
uma mesma decada, apos a Revolu~ao de
Trinta, quando, em decorrencia da cri
se economica mundial, a velha rep~bli
ca oligarquica, dominada pelos fazen
deiros de cafe de Sao Paulo e pelos
criadores de gada de Minas Gerais, per
deu parcialmente 0 controle do poder~
para grupos ascendentes da classe me
dia, aliados a militares e a empres~
rios.

Vitoriosa a Revolu~ao de 30, tive
mos um longo perlodo ditatorial, de
1930/34 e 1937/45, interrompido por um
pequeno perlodo em que as institui~oes
funcionaram sob uma Constitui~ao, em
grande parte inspirada na Constitui~ao
Alema de Weimar. A mudan~a dos grupos
que controlavam 0 poder desencandeou
um processo de moderniza~ao, inicial
mente indeciso entre posi~oes sociall
zantes e posi~oes de tendencias facis
tas, tendo estas ~ltimas ascendido

* Diretor do Centro de Historia Brasilei
ra da Fundaqiio Joaquim Nabuao e Profes
sor de Historia do Pensamento Geogra=
:iao no NPGEO da UFS.

GEONORDES TE. Ana II, n9 2, 1985, pp. 14/23.

apos 1935, quando a chamada Alian~a Na
cional Libertadora, uma frente ~nica
de centro-esquerda, perseguida e dis
solvida pelo Governo, provocou uma in
surrei~ao, logo dominada, nas cidades
de Natal, Recife e Rio de Janeiro. Dal
a grande persegui~ao aos comunistas,
aos socialistas e aos liberais e a as
censao da ideologia corporativista que
passou a dominar apos 0 Golpe de Esta
do de 10 de novembro de 1937, que ins
tituiu 0 Estado Novo, baseado em uma
constitui~ao outorgada, inspirada no
modelo polones.

Na area do ens ino e da produ~ao de
conhecimento geografico, 0 processo mo
dernizador foi iniciado com a funda~io
da Universidade de Sao Paulo (1934) e
da Universidade do Distrito Federal
(1935), quando foram criadas as facul
dades que deveriam formar pesquisado
res e professores de ensino medio, nos
varios ramos do conhecimento. Para a
Geografia esta seria a grande oportuni
dade, sabendo-se que 0 Brasil, pals de
dimensoes continentais (8.456. 508m2), e
pouco conhecido, tinha um grande campo
a ser explorado. A literatura geogra
fica brasileira ja fora iniciada, mas
era muito pobre, constitulda de en
saios que abordavam temas nao geogra~I
cos, embora dessem grande importancla
a certos aspectos de interesse para a
Geografia, e de livros especificamente
geograficos. Assim, tiveram grande di
fusao no Brasil, nos fins do seculo
XIX, 05 livros de Elisee Reclus, Esta
dos Unidos do Brasill, traduzido para
o portugues por Ramiz Galvao e 0 de
Pierre Denis, Le Bresil au Xxe siicle~
divulgado em lingua francesa que era,
entao, largamente difundida nos meios
culturais brasileiros~

Dentre 05 ensaios de grande inte
resse geografico, embora nao especifi~
camente de Geografia, tivemos 05 do Ba
rao do Rio Branco, jurista e diplomata
brasileiro, onde ele defendia 05 direi



IS
\\~~S'do Brasil em questoes de fronteira

com a ArgentiI;a! ! Fran~a (Guiana.Fra!!.
cesa) e a Bol1v1a e 0 livro do tam
bem-diplomata e historiador Joaquim Na
buco ,em que defendia os direitos do
Brasil em questio fronteirica com a en
tio Guiana Inglesa4; 0 eniaio de E~
clides da Cunha sobre a guerra dos Ca
nudosS, 0 livro de Raimundo Lopes so
bre 0 Maranhio, muito influenciado pe
las ideias de Frederico Ratzel~ e 0 IT
vro de AgamenomMagalhies, escrito em
1921,corno tese de concurso de Catedra
para 0 Ginasio Pernambucano, em que 0
Autor demonstrava urngrande conhecimen
to da geografia francesa, sobretudo dos
trabalhos de Emanuel de Martonne, de
Vidal de la Blache e de Jean Brunhes?

o primeiro ~eografo brasileiro,mo
derno, seria porem Delgado de Carval~o;
nascido em Paris, filho ~e exilado, pas
sou toda a juventude na Fr~nca e ao
vir instalar-se no Brasil escreveu uma
serie de livros sobre 0 pals, abordan-
do temas tanto de geografja flsica co
mo de geografia 'gegiona18 e de metodo-=
logia geografica ) podendo ser conside
rado como 0 iniciador do pensamento gea
grafico cientlfico no pals. Ele tam
bem daria uma contribuicio aosestudos
geopollticos que se preocupavam com 0
papel a ser desempenhado pelo Brasil
na America do SuI, sobretudo nas areas
da Amazonia e do rio daPrata. Esses
estudos seriam desenvolvidos por Eve
rardo BackheusenlO e por militares c.Q.-
mo Mario Travessosl1, Lysias Rodrigues12
e mais recentemente pelos genera is Gol
bery ~o Couto e Silva13 e Meira Ma
tos14

A Geografia em nlvel superior e
ensinada de forma sist~matica~ foi mi
nistrada, inicialmente, por professo
res franceses, contratados Eelas duas
universidades surgidas na decada de
30 - Pierre Mombeig, Pierre Deffontai
nes e Francis Ruellan. Esses tres pro
fessores, alem de formarem geo~rafos
na linha da chamada Escola Geografica
Francesa, muitoinfluenciada porVidal
deht-BJ,a,cheescreveram livros muito' im
portant~? e numerosos artigos sobre p
Brasill. Alem disto, foi Pierre Def
fontaines 0 fundador, em 1934, da Asso
ciacio dos Geografos Brasileiros~' e
Pierre Monbeig~ 0 consolidador da mes
ma.Enquantoos dois prTmeiros tinham
maior preocupacio com as areas ligadas
as ciencias do homem, sobretudo com
problemas de regionalizacio, problemas
agrarios e com Qe.studodas cidades,
Ruellan; grande geomorfologo, preocu
pou-se sobretudo com a forma~io de geo
morfologos e-com a analise do relevo
brasileiro. Outros mestres franceses
ministraram cursos rapidos, como Pier
re Gourou, Emmanuel 'de Martonne e Mau-=
rice Ie Lannou. De ~rande influencia
fo~am os estudos agrarios de mestre
alemio Leo Waibel, que trabalhou .duran
te c1nCO ancs nO Conselho Nacional de

geografia do IBGE,'influenciando 0$
geografos jovens que com ele trabalha-
V<ll!l,eescrevendo artigos que depois fo
ram reunidos em livro gelo seu discf=
pulo Orlando Valverdal .

Dois autores da decada de Quaren-
ta merecem uma referencia especial pe
105 rumos que deram a evolucio do co-=
nhecimento geografico no Brasil: Caio
Prado Junior, misto de filosofo, histo
riador, economista. e geografo, profun-=
do conhecedor da filosofia marxist~pu
blicaria 0 seu principal livro Forma
cao do Brasil Contemporaneo. A Colo
nia, onde faz urn levantamento da realT
dade economica e das caracterlsticas dO
espaco produzido no territorio brasi
leiro, nos fins do seculo XVIII; infe
lizmente essa analise nio foi continua
da, pois nio tivemos urnestudo seme
Ihante, como ele projetara, do Imperio
e da Republical? 0 outro autor, Jo
sue de Castro, medico, nutricionista~
sociologo e geografo, preocupava-se so
bretudo com 0 problema alimentar no
Brasil. Escreveu dois livros basicos
para 0 conhecimento dilrealidade brasi
leira e mundial dos meados do seculo
XX, a Geografia da Fome e.a Geopollti-
ca da Fome18. Estes dois cientistas
podem ser considerados, junto com Del
gada de Carvalho, os fundadores da Geo
grafia Cientlfica no Brasil.

A CONSOLIDACAO DA GEOGRAFIA CIENTfFICA
NO BRASIL .

As universidades criadas nos anos
Trinta, juntamente com 0 Instituto Bra
sileiro de Geografia e Estatlstica -
(IBGE), tiveram uma grande importancia
para 0 desenvolvimento e a consolida
cio de Geografia Cientlfica no Brasil~
o papel mais importante coube, inega
velmente, a Universidade de Sio Paulo~
uma vez que, situada no centro urbano
mais rico e mais dinamico do palS, con
trato.unumerosos professores europeus
que s~ conscientizaram de que estavam
fundando uma Universidade e preparando
uma elite cultural. Alem disso, ela
pode promover a vinda de professores
visitantes 'estrangeiros, tanto na are-a
de Geografia como das outras ciencias
sociais, desenvolvendo um 'programa de
Douto:ramento que levava os melhores alu
nos, sobretudo aqueles,que aspiravam
aomagisterio superior, a escreverem
teses ~e doutorado, d~ livre-doceRCia
e de catedra.. Muitos professores ,im
possibilitadosde voltar, emvistada
Segunda Guerra, que assolava ilEurop,a,
aqui ficarammuito mais tempo do que
imaginavam. Numerosas teses defendi-
das nesse perlodo'sio modelos de traba
lho geograficoda chamada escola clas-=
sica, onde 0 doutorando procurava de
senvolver e.studos regionais. Influen-=
ciados'~or Vidal de la Blache, procura
yam desenvolver uma Geografia limitada



em seu 0Bjeto e isenta de posi~oes po
liticas1• g claro que muitos traba
lhos fugiram a rigida geograficidade e
abordaram alguns problemas sociais. Ou
tras trabalhos tiveram urninteresse pu
ramente fisico, onde se notava a influ
encia de De Martonne, e outras com fun
damenta~ao biologica, seguindo as II
nhas tra~adas por Max.Sorre20.

No Rio de Janeiro 0 curso de ge~
grafia nao teve a estabilidade nem as
facilidades e 0 apoio que teve a Uni
versidade de Sao Paulo. A Universida~
de do Distrito Federal, fundada por
Anisio Teixeira, foi logo, por raz6es
politicas, transformada em Universida
de do Brasil (hoje denominada UniversI
dade Federal do Rio de Janeiro), so
frendo grandes modifica~oes nas suas
estruturas curriculares. Contou porem
com a colabora~ao de mestres estrangei
ros de alto nivel, como Francis Rue!
Ian e Pierre Deffontaines e desenvol
veu programas em colabora~ao com 0
IBGE, que abriu urnmercado de trabalho
aosrecem~formados, possibilitando es
tagios a estudantes de Geografia. Ao
lade dos professores estrangeiros con
tou com a colabora~ao do Prof. Josue
de Castr.o, a 'frente da Catedra de Geo
grafia Humana.

Alem dessas duas universidades, as
Faculdades de Filosofia Ciencias e Le
tras, com seus cursos de Geografia e
Historia, foram se difundindo pelo
pais, ~om a funda~ao de institui~6es
de enS1no que passaram a preparar so
bretudo professores para 0 ensino me
dio. Em alguns estados como Parana-
Minas Gerais, Pernambuco e Bahia, f~
ram realizados, na decada de 60, traba
Ihos de pesquisa geografica, ligados
aos cursos de Geografia e Historia.

o IBGE, orga~ criado para dar su
porte geograficoe estatisticoao PoderNa~iQ
nal, teve, inicialmente, preocupa~oes
de ordem geografica,realizando 0 Rece~
seamento de 1940 - 0 quinto feito no
pais - em bases mais confiaveis que os
anteriores, e dirigido pelo italiano
Giorgio Mortara. Tambem estabeleceu
postos de coleta de dados estatisticos
(agencias) em todos os municipios bra-
sileiros e instalou as estruturas para
o levantamento do mapa do Brasil ao mi
lionesimo e realizou estudos regionais
e excursoes sucessivas de seus geogra-
fos a areas que despertavam maior int~
re,ssepara 0 Governo. Uma de su~s pre~
cupa~6es iniciais foi a redivisao ter-
ritorial do pais, assunto analisado p~
10 seu Diretor, em que se procurava f~
zer uma divisao territorial com maior
equilibrio entre os estados, tendo em
vista a desigualdade territorial e ec~
nomica dos mesmos, herdada, em ~rande
parte, das estruturas coloniais2I. 0
territorio nacional foi dividido em
cinco grandes regioes geograficas, in~
tituindo as mesmas tl~raefeito de uti-
liza~io estatlsticaZ. Estudos foram
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feitos em areas de grande concentra~ao
d~ colo~os ~e origem nao lU'it"ana" al~
maes e 1ta11anos do SuI do Brasil~3, e
em areas queseriam abertas ao povoa
m~n~o e onde seriam~implantadas outras
co16nias, em face da politica de expan
sac para 0 Oeste, sobretudo em Goias e
Mato Grosso24. Foram feitos tambem es
tudos visando determinar 0 local onde
deveria ser construida a futura capi
tal do pais, Brasilia, o que veio a se
dar durante 0 Governo Juscelino Kubits
check(1955/60). Foi assim, oIBGE,sei
nenhum carater pejorativo, a institui
~ao encarregada de fazer a Geografia
do Poder, que Eermitisse uma expansao
do espa~o economico e social no espa~o
geografico brasileiro. Alem de publi
car inumeros livros, a IBGE editou, du
rante muitos anos, urnBoletim GeografT
co, onde divulgava trabalhos de auto
res nacionais e estrangeiros, e a Re
vista Brasileira de Geografia.,com mais
de quarenta anos de circula~ao, e que
se destacou, ate 1967, por publicar es
tudos regionais e locais e trabalhos
geo-politicos e/ou informa~oes sabre a
realidade nacional, bem enquadradosnos
metodos da escola classica.

Ao lado dessas duas institui~6es,
a Associa~ao dos Geografos Brasileiros
(AGB), desenvolveu urngrande trabalho;
fundada em 1934, em Sao Paulo, por Pi
erre Deffontaines, foi depois dirigida~
durante muitos anos, por Pierre Mom
beig. Inicialmente paulista, a Asso
cia~ao ganhou prestigio e influencia
nacionais na sua assembleia realizada
em Lorena, Estado de Sao Paulo (1945),
e, durante 25 anos, ate 1970, realizou
assembleias que ~ongregavam, em media,
cerngeografds, em cidades diferentes e
em estados tambem diferentes. Nessas
assembleias~ a~em.de apresentarem te
ses e comunica~6'es,os geografos realiza
~am excursoes de campo e escreviam re
latorios das areas percorridas, discu
tindo-os no final,da assembleia. IT
crescimento da comunidade de geografos
porem, levou a dire~ao da AGB a refor-
mular os seus estatutos em 1970, pas
sando a fazer grandes congressos ou en
contros nacionais, de dois em dois
anos, eliminando as excursoes de pes
quisa e substituindo-as por excurs6es
de modelo tradicional, feitas pelos
participantes,sob a orienta~ao de urn
guia. Essa estrutura foi mais uma vez
reformulada em 1979, quando 0 controle
da Associa~ao passou a,ser feito pela
maioria dos associados, podendo os es
tudantes de Geografia e.as pessoas in
teressadas, mesmo nao geografos, exer
cer qualquer cargo na diretoria da As
socia~ao. Os encontros continuaram a
ser de dois em dois anose 0 numero de
participantes foi consideravelmente el~
vado.

Na decada de 504 mais precisamen-
te em 1955 ~ Brasil acolheu 0 XVIIICongresso fnternacional de Geografia,
promovido pela Uniao Geografica Int'eE.
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nacional, que trouxe para 0 Rio de Ja rando fugir aquela geografia urbana es
neiro centenas de geografos de paises tatica, estabelecendo mapas funcionais
diversos. Esse Congresso promoveu gran e caracteriza~oes de fun~oes urbanas,
des excursoes em que brasileiros e es para desenvolver estudos que encaravam
trangeiros percorreram grandes areas a cidade como uma estrutura dinamica e
do territorio nacional, munidos de Ii analisava as rela~oes entre a cidade e
vros-guias, escritos por nacionais, a regiao ... Nesta linha temos os tra-
abrindo uma possibilidade de coopera balhos de MilZ9n Santos, do periodo an
~ao entre institui~oes estrangeiras e terior a 1964 . -
brasileiras e urn maior entrosamento en
tre os nossos geografos e os do exte
rior, Numerosos professores permanece
ram por algum tempo no Brasil, promoven
do cursos de curta e media dura~ao e
realizando conferencias em varios esta
dos brasileiros. Dos cursos aqui rea~
lizados merece referencia especial 0
Curso de Altos Estudos, promovido pela
Universidade do Brasil, sob a coordena
~ao do Prof. Hilgard O'Reily Sternberg,
em que lecionaram professores como Karl
Troll (Biogeografia), Erwin Rainz (Car
tografia), Orlando Ribeiro (Geografii
Historica), Andre Cailleux (Sedimento-
logia), Pierre Birot (Geomorfologia),
Pierre Mombeig (Geografia AgrariaTropi
call e Pierre Deffontaines (Geografii
da Pecuaria). Na mes~a ocasiao Jean
Tricart ministrou urn curso de Geomorfo
logia Climatica na Universidade esta~
dual, atual UERJ. 0 Laboratorio de
Geomorfologia e Estudos Regionais, fun
dado na Universidade Federal da Bahii
pelo Prof. Nilton Santos, iniciou tam-
bem urn intercambio com a Universidade
de Strasbourg, dando maior anima~ao e
desenvolvimento a Geografia baiana. A
Universidade Federal de Pernambuco,por
sua vez, contou, durante todo 0 ano de
1960, com colabora~ao, como professor
visitante, de Michel Rochefort, hoje
urn dos grandes conhecedores da geogra-
fia brasileira.

o Congresso Internacional de Geo-
grafia teria desse modo, uma influen-
cia muito grande sobre a geografia bra
sileira, desenvolvendo sobretudo preo~
cupa~oes sociais, entre os nossos - geo
grafos, gra~as a influencia exercidi
por Pierre George, contribuindo para
que os estudos geograficos urbanos e
industriais tivessem urn maior desenvol
vimento frente aos estudos agrarios, en
tao considerados mais importantes. Co
me~ava-se a quebrar os compromissos com
a "geograficidade" de Vidal de la B1a
che; geograficidade defendida ate re~
centemente por geografos mais ligados
a tradi~ao cultural e politica e menos
abertos a renova~ao. A preocupa~ao com
o social levaria alguns geografos ao
engajamento politico e a analise de
problemas cruciais do pais, como 0 da
reforma agraria, 0 da degrada~ao do
meio ambiente, 0 da polui~ao das aguas
e do ar e a analise do processo de ur-
baniza~ao, com suas conseqUencias so
ciais agudas. Neste periodo destacam=
se, pelas preocupa~oes sociais e pelo
desejo de oferecer contribui~oes a mu-
dan~as, entre outros, os traba1hos de
Orlando Va1verde25 e de Manuel Correia
de Andrade26. Enquanto isto, os estu-
dos urbanos eram revolucionados, proc~

A preocupa~ab com 0 social e 0 eco
nomlCO se acentuaria nos fins da deca~
da de S0, quando, ao periodo euforico
do apos guerra, seguiu-se uma crise eco
nomica que levou 0 povo a pensar ni
viabilidade do Brasil como Na~ao, como
Estado. Dai a preocupa~ao com 0 plane
jamento economico regional, com a cria
~ao de agencias de desenvolvimento e
com a tomada de posi~oes ideologicas,
diante da realidade nacional. Se a so
ciedade brasi1eira vivia uma crise e se
sentia desestabilizada, procurou natu-
ra1mente, novos caminhos para a solu
~ao dos seus problemas; a comunidade de
geografos, nela inserida, teria de par
ticipar desses caminhos, dessa procura~
Grandes foram os debates travados nes-
sa epoca, sobre a conveniencia ou nao da
transferencia da capital do pals para 0 PIa
na1to Central, e a forma como Brasilii
fora construida, debates sobre a estru
tura agraria, altamente concentradorada pro~
priedade da terra e da dificu1dade de
acesso ao uso e 'a propriedade da mesma,
pe1as massas rurais de trabalhadores;
sobre a necessidade de desenvolver indus-
trias de bens de capital e de produ~ao
de energia; sobre a reforma administra
tiva e tributaria que desse maior auto
!lomia e maiores recursos aos estados;
sobre a reforma universitaria, ate en-
tao Drofundamente elitista; sobre a mo
derniza~ao dos meios de transporte e
comunica~ao; sobre a controle dos ca-
pitais estrangeiros e a facilidade de
remessa de lucros; sobre a ocupa~ao dos
espa~os vazios, etc. Os geografos, co
mo os brasileiros em geral, se posicio
naram em urn leque de op~oes, havendo
aqueles tradicionalistas que procura
yam frear qualquer transforma~ao de es
trutura, aqueles que desejavam modernI
zar e ativar a economia, sem modifici
~oes estruturais, internacionalizando-
a explora~ao dos nossos recursos, e, fi
nalmente, aque1es que pregavam uma se~.
rie de reformas estruturais, defenden-
do uma moderniza~ao com mudan~as so
ciais sensiveis. Na area da Geografii
varios traba1hos foram pub1icados a
respeito desta tematica, apresentando
sugestoes e op~oes.

AS TEND~NCIAS RECENTES DA GEOGRAFIA
BRAS ILEIRA

A op~io capita1ista, conso1idada
pe10 Governo Brasi1eiro a partir
de 1964, afastou a discussao que
havia sobre' a necessidade da refor
mu1a~ao da sociedade em suas ba~
ses, e conduziu O' pais a urn modele



de crescimento capitalista dependente.
A nossa economia ja se encontrava in
ternacionalizada mas abriu-se ainda
mais ao capital internacional, que pas
sou.a controlar as principais ativida
des economicas do pais, sobretudo a
grande industria e 0 comercio interna-
cional, provocando, nos primeiros anos,
um ~fluxo de capi!ais estrangeiros que
darlam uma sensa~ao ·de euforia e cres
cimento economicos. Ao mesmo tempo~
grandes investimentos foram feitos no
setor da constru~ao de obras de infra-
e~trutura e da moderniza~ao agricola~
vlsando transformar cada unidade agrl
cola em uma empresa. Desaparecia, as
sim, parcialmente, a agricultura de suo
sistencia, e a rede bancaria se expan
diria por todo 0 territorio nacional~
levando 0 capitalismo ao campo. Para
atender a essas modifica~6es foi reali
zada uma drastica reforma da Universi~
dade, filiando-a ao modelo norte-ameri
cano, embora nao the fossem dados re
cursos necessarios a execu~ao desse mo
delo. A censura a imprensa e a divuI
ga~ao de livros radicais iria ter uma
grande influencia sobre a forma~ao ci
entifica e tecnica da juventude. Este
m?vimento, como era de esperar, atin
glU 0 campo da produ~ao de conhecimen
tos geograficos.

Os paradigmas da escola geografi
ca classica ou tradicional ja haviam
se exaurido, com 0 levantamento de in
forma~6es mais detalhadas sobre 0 ter
ritorio brasileiro, e os geografos sen
tiram a necessidade de abandonar 0 em
pirismo, entao dominante na maioria
dos autores, e de procurar naradigmas
c~e~tificos que dessem ao ge~grafo con
dl~oes de competitividade com os de~
mais cientistas sociais, nos trabalhos
de planejamento que estavam sendo de
senvolvidos. Nesse momenta as agencias
de desenvolvimento passaram a estimu
lar pesquisas universitarias com a
fim de melhor intervir no t~rritorio
mo~ernizando a economia, abrindo ao~
geografos a possibilidade de exercer a
profissao fora dos quadros de ensino.
Anteriormente, so 0 IBGE e alguns or
gaos estaduais de menor expressao au
mitiam geografos nos seus quadros: co
mo pesquisadores e planejadores. Ne
cessitaram, por isto, os geografos, de
entender ~ lingua~em dos economista?,
de forma~ao matematica, e aceitavam os
postulados da filosofia neopositivista.
Assim, justificavam 0 crescimento eco
nomico, .embora com bases em um grande
desgate ecologico, despreocupados dos
problemas sociais. Isto porque, 0 mo
delo brasileiro, sem nenhum compromis
so com a realidade nacional, procurava
desenvolver um crescimento concentra
dor de·renda, em propor~6es assustado
ras, tanto a nivel individual como ter
ritorial, que levava a for~a de traba
lho,.nao especializada, ao desemprego~
enquanto a especializada sofria seria
conten~ao nos seus salarios.

. ~ara desenvolver este modelo e 0
legltlma:, os cientistas e a Uhiversi_
dade serlam co~v?cados a desenvolver 0
seu papel! .facllltando e estimulando 0
de~envolvlmento de teorias altament
allenadas. Este caminho seria conduz~
do_no.senti~o de criticar a geografia
c~asslca, nao pela sua falta de para-
d~gmas, mas.pe~a sua objetividade empI
rlca, Substltulndo a observa~ao direta
pelas grand7s diyaga~6es abstratas,pro
curando apllcar a Geografia 'a Econo
mia e a Sociologia, m6delos~formulados
para atender as necessidades da Ffsica
esquecend~ as peculiaridades das cien'
cias sociais. Repetia-se assim em
nome da neutralidade cientifica' uma
ideo!ogia que ja fora,usada na ~uropa,
no seculo XIX, no perlodo de ascensao
do capitalismo e da expansao colonial.
Procurava-se levar 0 geografo a usar
uma linguagem propria, pouco acessivel
aos nao inici~dos, e a us~r a logica
formal e os metodos matematicos e esta
tfsticos, dando grande importancia a
t70ria, usando metQdos hipotetico-dedu
tlVOS, ~as na pratlca, esmeravam-si
mais~a.~labora~ao mefodologica do que
na teorlca. Numerosos estudos nessa
linha de pensamento, foram feitos re
cebendo influencia direta de autores
anglo-sax6es como _Brian Berry, W. BUll
ge e Harvey, esquecendo que nao dispu
nhamos no pais do mesmo nfvel de infor
ma~6es estatisticas que nos Estados
Unidos e na Europa.

Os partidarios da escola chamada
de quantitativista ou teoretica inves
ti~m sobre os trabalhos geograficos
classicos, com a furia de missionarios
a cata de bruxas, classificando-os como
mo nao cientificos e dizendo-se porta
dores de ~ma nova ciencia que nao tI
nha rela~ao com a chamada escola clas
sica.

Sendo 0 IBGE um orgao governamen
tal ligado a Secretaria de Planejamen
to da Presidencia da Republica, foi 0
mesmo transformado, passando a traba
lhar dentro dos canones da nova doutrI
na cientffica. Numerosos sociologos e
economistas foram inclufdos no seu cor
po tecnico, antes constituido quase ex
clusivamen~e por geografos, estatisti~
C?S e sartografos. Observou-se, a par
tlr dal, uma completa transforma~ao na
linha de trabalho e de pensamento do
IBGE, expressa na Revista Brasileira
de Geografia, so arrefecida nos anos
oitenta, quando, passado 0 periodo de
euforia do chamado "milagre brasilei
ro", voltaram os geografos e a maioria
dos tecnicos a realidade do empobreci-
mento geral e, finalmente, a recessao.
Nos meios universitarios a corrente
quantitativista faz longo proselitismo
nas universidades Federal do Rio de
Janeiro a de Rio Claro - Universidade
Estadual P~~fista Julio Mesquita - on
de chegou a ser fundada uma-Associacao
de Geografia Teoretica (AGETEO) que pu
blicou um Boletim de Geografia Teorett



A funda~aode cursos de pos-gra
dua~ao em Geografia, nas universidades
do Rio de Janeiro (1972), de Pernambu-
co (1975), no campus de Rio Claro da
UNESP (1977) e na Universidade Federal
d~ Sergipe (~983) e a reorganiza~ao do
slstema de pos-gradua~ao, iniciado em
1961, na Universidade de Sao Paulo, nos
moldes padronizados pelo Governo Fede
ral, provocaram urn forte crescimento
da produ~ao geografica e do debate de
ideias a respeito dos caminhos metoda
lagieos e e?istemolagieos seguidos pe
la Geografia. Os debates transborda
ram para as associa~oes de geografos e
se vem multiplicando os encontros se
minarios e simposios promovidos p~las
universidades, pela AGB'e por outras
institui~oes. 0 domlnio do neoDositi-
vismo, que tr?ux~ra urn ~o:te engajame~
to da Geografla a matematlca e a esta
tIstica e que comprometera a mesma com
o mod~lo economico brasileiro, teve 0
seu perlodo de maior esplendor na fase
de e~foria do crescimento capitalista,
quando 0 paIs se beneficiou dos eleva
dos pre~os alcan~ados pelos seus produ
tos no mereado internacional sobretu~
do 0 cafe, a soja, 0 cacau e'o a~ucar;
epoca em que 0 paIs realizou grandes
obras de infra-estrutura, sobretudo nos
setores rodoviario e de construcao de
represas para producao de energia ele
trica.

A crise economica e D abrandamen-
to da censura a livros e revistas cien
tlficas porem, iriam provocar uma rea
cao ao quantitativismo, estimulada ain
da pelo agravamento da situacao econo~
mica dos assalariados, pela quebra e
recuo da importancia de pequenas empre
sas e pelos desastres ecologicos que
se sucederam em varios pontos do palS.
Os classieos da Geografia voltaram a
ser motivo d~ analise e de reflexao;
no meio academico, a convivencia com
especialistas de outras areas, condu
ziu a urn aprofundamento da analise crT
tica, tanto do saber geografico como
da sociedade.

Como aconteceu no mundo anglo-sa
xao, numerosos geografos quantitativis
tas reformularam suas posic6es, passan
do a demonstrar interesse pela analise
do impacto social e ecologico de desen
volvimento capitalista; deixaram de se
limitar a reunir dados estatIsticos que
atraves da elaboracao de analise fat;
rial, da cadeia de Markov e de outros
modelos, tentavam medir a area de in
fluencia de cidades e a delimitacao de
regi6es, desenvolvendo uma analise crI
tica das areas estudadas. Reconhecen
do que erraram ao hipertrofiar 0 usa
d~ modelos matematicos, continuam po
rem influenciados pela filosofia posT
tivista, a raciocinar em termos espe
cializados e setoriais. Seus estudos
nem sempre ternsensibilidade de anali
saI:as impl;icacoes sociais dos impa£

tos das obras construldas pelo homem.
Alguns deles, influenciados por duas
r~vistas ~adicais, de grande penetra
cao no pals, a norte-americana Antipo~
de e a francesa Herodote, passaram a
optar por uma postura marxista, absor-
venda mais a doutrina do que a metodo-
logia marxista. Da~ a manutencao de
uma postura hipotetico-dedutiva, nem
sempre feliz na analise da problemati
ca nacional. -

A reacao contra 0 quantitativismo
e 0 seu balanco crltico seriam inicia
dos ?or gru?os que sem?re 0 contesta~
ram, .mas_tomaria maior impulso apos a
publlcacao do n9 54 do Boletim Paulis-
ta de Geografia, onde varios autores
publicaram artigos criticando as formu
lacoes neo-positivistas e propondo no
vos caminhos para 0 pensamento geogra
fico, caminhos que melhor atendessem
no desafio da realidade brasileira28.
A partir de entao a crise economica foi
se aprofundando, 0 autoritarismo poll
tico se amenizando eo quantitativismo-;-
abandonado total ou parcialmente pelos
seus promotores, foi perdendo espaco.
Em 1978, no encontro realizado" pela
AGB em Fortaleza, os quantitativistas,
l~telramente superados, praticamente
nao ofereceram resistencia aos ataques
e 0 quantitativsmo tornou-se apenas
uma referencia historica no processo
de producao do conhecimento geografico
no Brasil.

o pensamento crltic0 pas sou a
crescer eater maior influencia; em
1975 foi cria~o no Recife, Pernambuco,
u~ curso de pos-graduacao em Geogra
fla, com alunos dos mais diversos esta
dos do Brasil, que passaram a desenvoI
ver, ao lado das atividades didaticas-
uma serie de atividades extra-curricu~
lares. De 1976 a 1979 este curso teve
uma grande influencia na abertura de
novos espacos para a difusao e a crlti
ca da elaboracao do pensamento geogra
fico no Brasil. -

A Associacao dos Geografos Brasi
leiros que sempre foi urn forum de deba
tes dos problemas geograficos e onde
se defrontavam as varios correntes de
pensamento, continuou a ser 0 ponto de
confluencia das varias tendencias e
correntes de pensamento, realizando
seus encontros, de dois em dois anos,
com a participa~ao de centenas de. ge~
grafos que reallzam debates em palnei~,
mesas redondas e apresentacao de teses
e comunicac6es.

Uma comissao de consultores, con
vocados pela Secretaria de Ensino Supe
rior do Ministerio da Educacao e Cultu
ra, vem realizando urntrabalho de Ie
vantamento das condic6es do ensino e
da pesquisa em Geografia no Brasil, ten
do realizado, em marco de 1983, urn Sim
posio sobre Teoria e Ensino da Geogra
fia na Universidade Federal de Minas
Gerais, em que foram discutidos temas



os mais diversos, ligados a Natureza
da Geografia e tambem as rela~oes en
tre a Natureza e a Sociedade, 0 Perio~
do Tecnico-Cientifico e a Organiza~ao
do Espa~o, 0 Estado, a Sociedade e a
Produ~ao do Espa~o, a Questao da Esca-
la em Geografia e a Articula~ao dos Ni
veis de Ensino e as rela~oes entre Ba
charelado e Licenciatura. As contrr
bui~oes a este seminario, pelo niveI
que apresentaram, e pelo compromisso
com a realidade brasileira, com uma for
mUla~ao desalienada, trarao boas pers
pectivas a reformula~ao do ensino da
Geografia no Brasil, no momenta em que
o pais atravessa a maior crise que ja
enfrentou e da qual so podera sair se
viabilizar uma profunda reforma estru
tural que trans forme a estrutura de
classes, elaborada no periodo colonial
e ainda hoje, em grande parte, vigen-
te.

Merece ainda especial aten~ao, pe
la importancia que teve, a Conferencia
Regional Latino Americana, realizada
em agosto de 1982, com simposios e me
sas redondas, em varias cidades do
pais e com 0 comparecimento maci~o d~
geografos brasileiros e estrangeiros2 ,
como urn marco da maior importancia na
evolu~ao da Geografia Brasileira.

As preocupa~oes teoricas com uma
epistemologia da Geografia, com a his
taria do pensamento geografico vem sen
do objeto de preocupa~ao e de estudo
de numerosos geografos. Assim, Carlos
Augusto Figueiredo Monteiro elaborou
urn livro sobre a G~ografia brasileira
e a procura de novas paradigmas para a
mesma36, Pascuale Petrone escreveu u~
substancioso ensaio sobre a evolu~ao
da Geografia Humana31, Milton . Santos
em varios dos seus livros32 e em uma
antologia, procurou tra~ar propostas
de rumos para a evolu~ao do conhecimen
to geografico e para 0 desenvolvimento
da geografia brasileira ~ Rui Moreini33
e Antonio Christofoletti54 organiza
ram antologias que dao uma visao dos
varios caminhos trilhados pelo pensa
mento geografico. Dentro em pouco se
rao publicadas antologias com analise
critica e textos de Elisee Reclus e de
Pierre George, organizados por Manuel
Correia de Andrade.

Deixando de lado as velhas tenden
cias dos geografos tradicionalistas,que
continuam a fazer uma Geografia volta-
da para a descri~ao de paisagens, e
dos quantitativistas, pouco numerosos,
que continuam a usar modelos matemati
cos, sem compromissos com 0 real, a
geografia brasileira atravessa urn pe
riodo rico de inova~oes e de procura
de caminhos de interesse cultural que
tambem trazem contribui~oes a solu~ao
dos graves problemas economicas, so-
ciais e ecologicos, comprometendo-se
desse modo com uma verdadeira geogra
fia social. Dentre as principais ten
dencias podemos salientar aquelas que

20
tern tido maior participa~ao nos deba
tes cientificos, as referentes a refor
mula~oes da sociedade e do Estado.

Na area da Geografia Fisica obser
va-se uma maior integra~ao dos geogra
fos com as implica~oes antropicas na
f0rma~ao do relevo e no papel desempe
nhado pelas condi~oes climaticas; geo
morfologos, que a partir da decada de
Cinquenta abandonaram os postulados de
M.M. Davis e adotaram as ideias mor
fo-Climatologicas de Tricart, passarai
a integrar mais os elementos condi~oes
natura is e a~ao do homem, caminhando
em dire~ao a uma Geo-climatologia. As
sim, Aziz Ab'Saber vem reformulando a
analise do meio natural na'linha mais
moderna, tanto em trabalhos academi-
cos como em campanhas em favor de tom
bamento de areas ainda pouco devasta
das, como a Serra do Mar, e contra a
implanta~ao de grandes obras publicas
em locais nao favoraveis ecologicamen
te; Carlos Augusto de Figueiredo Mo~
teiro vem, com discipulos e orientandos,
desenvolvendo estudos de climatologia,
correlacionando a distribui~ao das chu
vas com a expansio agricola e desenvoI
vendo 0 Estudo da polui~ao sobre mr
cro-areas climaticas, sobretudo nas
grandes cidades. Observa-se assim, nas
atitudes dos dois mestres paulistas,
que se caminha para 0 desaparecimento
do velho dualismo Geografia Fisica/Geo
grafia Humana que tanto prejudicou e
desenvolvimento da Geografia, para uma
integra<;:ao entre as varias divisoes que
o neo-positivismo estimulou se desen
volvesse na area do conhecimento gee
grafico. -

A Geoarafia Social vem apresentan
do ru~os dive~sos; alguns autores que
nao vem se dedicando ao trabalho de
campo, nao tern 0 habito da obser-
va~ao sobre 0 terreno desenvolvem
arandes teoriza~oes e fazem grandes
;bstracoes sobre rela~ao natureza/so-
ciedad~, sobre modo de produ~ao,
sobre importancia das forma~oes .s~-
ciais, tentando desenvolver uma Vlsao
do espa~o a partir das ideias e
conclusoes dos trabalhos de Marx.
Alguns ate procuram minimizar a ~mpor-
tancia da natureza na produ~ao qo
espa~o, contrariando assim os fundado-
res do marxismo, :--Iarxe Engels. que da
yam uma grande importancia a analise
da natureza, como se pode observar nos
livros "Diferen~as entre as Filosofias
da Natureza em Democrito e Epicuro" e
"Dialetica da Natureza", escritos ]1c-
los fundadores do "Socialismo Cientlfi
co". Outros autores, com proposi~oes
polltico-ideologic~s scmelhantes, pr~
ferem utilizar 0 metodo marxlsta, em
vez das conclusoes do rcspeitado fila
50fo alemao, e partem da analise da
realidade brasileira, do processo de
coloniza~ao e do processo_de forma~~es
sociais que dominam nas varias regloes
do pals, naTa chegBTam 5 analise da



produ~ao do espa~o, da utiliza~ao do
territ6rio a das caracteristicas da so
ciedade, em urn pais que ainda mantem
fortes liga~oes com 0 passado colonial,
apesar de politicamente independente
ha mais de ISO anos. Sente-se nesse
~rupo, naturalmente, uma grande influ-
encia do pensador marxista Caio Prado
Junior que publicando livros sobre 0

Brasil, desde a decada de trinta, de
senvolvendo a praxis, sem fazer gran
des dedu~oes. Armado de sua filosofia
ele analisa a realidade e desenvolve 0

raciocinio, como Marx 0 teria feito se
vivesse e estudasse 0 Brasil de hoje.
Dai a sua contribui~ao i renova~ao do
pensamento marxista brasileiro e ~ co~
testa~ao a outros pens adores marxlstas
que admitem que nos teriamos tido os
mesmos modes de produ~ao que Marx cons
tatou na Europa e que 0 grande proble~
ma nacional seria a elimina~ao de res
tos feudais, para que 0 capitalismo se
desenvolvesse. 0 que ocorreu no Bra
sil porem foi a expansao do capitalis~
mo colonial, a partir do seculo XVI, e
a cria~ao de um modo de produ~ao depen
dente, 0 escravismo colonia135 que foI
suplantado pela dinamica da evolu~ao,
sendo gradativamente substituido, nas
rela~oes de trabalho, por forma~oes so
ciais diversificadas, ate a fase em
que 0 pais se encontra, com a difusao
das rela~oes de trabalho, tipicas do
capitalismo, em todo 0 seu territ6rio.
Estes ge6grafos, apesar de comprometi-
dos com a Geografia Social, ao analisa
rem 0 espa~o brasileiro, nao diminuem
a importancia das condi~oes naturais,
lembrando porem que essas condi~oes 56
sac limitantes ao desenvolvimento da
sociedade, quando 0 homem nao dispoe
de tecnologia e de capital para trans
forma-las. E, ao transforma-las, a so
ciedade 0 faz at raves de decisoes polI
ticas, tomadas, naturalmente, em fun
~ao de pressoes sociais e no interesse
dos grupos e classes sociais que detem
o pode~.

Uma terceira tendencia, de origem
Kantiano e influenciada pelas ideias
da Geografia Cultural de Sauer, come~a
a penetrar no pensament9 geografico
brasileiro, 0 da chamada geografia da
percep~ao, atraves do trabalho desen
volvido pela geografa LIvia de OliveI
ra, que recentemente traduziu duas
obras do ge6grafo Yi-Fu Tuan36. Entre
os adeptos da nova tendencia sobre~
saem-se antigos militantes do quantita
t iv ~ !TlO, -

Observa-se assim que a Geografia
brasileira se desenvolveu inicialmente
sob a influencia da Escola Geografica
Francesa e, em menor escala, sob a in
fluencia alema. Essa tendencia domI
nou nas decadas de 30, 40 e S0, abrin
do-se consideravelmente para a ala mais
avan~ada, mais comprometida com a evo
lu~ao da mesma, ap6s a realiza~ao do
XVIII Congresso Internacional de Geo
grafia, no Rio de Janeiro; dai a gra~

de influencia, em urn certo 'periodo, de
ge6grafos como Pierre George, Pierre
Monbeig, Michel Philliponeau, Jean Tri
cart e Michel Rochefort. Na decada de
Sessenta, quando 0 Brasil passou a ter
uma liga~ao maior com os Estados Uni-
dos e as institui~oes universitarias
foram reorganizadas, de acordo com 0
modelo americano, a escola francesa per
deu influencia, em favor da anglo-saxa.
o imperialismo economico traz consigo
tambem a domina~ao cultural. Finalmen
te, nos fins da decada de Setenta e
nos primeiros anos da de Oitenta, ob
serva-se uma tendencia a posi~oes pro
prias, de ge6grafos do proprio pals~
mantendo rela~oes, intercambio, mais
do que dependencia, com varias escolas
geograficas estrangeira~ sobretudo com
a francesa e a anglo-americana. Espe
ra-se que com a evolu~ao que ora ocor~
re, os ge6grafos brasileiros pensem 0

Brasil, de forma brasileira, descobrin
do os desafios da sociedade nacionaI
com respostas nacionais a esses desa
fios. Nao se quer com isto desligar a
Geografia brasileira da Geografia uni
versal, de vez que em ciencia, mesmo
social, ao lado das particularidades
nacionais e regionais, nao se pode es
quecer os principios gerais que sac de
validade para 0 mundo inteiro.

1Garnier Livraire Editor. Paris, 1899.

2Armand CoLin, Paris, 1921

3TrabaLhos pubLicados peLo Ministerio
das ReLaooes Exteriores do BrasiL,
sob 0 tituLo Questoes de Limites,
nas Obras CompLetas, voL. I, V e
VII em 1946 e 1947.

40 Direito do BrasiL Companhia Edito
ra NacionaL Sao PauLo, 1941.

50s Sertoes (campanha de Canudos) em
Obra CompLeta, organizado sob a di
reoao de Afranio Coutinho, voL. I.
pags. 91/490. Companhia Jose' Agui
Lar Editora, Rio de Janeiro, 1965~

6Uma Regiao TropicaL. Cia. Editora Fon-
Fon e Seleta. Rio de Janeiro, 1970

70 Nordeste Brasileiro. Introduoao de
ManueL Correia de Andrade, 2P edi
oao. Secretaria de Educaoao e
CuLtura, Recife, 1970.

8Le BresiL MeridionaL (etude Economi
que sur Les Etats de Sud. Ediooes
GARNIER Paris, LnO; MeteoroLogie
du BresiL. John Sale, Sons De
niplsson Ltd. Londres, 1917 e Phy=
siographia do BrasiL, F. Brijiet &
Cia. Rio de Janeiro, 1926.

9MethodoLoqia do Ensino Geographico (In



rodu~ao ao Eatudo de Geographia
Moderila) Typographia da "Vozes
de Petropolis" Petropolis, 1925.

lOA Geopolitica Geral e do Brasil. Bi
blioteca do Exercito Editora. Rio
de Janeiro, 1952.

11proje~ao Continental do Brasil. 4g
edi~ao. Companhia Editora Nacio
nal. Rio de Janeiro, 1947.

12Geopolitica do Brasil. Edi~ao da Bi
blioteca Militar. Rio de Jane?
1'0, 1947.

13Geopolitica do Brasil. Livraria .Jo
se Olympio Editora, Rio de JaneI
1'0, 1967.

14A Geopolitica e as Projeooes de Po
del'. Livraria Jose Olympio Edito
ra. Rio de Janeiro, 1977.

15De Pierre Mombeig salienta-se a sua
tese de doutorado Pionners et Plan
teurs de Sao Paulo, Lib. Armand-
Colin, Paris, 1952 e de Pierre
Deffontaines a Geografia Humana
do Brasil, publicada na Revista
Brasileira de Geografia e depois
pela Editora da Casa do Estudante
do Brasil.

16 f' T . 1Geogra ~a rop~cav
lho Nacional de
Rio de Janeiro,

do Brasil.
Geografia.
1959.

Conse
IBGE-:

17Livraria Martins Editora. Sao Pau
lo, 1943.

18Geografia da Fome. A Fome no Brasil.
Empresa Grafica 0 Cruzeiro S/A.
Rio de Janeiro, 1946 e Geopoliti-
ca da Fome. Ensaio sobre os Pro
blemas de Alimentaoao e Habitaoao
no Mundo. Liv. Editora da Casa
do Estudante. Rio de Janeiro,
sid.

19A primeira tese de doutoramento em
Geografia, defendida na USP e no
Brasil foi a de Maria da Concei
oao Vicente de Carvalho, intitula
da Santos e Geografia Urbana do
Litoral Paulista, defendida em
1944. A ela se seguiram numero
sas outras, dentre as quais sali=
entamos A Baixada de Rio Itanhaem
(Bol. n9 116) de Jose Ribeiro de
Araujo Filho, Sitios e Sitiantes
no Estado de Sao ·Paulo (Bo l. n 9
132) de Nice Lecocq Muller, Paisa
gens Culturais da Baixada Flumi--
nense (Bol. n9 60) de Renato Sil
veira Mendes, Geomorfologia do S?
tio de Sao Paulo (Bol. n9 219) de
Aziz Nacib Ab'Saber, Suburbios
Orientais de Sao Paulo de Aroldo
de Azevedo, A Baixada do Ribeira.
Estudo de Geografia Humana (Bol.
nP 233) de Pasquale Petrone, As
Baixadas Litoraneas Quentes e gmi

das (Bol. n9 165) de Joao Dias
da Silveira, etc. todas publica-
das nos Botetina da Faculdade de
Filosofia Ciencias e Letras da
USP. Tambem merece referencia a
tese de Dirceu Lino de Matos, pu
blicada pela Faculdade de Cien
cias Economicas e Administrativas
da USP, .em 1958, Vinhedos e Viti
cultores de Sao Roque e Jundia?
(Sao Paulo):

20A tese de Ari Franoa - A Ilha de Sao
Sebastiao, Estudo de Geografia Hu
mana (Bol. nP 179) da Faculdade
de Filosofia Ciencias e Letras da
USP. Sao Paulo, 1961.

21Teixeira de Freitas em A Redivisao
Politica do Brasil. Revista Bra
sileira de Geografia. Ano III nP
3 pags. 555/588. Rio de Janeiro,
1941.

22Guimaraes, Fabio de Macedo Soares --
Divisao Regional do Brasil in Re
vista Brasileira de Geografia
abril-julho de 1941, pags. 319/
345 Rio de Janeiro, 1941.

23 - _
Orlando Valverde em Excursao a reg~ao

Colonial Antiga de Rio Grande do Sul.
Rev. Brasileira de Geografia, Ano
X nP 4, 1942. Preston E. James,
o Problema da Colonizaoao Perma
nente no Sul do Brasil. Rev. Bra
sileira de Geografia Ano I n9 4~
1939, entre outros artigos.

24Faissal, Esperidiao - 0 Mato Grosso
de Goias, Conselho Nacional de
Geegrafia IBGE. Rio de Janeiro,
1952.

25Entre varios artigos pedemos desta-
car Estudo Regional de Zona da Ma
ta de Minas Gerais, na Revista
Brasileira de Geografia, Ano XX
nP 1 (1958). Geografia Agrariado
Baixo Aou, na mesma revista, Ano
XXIII (1961) e 0 Uso da Terra no
Leste da Paraiba, tambem na Revis
ta Brasileira de Geografia, Ano
XVII (1955).

26Sobretudo 0 livre A Terra e 0 Homem
no Nordeste, lanoado com prefacio
de Caio Prado Junior em 1963 e ho
je em 49 edioae, da Livraria EdI
tora de Ciencias Humanas. Sao
Paulo, 1980.

27Dentre outros, podem ser salientado~
a Cidade como Centro de Regiao La
bera~orio de Geomorfologia e Estu
dos Regionais da UFBA, Salvador~
1959 e a Cidade nos Paises Subde
senvolvidos. Editora Civilizaoao
Brasileira. Rio de Janeiro, 196~

28 - b1' dNeste numero foram pu v~ca os os ar
tigos 0 Pensamento Geografico e a
Realidade Brasileira de Manuel



Correia de Andrade; 0 "Econ3mico"
na obra Geografia Econ3mica de
Pierre George; Elementos para uma
discussao de Ariovaldo V. de Oli
veira; Sociedade e Espaoo: A For
maoao Social como Teoria e como
Metodo de Milton Santos; Os Postu
lados da Analise Funcional na Geo
grafia e seus Aspectos IdeologI
cos de Silvio Bray e Desenuolvr
mento da Comunidade no Processo-
de Urbanizaoao: Notas para uma
cr{tiea as Teorias Soeiologicas
de Planejamento de Henrique Ratt
ner. 0 Boletim 54 foi publicado
em junho de 1977, pela Seoao de
Sao Paulo da AGB.

29 -Dentre os Geografos estrangeiros que
tiveram grande participaoao no
evento podemos destacar os fran-
~eses Michel Philliponnea~ Michel
Rochefort, Paul CZaval, Jacqueli-
ne BQujeu-Gernier, 0 japones Ta
nabe, 0 mooambicano Manuel AraujO,
o sovietico Guerassinov, etc.

30A Geografia no Brasil (1934177) Ava
liaoao e Tendencias. Instituto ae
Geografia. Sao PauZo, 1980.

31G f' ,eogra .a Humana, cap.tulo XII da
Historia das Ciencias no Brasil.
EDUSpIEPU. Sao PauZo, 1979.

32p .or uma Geograf.a Nova HUCITECIEDUS~
Sao PauZo, 1978; Espaoo e Socie~
dade, Editora Vdzes. PetropoZis,
1979 e Novos Rumos da Geografia
BrasiZeira HUCITEC, Sao Paulo,
3982.

33G f' T . .,.. eogra .a: eor.a e Cr.t.ca.
ra Vozes. PetropoZis, 1932.

34p . derspeet.vas a Geografia.
Rio de Janeiro, 1~82

35S b - •o re 0 assunto e .nteressante con
sultar Caio Prado Junior em A Re~
voluoao BrasiZeira. Editora Bra
siliense. Sao Paulo, 1967 e Ja-
cob Gerender em 0 Escravismo Colo
;~~~: Editora ltiaa. Sao Paulo~

36 TOPOFILIA e Espaoo e Lugar pubZica-
dobpela DIFEL, Rio de Janeiro,
1980 e 1983, respectivamente.

ANDRADE aRalyzes the historical
toots and cientific development of the
Brazi~ian Geog:aphy and geography
teachIng at unIversity level. The
a~thor emphasizes that social, econo-
mIC and political facts decisively
contribute to this process and the
configuration of today's tendencies.

The phase of formation of Scienti
fic Geography - 30's and 40's is
characterized by a strong influence of
French geography and, to a lesser
degree, of .German geography.

The University of Sao P~ulo (USP)
and the Braz~li~n Institute of Geogra-
phy and StatIstIcs were of great impor
tance to the consolidation of Scientific
Geography in Brazil - 50's and 60;s
when Braz~lian geographers were speci-
ally worrIed about regional research
and regionalization. At this time the
Brazilian Geographers's Association
(AGB) began to hold international con-
gresses whose discussions emphasized
the preoccupation with social and eco
nomic c~nditions which brought about
sugges~lon~ to regional planning and
modernIzatIon of the Brazilian space.

From 1964, when the military go-
v~rn~ent adopted the dependent capita-
lIStIC growth.pattern, geography pre
sents Theor~tlcal Geography as a recent
tendency orlented by neopositivism,
w~o~e centers of study are the univer-
SI!leS of Rio de Janeiro and Rio Claro
(Sao Paulo).

. The.author also develops reflec-
tIons WhIch follow critical and radi-
cal p~sitions partially Marxist of the
magazInes Herodote (French) and Antipo
d~ (USA), emphasizing his engagement
Wlt~ the transformation of the existing
~ocla~ ~nd spatial strucuture. He
IdentIfIes Geography of Perception as
the most recent tendency.



NOS POROES DOS ARRECIFES

o TRABALHO AUTONOMO NO COMERCIO DE CONFECCOES DA CIDADE,

A mercadoria singulariza 0 capita
lismo e 0 torna urn Modo de Produ~i~
particular. Nada de mais ocorre quan
do se encara 0 seu valor de usa (sua
utilidade). Mas, quando se observa a
forma como e produzida e sua final ida-
de, ~ma s§rie de sutilezas passa a
ocupa-Ia. A primeira delas: e ao mes
mo tempo valor de uso e valor de tro~
ca. A segunda: a sua produ~io e reali
zada c~m base numa rela~io social de
produ~ao determinada: de urn lado se
poe 0 capital e do outro, 0 trabalho.
A te~ceira: 0 trabalho que Ihe cria, e
tambem urn trabalho singular, e urn tra-
balho abstrato, urn trabalho que produz
valores para troca.

Na medida em que 0 trabalho pa~
sou a produzir valores de troca a 50-
~revivencia do trabalhador pass~u a ser
1ntermed1ada por urn equivalente do tra
balho: 0 salario. Para 0 capital, a
mercadoria produz Mais Valia, que re
s~lt~ da~compra antecipada e da comer
c1al1za~ao dos valores de troca produ~
zidos pelo trabalho.

Nesse jogo urn dado de realidade
se impoe: as regras nio foram matura
das hom?gen~iamente, em todos os espa
~os cap1tal1stas. Por esse motivo aT
gumas delas podem ser temporariamente
abandonadas, sem que com iso 0 jogo
per~a a sua finalidade que e a valori
za~ao do capital. 0 assalariamento-
regra basica, pode ser parcialment~
abandonado. Isto e possIvel desde que

*
Resumo da disserta9ao de Mestrado em
Socio~ogia (UFPE) elaborada sob ori-
enta9ao do Prof. Heinz Dieter Heidemann.

**Pesquisador da FIAM-Pernambuco.

o trab~lho abstrato seja mantido e a
produ~ao de mercadorias esteja garanti
da. Nesse contexto, 0 abandono parcial
do assalariamento, alem de nio interfe
rir negativamente, estimula a circula~
~~o_de valores que e condi~io de acumu
la~ao. -

No meio urbano brasileiro 0 aban
dona rarcial do assalariamento gera uma
rela~ao especial de trabalho: 0 traba
lho ~utonomo~ trabalho este que na~
mantem rela~ao direta com 0 capital,
mas, a ele se destina, na medida em
que garante a circula~io de valores de
troca e por ser realizado sobre os pro
dutos do capital. 0 trabalho autonom~
incorpora valor trabalho aos val ores
~e troca produzidos pelo capital e com
1550 possibilita a sua transforma~ao
em mercadoria.

_ Esses aspectos permitem a afirma
eao de que, antes de ser marginal 0

trabalho autonomo e complementar desta
economia.

o trabalho autonomo e 0 trabalho
rea~izado sobre os produtos do capital
(materiaprima, equipamentos, estoques de
bens (etc.) e, e remunerado pela renda tra
balho (diferen~a entre a receita bruta
e os custos operacionais). £ capitalis
ta J20r ser abstrato e e produtivo, poi~
e~ ultima instancia garante a acumula-
~ao. Nele nio esta contido 0 capital,
nos to que.capital, e ~ma rela~ao social
estabelec1da, pelo proprio capital e 0
trabalho. Na realidade 0 trabalhador
autonomo ~ urn proletario que participa
das rela~oes desiguais e combinadas
que 0 capital mantem com 0 trabalho.

Muitos estudos vem incoTrendo no
erro de incluI-lo como categoria de
trabalho presente aonde 0 capital se
repro~uz ~e forma simples (0 capital
possu1do e sempre capital primitivo,
mesmo com a.mais valia obtida sendo ca
pitalizada). Nesses espa~os 0 canitaT
a~arece, geralmente, em'nequena dimen
sao e na maioria das vezes 0 trabalho



que a ele esta submetido, surge jur~d~
camente indefinido. a trabalho autono
mo e urn trabalho individual cooperado
pela for~a de trabalho familiar:

produz valores de troca (no ar
tesanato);
incorpora valores de uso a cer
tos produtos (nos servi~os de
reparo) ;
circula valores (nos transpo~
tes e comercio);
presta servi~os especializados
(nas profissoes liberais).

o estado de pobreza ao qual esta
sumetido 0 trabalho autonomo e objeto
de estudo nas diversas areas de conhe
cimento das Ciencias Sociais. Nao nos
deteremos na historia desta literatura.
Para efeito de analise est a produ~ao
literaria sera subdividida em tres gru
pos: a) 0 que analisa a pobreza como
resultado da segrega~ao do mercado de
trabalho; b) 0 que analisa a pobreza
como categoria do exercito industrial

de reserva; c) 0 que analisa 0 pro
blema sob a otica do desenvolvimento
desigual e combinado do capitalismo.

Neste grupo se enquadra a teoria
dos setores economicos que afirma que
a economia dos paises do terceiro mun-
do esta dividida em urn Set03 Formal e
outro Informal. _Cacciamali observou
que a internacionaliza~ao desta teoria
surgiu nos anos 70, com 05 estudos da
OIT - Organiza~ao Internacional do Tra
balho - para 0 terceiro mundo. Santos<t
observa que suas bases teoricas sao
originarias dos estudos sobre a Indone
sia de antes da segunda guerra mundiaL
Neste pais foi observado que duas ec~
nomias se formavam e se reproduziam em
paralelo. Posteriormente, nos estudos
sobre a America Latina estas conclu
soes foram retomadas como escopo para
a teoria do dualismo que empresta con
ceitos a teoria dos setores economicos

Segundo a teoria dos setores eco
nomicos, 05 paises do terceiro mundo
possuem economia estruturada de urn l~
do, por atividades modernas conduzidas
por tecnologia avan~ada que remunera 0
trabalho com medios e altos salarios,
e do outro, por atividade tradicio-
nais, localmente adaptadas com baixa
remunera~ao do trabalho. Segundo este
modelo, 0 trabaho autonomo, que faz
parte do setor informal, e frut~ desta
dicotomia e assim como ela, esta fada
do ao desaparecimento, na medida em
que 0 capital avan~ar sobre as suas fi
leira·s.

Concluem que estas atividades pou
co interagem entre si e que as tradI
cionais sao peso morto na forma~ao do
valor e, de certo modo, empecilho a mo
derniza~ao.

o desenvolvimentp da teoria do se
tor informal possibilitou uma avalia-
~~o dos pressupostos dualistas, mas,
nao conseguiu avan~ar a compreensao
das rela~oes entre capital e trabalho
no meio urbano. Seus estudos partem
do principio de que a reprodu~ao· do
tradicional ao lade do moderno e fruto
das oportunidades diferenciadas que sao
postas aos individuos do terceiro mun
do. Por esse motivo, CavalcantiS con
clui que 0 setor informal e uma forma
criativa de sobrevivencia dos que nao
foram absorvidos Dela rela~ao de assa
lariamento e que ~e mantem gra~as ao
fato de que cada oferta cria sua pro
pria demanda.. Cacciamali6 afirma que
o setor informal ocupa 05 espa~os in
tersticiais do capitalismo porque 0 ca
pital 50 atua onde estao garantidas aT
tas taxas de lucro. Por sua vez San
tos7 conclui que 0 elemento indutor
do setor informal, ou circuito infe
rior, segundo sua terminologia, e a me
derniza~ao tecnologica que e em si,pou
padora de mao-de-obra. Cavalcanti~
afirma que 05 nao absorvidos pela mo
derniza~ao passam a criar formas alter
nativas de sobrevivencia.

as estudos base ados na teoria do
setor informal, apesar de elucidarem
algumas causas do surgimento da pobre
za urbana, nao conseguem apreender a
complementariedade inerente a rela~ao
capital-trabalho. Poem em cheque a
dualidade economica, mas, desenvolvem
seu raciocinio no pressuposto da segre
ga~ao do mercado de trabalho. Este
mercado, apesar de suas oportunidades
diferenciadas, se alinha na perspecti
va da acumula~ao capitalista. A pObre
za esconde este mecanismo. -

A moderniz3~ao tecnologica e fa
tor limitante da oferta de emprego as
salariado, mas, 0 trabalho autonomo
que emerge deste contexto como alterna
tiva de emprego e renda, nao tern como
finalidade, regra geral, permitir, tern
porariamente, a sobrevivencia dessa mas
sa de trabalhadores. Mesmo nos casos
onde esta situa~ao ocorre, 0 trabalho
autonomo tern fun~ao de acumula~ao,pois,
enquanto trabalho abstrato contribui
para a circula~ao de mercadorias que
garantem a acumula~ao do capital.

Cavalcanti8 afirma que 05 indivi
duos que ocupam 0 setor informal sao
geralmente muito jovens ou muito ve
lhos que possuem por isso menores chan
ces de particiDarem do mercado de tra
balho assalari~do e que suas rendas sao
infimas e oscilantes.
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deposito dos fatores ociosos da econo- autonomo contribui a este processo.
Mia. Nele, Capital e trabalho se con Para que um valor de troca seja trans-
fundem e por isso apresentam sempre in formado em mercadoria, seja consumido,
dices baixos de produtividade. A con nao e necessario que toda Massa de tra
tribui~ao real ao capital, se define balho esteja assalariada. 0 fundamen~
enquanto este setor pressiona os sala tal e que este trabalho seja abstrato,
rios para baixo. esteja disponivel a troca.

Ao nosso ver, 0 capital alem de
se beneficiar da oferta elastica de for
~a de trabalho para a redu~ao dos sala
rios, contribui indiretamente para a
estrutura~ao de algumas atividades ba
seadas no trabalho autonomo, na propor
~ao em que limita a oferta de empregos
assalariados. Ao contribuir a esta es
trutura~ao e capital passa a dispor de
urnmaior volume de trabalho incorporan
do valores aos seus produtos e amplia
a malha de trabalhos abstratos que,por
sua vez, amplia a malha de consumo.

A redu~ao da oferta de empregos
assalariados, se desfavoravel do ponto
de vista do trabalho, em nada comprome
te 0 capital e, por isso, 0 trabalho
autonomo antes de ser estrategia de so
brevivencia e forma propria e adequada
a expansao do cap~t~l no meio urbano.

MARGINALIDADE E ExERCITO INDUSTRIAL DE
RESERVA

Neste grupo a pobreza e vista co
mo resultado do fluxo migratorio cam~
po-cidade e do desenvolvimento tecnolo
gico, que limitou a oferta de empregos
assalariados. A pobreza urbana e vis
ta como representa~ao do exercito in
dustrial de reserva.

Prandi9 admite que 0 trabalho au
tonomo faz parte do exercito indus
trial de reserva que este e improdutl
vo do ponto de vista imediato da acumu
la~ao e origina-se da forma como 0 ca
pi~al se reproduz nas areas subdesen
vo)vidas.

Partindo deste principio conclui
q~e 0 ~rabalho autonomo e um trabalho
nao tipicamente capitalista, uma vez
que nao esta submetido a rela~ao de as
salariamento. Carvalho e SouzalO, que
concordam com este pressuposto, afir
mam que 0 trabalho autonomo nao e uma
forma capitalista de produ~ao. Neste
sentido acrescenta Singerll que a so
brevivencia deste trabalho e possiveI
porque as pessoas da famIlia, que a
ele se incorporam, nao recebem sala
rios, 0 local de trabalho nao e compu
tado no custo final do produto e, sua
baixa produtividade possibilita seu es
capamento das tributa~oes.

Na medida em que 0 trabalho auto
noma e realizado sobre os produtos do
capital, valores a ele sac adicionados,
e estes, sao absorvidos pelo capital.E necessario que os valores circulem
para que haja acumula~ao, 0 trabalho

A inclusao do trabalho autonomo
na categoria de exercito industrial de
reserva the confere instabilidade nao
confirmada pela realidade. Nao so boa
parte do trabalho autonomo e permanen-
te como em torno dele se estruturam ou
tros trabalhos que, com ele, mahtem re
la~ao de continuidade.

P d,l2 f' b ,-ran 1 a lrma que a so reVlven
cia do trabalho autonomo esta condicio
nada a contra~ao do capital e Singerl~
acrescenta que este fator atesta sua
fragilidade. Para ele, 0 crescimento
urbano e fator desestabilizante de
suas atividades, uma vez que nas gran
des cidades 0 consumidor se encarrega
de realizar os servi~os que antes eram
produzidos pelo trabalho autonomo.

Kowarick14 observa que pelo fato
do trabalho autonomo ser alimentado pe
105 excedentes capitalistas, forma-se
entre os dois polos uma rela~ao unila
teral comandada pelo capital. Dai con
clui que a importancia do trabalho au
tonomo para a economia capitalista es
ta limitada a absor~ao da for~a de tra
balho excedente e da redu~ao dos cus
tos de reprodu~ao da for~a de trabalho.
Esta afirmativa nao considera que a po
pUla~ao de baixa renda nao demanda, ex
clusivamente, seus bens e servi~os ao
trabalho autonomo e ,que este nao se Ii
mita, apenas, a atender esta popula
~ao. E necessario a compreensao de que
o trabalho autonomo vincula valores
produzidos pelo capital e que, portan
to, a sua primeira fun~ao e intensifl
car a circula~ao desses valores.

Carvalho e SouzalS chegam a afir
mar que 0 trabalho autonomo tern fun~ao
de assegurar a demanda de bens sem su
cedaneos capitalistas. Confundem com
esta afirmativa a segmenta~ao do mer
cado de consumo com modes de produ~ao
paralelos. 0 fate dos valores de tro
ca serem diferenciados em nada modifi~
ca 0 seu carater capitalista.

o DESENVOLVIMENTO DESIGUAL E COMBINADO
DO CAPITALISMO

o cap~tal produz mercadorias, mas,
nao necesslta, exclusivamente, do tra
balho assalariado nesta produ~ao. A
historia do capitalismo revela que orao
capital recria, ora estimula a reprodu
~ao de trabalhos nao assalariados como
recurso para sua amplia~ao. 0 seu obje
tivo principal e a produ~ao de mercado
rias e nao, necessariamente, a reprodu
~ao do trabalho assalariado, emborase



A nao compreensao das nuancas in~
rentes a relacao capital-trabalho, em
parte, deve-se ao uso e abuso dos con
ceitos de trabalgo produtivo e improdu
tivo. Oliveiral observa que os servI
cos encarados como trabalho improdutI
vo vem sendo alvo de interpretacoes fa
laciosas. Em geral nao ha interesse
pelo seu estudo, porque nao ger~m pr~
dutos. Disso decorre a conclusao de
que 0 terciario no terceiro mund~ e
"inchado" e peso morto na formacao do
valor.

Do ponto de vista do capital todo
trabalho e produtivo, pois ele the ali
menta quer seja atraves da producao de
valores de troca, quer seja atraves do
consumo desses valores. 0 mercado de
trabalho capitalista entre tanto , e p~
voado por trabalhos improdutivos (no
que se refere a geracao do valor). 0
trabalho no setor publico, em muitos
casos e remunerado sem que haja, de
contrapartida, urnequivalente de traba
lho. Esta improdutividade nao se verI
fica em relacao ao trabalho autonomo~
pois, alem de contribuir a circulacao
de valores, participa diretamente de~
ta producao uma vez que, incorpora tra
balho aos valores de troca produzidos
pelo capital e, possibilita sua trans
formacao em mercadoria.

A realidade cotidiana do capital
nao condiciona a produtividade do tr~
balho ao assalariamento, porque a pr~
ducao e circulacao de valores se da
atraves do trabalho abstrato, quer se
ja ele assalariado ou nao.

Na medida em que a transformacao
de urnvalor de troca em mercadoria ocor
re em etapas sucessivas e 0 mercado de
consumo e diferenciado, relacoes de
trabalho especiais sao postas em prati
ca, inclusive, como alternativa de r~
ducao do custo final desta transforma-
cao.

Martinsl7 em estudo realizado so
bre a economia cafeeira paulista do se
culo passado, observou que a recriacao
de relacoes de trabalho nao assalaria-
das teve pa~el importante no processo
de acumulacao. A renda da terra, for
ma jurfdica feudal, foi recuperada, e~
ao ser absorvida pelo caEi~alismo P7~
deu 0 seu caracter anacronlCO, assumln
do a forma de renda capitalizada. As
relacoes que se forjaram na economia
cafeeira, antes de precipi tarem uma re~
lidade feudal, fundamentaram a acumul~
cao primitiva e contribuiram para a in
dustrializacao de Sao Paulo.

o fato da economia cafeeira ser
conduzida pelo capital comercial possi
bilitou a realizacao da producao em ba
ses nao assalariadas. Isto em nada
comprqmeteu-a repr~ducao dg capital,
po~ a trans formacao do cafe em merca

52 doria ocorria na transacao do fazendei
ro com os intermediarios. Na socieda-
de urbano-industrial, 0 capital indus-
trial ternposiCao de comando e, por is
so, a producao dos valores de troca e
realizada atraves do assalariamento. 0
fate da circulacao, de parte, desses
valores ser firmada em bases nao assa
lariadas em nada compromete a acumula
cao.

Sao limitadas as possibilidades
do capital atingir urnmercado segrega-
do pela renda e pelo espaco geografi
co. Estas limitacoes exigem a particI
pacao do trabalho autonomo, pois e a
intensidade da circulacao de valores
que permite a ampliacao do capital.

A insercao do trabalho autonomo
nao se restringe a aspectos especffi
cos da ecoAomia capitalista. Ele se
p~e como alavanca e base de sustenta
cao do capital. Absorve 0 exercito
industrial de reserva, transfere valor
ao capital, contribui a reducao dos
custos de reproducao da forca de traba
lho, ampl~a os canais de distribuicao
e amplia 0 mercado de consumo. Estes
aspectos se imbricam e tornam homoge
nea a reproducao do capital. -

o aumento da producao industrial
e a ampliacao da orbita de atuacao
do capital, desarticularao, como vem
desarticulando, urnconjunto de ativida
des autonomas. Sao exemplos os cal~a
dos sinteticos que descartam servicos
de reparo, e, as funilarias que nao re
sistem a industria metalurgica. A rea
lidade mostra, no entanto, que 0 aumen
to da produtividade industrial amplia
o exercito industrial de reserva e exi
ge, para que sejam mantidos os seus fn
dices, a ampliacao de sua distribuicao.
A segmentacao do mercado e a impossibi
lidade do capital atingf-Io Elenamente
fazem com que 0 trabalho autonomo assu
ma papel importante no circuito da pro
ducao e reproducao do capital. -

Nesse sentido observa Oliveiral8
que as aparencias de desfuncionalidade,
reveladas pela pobreza no qual 0 traba
lho autonomo se insere, escondem, na
verdade, urnmecanisme particular de
acumulacao.

Caracterizar 0 universo de estudo
e definir 0 objeto da pesquisa exigiu
uma etapa inicial de coleta de dados
secundarios, pois ao definirmos 0 tra
balho autonomo como trabalho indivI
dual, apoiado pela forca de trabalho
familiar, nao coube considerar as clas
sificacoes que punham este trabalho ao
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lado de outros assalariados, reproduz~
dos com bases trabalhistas indefinidas.

o cadastro do ISS - Imposto Sobre
Servi~o - e a ficha de cadastro do~ a~
bulantes, da Secretaria de abastec1me~
to da Prefeitura do Recife19 foram de
fundamental importancia para a compre-
ensio desteuniverso. As duas fontes
revelaram que, segundo 0 tipo.de.serv~
~o prestado e produtos comerc1a11zados,
este universe era composto por cerca
de duzentas e cinquenta atividades .e
por, aproximadamente, cinquenta e C1~
co mil autonomos. Segundo a Secret~
ria de Abastecimento, este total repr~
sentava em 1983, 50,0% da realidad~.
Tabuladas essas informa~oes, em fun~ao
do total de autonomos por a!ividade, 0
ramo de comercio de confec~oes apar~
ceu em primeiro plano com 1600 cadas
tros.

A escolha deste comercio como o~
jeto de estudo foi defin~da pelas ~~~
firma~oes do Clube dos D1retores LOJ1~
tas e Sindicato dos Ambulantes que 0
comercio de confec~oes era uma das at~
vidades tradicionais desempenhadas p~
10 trabalho autonomo no Recife.

Outras fontes importantes para a
c~mpreensio do f~ncio~ame~!o.deste c~
mercio foram os Jorna1~ D1ar10 de._P~£
nambuco Jornal do Comercio e D1ar10
da Noit~. Lidas as edi~oes c9mpreend~
das entre janeiro de 1970 e dezembro
de 1980 foram recolhidas 225 reporta-
gens qu~, alem de possibilitar inform~
~oes sobre 0 cotidiano deste trabalho,
foi de grande importancia para a defl
ni~io do plano de amostragem da pesqu~
sa.

A pesquisa foi condu~ida por uma
amostra probabilrstica, mas~ as repor-
tagens mostraram q~e, apesar da homog~
neidade da popula~ao, 0 desempenho do
trabalho era marcado Eor conf1it~~ d~
ferenciados entre autonomos e 10J1stas,
em varios pontos da cidade. Face ~ e~
ta constata~io 0 universo foi secc10n~
do em quatro zonas: a primeira de co~
flito permanente; a segunda, de conf~~
to temporario; a terceira.d~ ~cupa£a~
recente e a quarta de inc1denc1a m1n~
ma de confl itos .

o tamanho da amostra teve por ba
se urnerro relativo de estimativa iguaI
a 10 68% uma varian~a relativa de
50 oi e ~ma probabilidade de confian~a
de'95 0% (nrvel de significancia de
5,0%): Para calculo de n ~tamanho da
amostra) foi utilizada a formula:

N.S2.y2
S. y2 + (n _ l)E2r

n Tamanho da amostra
N Universo de comerciantes
S Constante igual a 1,96 corres

pondente a probabilidade de

c6nfian~a de 95,0% conforme
tabela de curva normal.

y2 = Varian~a relat-iva dos rendi
mentos dos comerciantes

E2r = Erro relativo de amostragem
de 10,68%

C~m universe de 1600 indivrduos, a
amostra foi definida em 80 casos ou se
ja 5,0% do total.

Para a coleta dos dados primarios
foram utilizados questionarios estrutu
rados com 45 questoes, que foram aplI
cados na primeira quinzena de dezembro
de 1983.

A apura~io dos da~os foi realiz~
da no Centro de Informatica da UFPE,
atraves do programa SPSS-lO, Statisti-
cal Package for the Social Sciences.

OCUPACAO DO ESPACO E MERCADO DE TRABA
LHO NO RECIFE

A osupa~ao do espa~o recifen~e fui
lenta ate a segunda metade do seculo
XIX acentuou-se a partir dai ate assu
mir forma explosiva depois dos anos
1940.20

De parte 0 crescimento vegetativo
da popula~io, a ocupa~io da explosiva
e a expansio de sua mal~a urbana teve
como prin~ipal fator exogeno as alter~
~oes nas rela~oes de trabalho no campo
a~ucareiro e, como fator endogeno, a
industrializa~ao da Regiio Metropolit~
na do Recife fruto de plano de desen
volvimento elaborado pela SUDENE.

No decorrer de trinta anos, 0 es
pa~o do Municrpio foi quase que total
mente ocupado. No ana de 1970, com
5.980,01 hab./km2, Recife aparecia no
contexte nacional como uma das maiores
densidades demograficas, inclusive, s~
perior as taxas verificadas nas cida
des do Rio de Janeiro e Sio Paulo.

o curso do crescimento demografi-
co nao foi acompanhado pelo aumento na
oferta de empregos. As estatrsticas
confirmam 0 descompasso. No perrodo
1950 e 1970 0 crescimento da popula~io
economicamente ativa dos Municrpios da
Regiio Metropolitana foi de 68,6%, co~
tra um crescimento populacional de
118,8%.21

A partir da segunda metade deste
seculo a concorrencia interna e inter
nacional da produ~io de a~ucar, exigiu
profundas mudan~as na agroindustria a~
careira do Estado. Demandando rndices
crescentes de materia prima, 0 sistema
das usinas exigiu 0 aumento da area
plantada de cana, e, com isso, alterou
profundamente suas antigas rela~oes de
trabalho.

A ocupa~io explosiva do espa~o re



cifense e a consequente valorlza~ao da
terra, provocou a ocupa~ao dos munici
pios perifericos que, a partir de 197~
passaram a constituir, juntamente com
ele, a Regiao Metropolitana do Recife.
A oferta de areas desocupadas possibi-
litou a ocupa~ao e 0 plano de indus
trializa~ao da SUDENE reordenou a eco
nomia desses Municipios. A meta de mo
derniza~ao das indu5trias tradicionais
e cria~ao de industrias modernas, nao
foi capaz de equilibrar a oferta e pro
cura de empregos na regiao, e, ao con
trario, reduziu a oferta em alguns ra
mos de atividade.

Na industria textil esta reducao
foi significaciva. Entre os anos de
1960 e 1970. Paulista, urndos princi
pais produtores da Regiao Metropolita~
na, viu de~rescer 29,7% dos ~mpregos
no setor.22 0 plano de industrializa-
~ao da SUDENE nao foi capaz de criar
urn centro manufatureiro autonomo na re
giao, porque as industrias instaladas
se estruturaram para a produ~ao de bens
intermediarios e, na sua maioria, eram
subsidiarias de industrias instaladas
em outras regioes.

Os estudos sobre a industrializa
~ao ~ecente do Nordeste confirmam qui
esta subordina~ao ocorre em varios as
pectos. Apenas 25,0% dos caeitais sUD
escritos nestas indus trias tern origem
regional; as industrias quimicas, me
talurgicas e de material eletrico pro
duzem basicamente bens intermediarios
para as industrias do centro sul;48,0%
dos insumos utilizados provem de ou
tras regi6es e apenas4,0% dos equipa~
mentes industriais sao produzidos no
Nordeste.23

o achatamento do mercado de traba
lho na Regiao Metropolitana do Recifi
e tambem pro.Yocado pela sua estrutura
fundiaria. Excetuando os Municipios
de Recife e Olinda, no ano de 1970, as
grandes propriedades subexploradas re
presentavam 52,3% da area. Se acrescI
do a estes os latifundios por explora~
~ao, em 1970 as grandes propriedades
absorviam cerca de 80,0% das terras
disponfveis.

Esta realidade cria e ao mesmo
tempo estimula a reprodu~ao do traba
lho autonomo no meio urbano recifense~
A Secretaria da Fazenda e Abastecimen-
to da Prefeitura, estimam que 0 univer
so de autonomos, em opera~ao na cidad~
e de cerca de flO mil pessoas. Acres-
cido a este grupo a estimativa de Ca
valcanti24 de 155 mil empregos domestI
cos, no eixo Recife-Olinda, chega-se a
urntotal de 265 mil trabalhos remunera
dos de formas especiais.

o Anuario Estatistico de Pernambu
c025 revelou que no ano de 1978, a po
pUla~ao economicamente ativa da Regiao
Metropolitana era composta por 84~.978
trabalhadores. Partindo deste numero

estima-se em 70,0% a renresenta~ao de
assalariados, e, em 30,0% as remunera-
~6es especiais neste mercado de traba-
lho.

o TRABALHO AUTONOMO NO COMERCIO DE CON
FECCOES
a) PERFIL DOS COMERCIANTES

o sexo
A pesquisa revelou que 70,0% da

affiostraera constituida de comercian-
tes do sexo masculino, contra 30,0% do
sexo feminino.

A idade
As idades dos entrevistados foram

agregadas em sete grupos: de 15 a 20
anos, 5,0% da amostra; de 21 a 30 ano~
22,5%; de 31 a 40 anos 22,5%; de 41 a
50 anos, 35,0%; de 51 a 60 anos, 12,5~
1,3% com mais de 60 anos e, 1,3% com
idade ignorada.

As medidas centrais revelaram ser
38,6 anos a idade media da popula~ao;
43 a idade modal e. 40 anos, a mediana

Como pode ser observado, 80,0% da
popula~ao situa-se nos gruDos etarios
que sugerem maior disDonibilidade para
o desempenho do trabaiho, ou seja, de
21 a 50 anos.

A escolaridade
Em 8,8% dos casas os comerciantes

eram analfabetos, sendo maior a propor
~ao de analfabetos do sexo masculino;
35,0% sabiam ler e assinar 0 nome na
ocasiao da pesquisa; 43,8% detinha ni
vel de escolaridade do primeiro grau
incompleto e apenas 5,0% concluiram 0
primeiro grau. Este mesmo percentual
foi verificado em rela~ao ao segundo
grau incompleto e 1,3% da amostra, res
pectivamente, concluiu 0 segundo grail
e curso superior.

Local de moradia
Toda a popula~ao pesquisada resi

dia na Regiao Metropolitana do Recife:
60,0% na capital do Estado; 13,8% no
municipio de Jaboatao; 12,5% em Camara
jibe; 10,0% em Olinda; 2,5% em Paulis~
ta, e, 1,3% no Cabo.

Entre os pesquisadores 13,8% pe~
maneciam na atividade em Deriodo com
preendido entre 0 e 2 anos. No perio~
do de 3 a 5 anos, 17,5%. De 6 a 10
anos a maior participa~ao, 33,8%' De
11 a 15 anos, 11,3%. De 16 a 20 anos
e entre 21 e 30 anos os meSmoS resulta
dos, 7,5%. 6,3% nao sabia precisar 0
tempo de permanencia e 2,5% permanecia



na atividade ha mais de 30 anos.
Agregados os grupos de permane~

cia entre 3 e 5 anos e 6 e 10 ano~co~
clui-se que na decada de 1970, perlodo
marcado pelo crescimento int7rno do c~
pital, 51,3% da amostra.se Incorporou
a atividade. Isto conflrma que, em r~
la\;aoao comercio de confec\;oes,0 cre~
cimento do capital nao interfere neg~
tivamente.

Origem dos comerciantes
Como criterio de avalia\;ao da ori

gem dos comerciantes~ ~oi tornado 0 u!
timo emprego e/ou atlvldade desempenh~
da.

Entre esses comerciantes 46,3% da
amostra desempenharam seus ultimos tra
balhos no comercio e na industria,12,~T,
tiveram como primeiro trabalho 0 come~
cio autonomo de confec\;oes; 10,0% pre~
taram servicosde reparo e p~ssoali
5,0% estavam ligados ~ constru\;ao c~
viI; 3,8% vinculados a pesca e a agr~
cultura. E, 22,5% foram enquadrados
na categoria de outros.

Ultimo emprego e carteira profis-
sional assinada

Excluidos oscomerciantes que in~
ciaram suas atividades profissionais
no comercio autonomo de confec\;~es~
55 7% da amostra desempenharam os Ultl
mo~ trabalhos gem vfnculos empregatI
cios regularizados e 44,3% particip~
ram do mercado de trabalho assalariado
com registros trabalhistas.

Tamanho do grupo familiar
o grupo familiar formado ~penas

pelo comerciante entrevistado fOl an~
tado em 1 3% da amostra. 0 grupo fo~
made pelo'comerciante mais 0 conjuge,
em 6 3%. 0 comerciante mais dois me~
bros' 12 5%. A maior incidencia 46,3%,
foi ~erificado em relacao ao grupo for
made pelo comerciante mais grupo de 1
a 6 membros. De sete a dez membrosmals 0 comerciante, 13,8%. Este mesmo
percentual foi observado nos grupos
formados por mais de dez elementos.

For\;ade trabalho no grupo familiar
Como forma de analisar a renda fa

miliar dos comerciantes, foi questiona
do 0 numero de pessoas, alem do chefe~
que estavaminseridos no merc~do de tra
balho. Constatamos que 37,0% das fa~I
lias sobreviviam apenas da remunera\;ao
do comerciante; 31,3% possuiam urnmem-
bro no mercado de trabalho; 2l~3% po~
suiam dois elementos; 7,5%, tres e,
2,5% quatro elementos.

A renda do comerciante
Do total de entrevistados 45,0%

percebiam renda inferior ao salariomf

nimo regional~ ~2,5% situavam-se entre
urne dois salarlos; com renda superior
a dois salarios e inferior a quatro,
apenas 2,5%.

A renda do grupo familiar
A renda do grupo familiar, aqui

considerada soma as rendas dos comer
ciantes e d~s membros da famflia inse
ridos no mercado de trabalho. Mesma
considerando essesdois fatores a renda
familiar se situa nos nfveis mfnimos.
Isto porque 37,6% das famflias sobrev.!.
vem apenas da renda dos comerc~antes:
Oscilando a renda entre urne d01S sala
rios mfnimos estavam 43,8% das famI
lias; 23,8% apr~sentaram renda . entre
tres e quatro mlnimos; entre d01S_ . e
tres, 18,8%; com menos de urn salarlo,
10 0% e 3 8% com renda entre 4 e 5 sa-' . '.,?larlOS mlnlmos.

b) CONDICOES DE FUNCIONAMENTO DAS UNI
DADES
o centro do Recife, compreendido

pelos Bairros de Sa~ Jose~ Bo~ Vista e
Santo Antonio, foi tornado como espa\;o
ffsico da pesquisa. Nestes bairros ?
comercio autonomo esta instalado trad~
cionalmente. Na zona I, de conflito
temporario, foram aplicados l~ questi~
narios; na zona II, de ocupacao rece~
te, 15; na zona III, de conflitos pe~
manentes 17; e, na zona IV, zona tra
dicional: 35 questionarios.

Neste comercio estao presentes
tres tipos de comerciantes, segundo s~~
terminologia. Os ambulantes, comerCl-
antes registrados na Prefeitura, os C~
melos, comerciantes permanen~e~ . "que
nao possuem registr?, e, os Slrl~ ~c~
merciantes que se vlnculam nas atlvld~
des nos meses que antecedem 0 Natal,
Sao Joao e.Carnaval. A pesquisa rev~
Iou que 73,8% dos comerciantes .entr~
vistados eram ambulantes e, 26,30 cam~
105. Nao foi registrada a presen\;a ~e
"Siris". Entre as licen\;as.de funcl~
namento, 63,7% foram conc;dldas n~ ~~
cada de 1970, contra 11,50 nos prlmel-
ros anos da decada de 80 e 6,3% ante
riores a 1970.

g de 52,5% 0 percentual_de comer
ciantes vinculados, como autonomos, a
previdencia social. A jornada de tr~
balho e longa e por vezes se _e~ten~~
pelos sete dias <:!asemana. A medla dl~
ria de trabalho e de 10,7 horas. Dos
nossos entrevistados 5,0% desempenham
esta jornada em cinco d~as semanai~,
contra 66,3% que a reallzam nos selS
dias da semana e 25,0% durante os sete
dias. Neste ultimo grupo nao foi ver.!.
ficada.a presen\;a de atividades s7cun
darias ocasionais. Estes comerClan-
tes re~endem suas confec\;oes, nos fins
de semanaL nas feira~ livres do Recifee na Regiao Metropolltana.
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o maior pique de vendas e verifi exigencia da Prefeitura do Recife de

cado no mes de dezembro por ser 0 pe condicionar a legaliza~ao ao vinculo
riodo tradicional de con3umo do produ com 0 Sindicato.
to e onde ocorre maior circula~ao mone
taria, face ao pagamento do 139 sala
rio. Desses entrevistados 52,5% con
firmaram esta tendencia. Este aspec-
to, no entanto, nao limita 0 comercio
nos outros meses do ano.

As indeniza~oes trabalhistas nao
constituem fontes de recursos iniciais
na atividade. Do total de entrevista
dos 12,5% revelaram que parte dos seus
recurs os iniciais eram provenientes des
tas fontes. A principal fonte de re
curso sac as economias domesticas com
elevado percentual: 77,5%.

Os estoques sac limitados. A sua
expansao ou diversifica~ao ocorle com
a continuidade do trabalho pois 50,0%
detinham estoques entre 100 e 500 pe-
~as. 0 estoque de 25,0% dos comercian
tes era inferior a 100 pe~as. Com es
toque variando entre 500 e 1000 pe~as,
apenas 25,0%; e, 5,0% estavam acima
deste limite.

As fases deste processo de traba
lho sac a recomposi~ao dos estoques~
que as vezes exige deslocamentos inter
municipais, montagem"e desmontagem das
barracas, deslocamento dos estoques e
as vendas. Dos comerciantes entrevista
dos 45,0% participam deste processo in
divualmente; 41,3% mantem, pelo menos~
urn membro da familia em suas unidades;
13,8% dividem, ocasionalmente, 0 lucro
do trabalho com trabalhadores comissio
nados.

Segundo estimativa dos comercian
tes, dezenove depositos, no centro,pres
tam servi~os de armazenagem as diver~
sas atividades autonomas. Alem desta
forma de estocagem foi observado. que
urn grupo de comerciantes armazenava
seus estoques no proprio local de tra
balho.

o tamanho do estoque limita 0 con
trole contabil da atividade. Apenas
13,8% fazem controle escrito do movi
mento de compra e venda. Os demais rea
lizam 0 controle at raves da divisao da
receita diaria entre a recomposi~ao do
estoque e remunera~ao do trabalho.

o Sindicato dos ambulantes congre
ga comerciantes autonomos dos Municl
pios de Olinda, Recife e Jaboatao. Fun
dado em 1938, contava na ocasiao da
pesguisa com doze mil associados. Na
polltica sindical e alvo de constantes
interven~oes, 0 que vem limitando suas
a~oes aos servi~os assistenciais. A
maior parte dos comerciantes entrevis-
tados, 77,5 %, eram sindical izados. Boa
parte desses comerciantes revelaramque
sua. sindicaliza~iio foi motivada pela

Colhemos entre os depoimentos que
46,3% dos comerciantes nunca frequent a
ram a sede do orgao de classe; 23,8T
parti~ipam do movimento ocasionalmente
e 21,3% tern participa~ao efetiva.

A maior parte dos comerciantes rea
ge negativamente a condu~ao do movimen
to sindical. Afirmam que a condu~ae
desmobiliza a categoria porque a ques
tao central deste comercio nunca foT
atacada diretamente. Para eles, 0 prin
cipal foco de conflito sac os camelos
e esta tendencia e refor~ada pela fal-
ta de intermedia~ao que favore~a e dis
cipline 0 trabalho autonomo. E cons en
so que medidas definitivas sejam toma
das em rela~ao aos comerciantes nao Ie
galizados e que estas sejam conduzidas
pelo Sindicato da categoria.

o distanciamento entre 0 orgao de
classe e seus associados favorece 0

aparecimento de organiza~oes paralelas
que se revelam desde a forma~ao de ca
nais de comunicacao estabelecidos en
tre os comerciantes por ocasiao das
apreensoes do fisco ate a forma~ao de
caixas coletivas para a renovacao dos
estoques.

d) TRABALHO AUTONOMO E ACUMULACAo: CON
CLUSAO

o perfil dos comerciantes, as con
di~oes de funcionamento das unidades e
a organiza~ao sindical da categoria
confirmam a racionalidade do trabalho
autonomo no comercio de confeccoes. A
insercao deste trabalho no contexte da
industria textil reafirma a sua fun
cionaliaade no processo de reproducao
do capital. .

Em dezembro de 1983 0 estoque de
confeccoes das oitenta unidades pesqui
sadas atingia a cifra de trinta e tres
mil pecas. Projetada esta cifra para
o universe de 1600 comeic1antes, esti
ma-se que 0 volume total de confeccoes
postas a venda atingia a seiscentos e
cinquenta mil pe~as, com valor aproxi-
made a Cr$ 662,0 milhoes de cruzeiros.

Os dados disponlveis nao permiti
ram a c0mparacao deste comercio com 0

lojista, pois, as fontes consultadas,
(Clube dos Diretores Loj istas, Servi~o
de Prote~ao ao Credito, Secretaria da
Fazenda e Sindicatos dos Ambulantes e
Comerciarios), nao dispunham de infor
ma~oes desagregadas sobre 0 comercio
de confec~oes. Contudo, os dados dis
ponlveis demonstram sua importancia.Ao
absorver for~a de trabalho, circular
valores de troca e valores monetarios
o trabalho autonomo no comercio de con
fec~oes tem Eapel importante no circuI
to da produ~ao, distribuidio e consume



As confec~6es comercializadas pou
co diferem das revendidas, ao mesmo
segmento de mercado, pelo comercio 10-
jista. Sete grupos de confec~6es fo
ram tornados como referencia de analise:
infantis, feminina, masculina, cama e
mesa, banho, meias e len~os e outros.

o comercio de confec~6es infantis
aparece em primeiro plano pois 64 das
unidades pesquisadas as revendiam iso
ladamente ou em consorcio com outros
produtos. Em seguida aparece 0 comer
cio de confec~6es femininas e masculI
nas. 05 outros produtos aparecem em
menor dimensao.

Recife aparece como principal pon
to de origem das confec~oes comercialI
zadas seguido do Municiuio de Santa
Cruz do Capibaribe, localizado no agres
te pernambucano e 05 Municipios da Re
giao Metropolitana. A presen~a de con
feceoes oriundas de outros Estados e
insignificante, embora, seja importan-
te a presenca do eixo Rio de janeiro-
Sao Paulo nesta economia.

Segundo Campel026 e grande a de
pendencia de Santa Cruz do Canibaribe
dos insumos, materia prima e equipamen
tos industriais, produzidos nos Esta
dos de Sao Paulo e Rio de Janeiro. Se
gundo seu relatorio, industrias paulis
tas tern neste municipio pernambucano
importante mercado para a distribuicao
dos seus produtos. Esta tendencia, em
parte, e verificada nas unidades produ
toras do grande Recife. -

o parque -textil pernambucano e
constituido por 157 unidades produto
ras de tecidos, fios e fibras e'confec
eoes que congregam 17.126 operarios27~
Varios fatores vem interferindo negati
vamente neste setor, entre eles a poll
tica de industrializa~ao da SUDENE que
limitou a oferta de empregos, a descap
taliza~ao e a redu~ao da oferta de ma
teria prima em conseqUencia da desartI
cUlacao da produ~ao agrfcola. -

o comercio atacadista e varejista
de confeccoes sao beneficiarios dire
tos do comercio autonomo. A pesquisa
revelo~ que 26,3' dos autonomos adqui
rem seus estoques, exclusivame~te, ao
comercio atacadista e, 17,5% ao comer
cio varejista. Em relacao a este ultI
mo comercio, ficou confirmado que a
trabalho autonomo tern papel importante
na regulariza~ao dos seus estoques.

A forma de pagamento dos estoques
e fator importante de acumula~ao. Co
mo prova disso 63,8% dos comerciantes
realizam este pagamento a vista, em di
nheiro, 0 que confirma alto grau de II
quidez em favor dos lojistas e indus
triais. A concessao do parcelamento e
mfnima e se limita aos maiores e mais
antigos na atividade.

o vfnculo de trabalho com interme
diarios nao foi verificado, embora
5,0% nao fossem proprietarios dos esto
ques que revendiam. 0 perfodo de rea
liza~ao da pesquisa, dezembro de 1983~
explica 0 fato, pbis a perspectiva de
aumento das vendas faz com que os auto
nomos solicitem a oresen~a de outros
trabalhos para garantir suas metas.

05 comerciantes que detem maiores
estoques, com freqUencia, repassam con
fec~oes aos menores. Esta -tendencia
foi verificada em 27,5% dos casos que
confirmaram vender ou ja ter vendido
confeccoes de outros. Enquanto isso
32,5% dos entrevistados revelaram ser
esta pratica comum nos Dontos de yenda. .

Nas zonas II e IV da pesquisa,
areas onde e menor a incidencla de con
flitos com 05 lojistas, foi observado
que alguns comerciantes produziam par
te das confec~oes que comercializavam~

As altera~6es das relaeoes s~
ciais no campo canavieiro, 0 descompas
50 verificado entre a cria~ao de emore
gos e 0 crescimento da popula~ao 'em
idade de trabalho e a estrutura fundia
ria da Regiao Metropolitana, sao fato
res que criam e, ao mesmo tempo, estI
mulam a reproducao do trabalho autono
mo. Entretanto, 0 seu aparecimento no
meio urbano recifense nao e fruto de
atitudes individuais ou de forma cria-
tiva de sobrevivencia dos nao absorvi-
dos pela relacao de assalariamento.
Emergiu como trabalho oelo seu aspecto
socialmente util, pela' possibilidade
que encerra de transformar valores de
troca em mercadorias. Alem de abstra-
to e realizado dentro de jornada de
trabalho regular e constante que favo
rece a cria~ao do sobre trabalho. A
sua estrutura permite 0 surgimento de
servi~os de apoio que contribuem a sua
estabilidade. As rendas auferidas nao
apresentam nfveis inferiores aos veri-
ficados em rela~ao ao trabalho assaI a-
riado da maior parte da popula~ao.

o trabalho autonomo e uma forma
disfar~ada de aquisicao da for~a de
trabalho duplamente favoravel ao cap~
tal. f adquirida sem antecipa~ao mone
taria e transforma seus valores de tro
ca em mercadoria. A pobreza que Ihe
absorve e propria e adequada a expan
sao urbana do capital que e sua causa
e efeito.
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This paper analyzes self-employment
as a special connection between capi
tal and labor, inherent in and suitable
for capitalistic accumulation. It di~
cusses the theory of the informal sector
of the industrial army reserve and
introduces self-employment as a strat~
gy of the unequal and combined develoE
ment of capitalism. It shows that
abstract labor is the capital source
of reproduction and asserts that self-
employment assumes this characteristic.
It also shows that the insertion of
self-employment in the Brazilian urban
area is a result of the low level of
internal accumulation and that capital
stimulates its reproduction, specially
considering intermediate services
between production and consumption,
since it carries available resources
to .exchanging value production. Self-
employment is regarded as a productive
work and self-employees are regarded
as proletarians, though their labor
force is not directly acquired through
capital.

These pressupositions are confir-
med by a case study:. the ~rade Qfready-made articles 1n Rec1fe. Th1s



case study analyses the demographic
growth of the city, the occupation of
its urban space, how self-employment
arose and its reproduction. It presents
the general characteristics of self-
employees, operational conditions of
units, labor union and the insertion
of self-employment into the circuit of
production, distribution and consumE
tion of textile products.



CORRENTES TEORICOS- METODOlOGICAS
EM GEOGRAFIA URBANA

Este texto pretende identificar
as Erincipais correntes que discutem 0
fenomeno urbano, a partir das posturas
teorico-metodologicas de diversos auto
res, fruto da inser~ao dos mesmos em
contextos diferenciados. Considera-
se, sobretudo, 0 estudo dessas propos
tas a luz das transforma~oes por que
vem passando a Geografia.

Os trabalhos aqui tornados como re
ferenciais sac de Harold Carter~ Davia
Clark2 e Fany Rachel Davidovich3, de
quem foram considerados os ~esmos tlt~
105 sob os quais tentar-se-a agrupar
os estudos sobre 0 fenomeno urbano.

"Fenomeno Urbano" sera entendido
neste texto como qualquer manifesta~ao
que diga respeito ao urbano, seja ao
processo de urbaniza~ao, seja ao cres-
cimento das cidades, seja ao estudo da
estrutura interna das cidades pu ao ur
banismo.

A "cidade moderna" e urn fato rela
tivamente novo na historia do homem e
por esta razao, so~ente_h~ pouco temp~,
surgiram estudos s1stemat1cos a respe~
to. Isto nao quer dizer que muitos es
tudiosos, desde a Antiguidade, nao se
tenham preocupado com a cidade, mas
seus trabalhos tinham 0 cunho essen
cialmente descritivo, como aponta Car
ter4. A perspectiva analltica para 0
fenomeno urbano e a procura de urn refe
rencial explicativo so vao aparecer no
fim do seculo passado, quando a vida
urbana passa a ser a tonica da civliza
~ao, urn caminho cada vez mais sem vo!
ta, surgindo a cidade como urn espa~o
que cresce cada vez mais e que precisa
ser explicado, e "cirganizado".

*Professora de Geografia da UFPI.

GEONORDESTE, Ana II, n9 2, 1985, pp. 60/62.

A mudan~a na qualidade dos estu
dos urbanos - "La sustitucion de des
cripcion por interpretacion de la loca
lizacion estabelecio los principios pa
ra que la geografia urbana progresase
como un estudio especial"S. corres
ponderia aquele per logo que Antonio
Carlos Robert Moraes chama de "racio
nalismo geografico", cuja caracterlstT
ca principal e a possibilidade de ado
~ao do racioclnio dedutivo, ao lado do
racioclnio indutivo. Tudo isso ocorre
dentro da perspectiva mais ampla de
transforma~ao da ciencia, pelas deca-
das de 20/30 deste seculo, caracteriza
da por varios elementos. Urn destes e
a constata~ao de que ha urn mundo em mu
dan~a, de que ha uma altera~ao na base
social. £ premissa geral a de que nao
se pode deixar a sociedade a revelia,
e preciso que nela haja uma interven
~ao do Estado, atraves do planejamento
economico para que "nao se perca 0 seu
controle" Ha igualme·nte uma realida-
de que se torna mais complexa, onde se
destacam 0 crescimento das cidades e a
moderniza~ao das atividades agrarias,
ou seja, surge uma rede intrincada de
rela~oes que teorias locais ja nao con
seguem explicar satisfatoriamente.

A mudan~a da sociedade, a comple-
xiza~ao do espa~o de rela~oes, vao, por
sua vez, tornar frageis e cada vez
mais questionaveis os fundamentos posi
tiv~stas.em qU7 se a~sent~m as expli~
ca~oes C1ent1f1cas ate entao, e, por
essa via, a explica~ao geografica tam
bem se torna questionavel.

£ nesse contexto que surge a pers
pectiva neo-positivista na ciencia co
mo urn todo e na Geografia, em particll
lar. Sao substituidas as analises do
concreto pelos dados que representam 0

concreto; sac adotados instrumentais
(0 computador e similares •.. ) que per
mi tern a interpreta~ao 5imultanea de muI
tos dados, de-muitas realidades. Essa



61
transformacao da Geografia vai ter que apresenta uma proposta mais ampla
mais enfase nos Estados Unidos, onde, e mais acabada, especie de sintese de
reflexo das alteraeoes e da tentativa todos os trabalhos elaborados sobre 0
de equilibrio das forcas politicas, fenemeno urbano sob a otica comporta
vai se situar 0 centro balizador do mental, e Louis Wirth7, que escreveu~
mundo ocidental. Ali vao aparecer duas em 1938, 0 classico "Urbanismo como mo
"escolas geograficas" de destaque: a do de vida". Wirth tenta ver como se
Escola de Geografia Cultural e a Esco comportam as pessoas nos centros urba
la de Geografia do Meio Oeste. ~ des nos, dizendo que "El volumen de la po':
ta ultima que surgem os estudos tidos blacion anexionada afectara las rela
como "modernos" ou "sistematicos" so ciones entre 105 miembros aumentando
bre a cidade, f~zendo emergir.um novo l~s diferencias q~~ mfs tarde conduci
ramo da Geografla - a Geografla Urba ran a la segregaclon" .
na - que vai buscar seus fundamentos
na Ecologia Humana, na Sociologia Fun
cionalista e na Economia.

Sao creditados a Karl Hassert
(1907) e Raoul Blanchard (1911) os pri
meiros estudos urbanos desse tipo, cen
trados na analise do sitio e situacao
das cidades.

A partir dessas consideracoes, mes
mo sob pena de incorrer em alguma gene
ralizacao imprecisa, tentar-se-a agru':
par aqui os autores mais significati
vos que discutem 0 fenemeno urbano, em
dois segmentos: 0 primeiro chamado de
"teoT'iza~oes neo-positivistas" e 0 se-
gundo, chamado de "teoT'iza~oes alteT'na
tivas If.

Consideram-se teorizacoes neo-po
sitivistas aquelas que tratam 0 fename
no urbano de modo sistematico, que usam
frequentemente instrumental interpreta
tivo moderno (uso de metodos matematI
cos e/ou estatisticos e ate da informa
tica), que ainda ternnas ciencias da
natureza 0 seu modelo de interpretaca~
que se distinguem, sobretudo, por nao
contextualizarem 0 estudo do fenameno
urbano, esquecendo-se do processo his
torico que 0 viabilizou.

As teorizacoes neo-positivistas
ainda podem ser agrupadas: em 1) teo
rias comportamentais; 2) teorias es
truturais 3) teorias demograficas.

As teorias comportamentais sao as
que dizem respeito essencialmente ao
comportamento das pessoas com relacao
ao fenameno urbano, tendo como parame-
tro dois tipos de sociedade diferencia
das: a rural tradicional e a moderna
urbana (ja identificadas por Durkheim,
em 1893).

De modo geral as teorias comporta
mentais tendem a considerar 0 fenomeno
urbano como urn"modo de vida", tornan-
do-se este uma base no padrao interpre
tativo: 0 que distinguiria as coloca':
coes dos diversos autores comportamen
tais seria a maneira diferente de enca
rar 0 "modo de vida urbano".

Antes de Wirth, Reissman9 ja afir
mava que havia duas sociedades perfei':
tamente diferenciadas e que 0 comporta
mento dos campesinos (folks) era nitI
damente contrastante do comportamento
dos citadinos (urbanos). Dai a propos
ta de Reissman ser denominada de teo':
T'ia dos eontT'astes.

Redfield (1944) e outro autor com
portamentalista. Para ele que analI
sou ... "uma aldeia (populacao de 101
habts), uma aldeia camponesa (pop. de
2~0 habts), uma pequena cidade (popul~
cao de 1200 habs) e uma cidade (popula
eao de 100.000 hbts)"lO - representatI
vas de variacoes de povoamentos encon':
trados em Yucata, Mexico - existe uma
gradacao continua de comportamentos, da
economia, da espacialidade, enfim da
sociedade mexicana, entre 0 rural e 0
urbano.

As concepcoes estruturais dizem
respeito a interpretacao econamica do
fenomeno urbano. Referem-se ... "al mo
vimiento de la poblacion desde las co':
munidades agricolas hacia otras comuni
dades, generalmente mas grandes"ll. A
ideia que dirige este grupo de teorias
se refere a organizacao diferencial do
trabalho, isto e, as sociedades se di
ferenciariam uma das outras com rela
cao ao fenameno urbano, em funeao de
sua posicao no desenvolvimento econami
co. Quanto mais etapas econamicas uma
sociedade tiver superado au vencido,
mais urbanizada ela sera. Aqui a ideia
de urbanizacao esta claramente identi-
ficada com os graus de desenvolvimento
econamico. a fenameno urbano ... "es,
par 10 tanto, un producto de la espe-
cializacion economica en aumento y de
la tecnologia en progreso"12.

Brian Berry e urnautor que pode
ser identificado com esta proposta. Em
seu trabalho de 1962 "Algunas relacio
nes de la urbanizacion y los patrones
basicos del desarrollo economico"13
Berry conclue dizendo ..• "que el creci
miento de la ciudad es simplemente la
concentracion de especializaciones di
ferentes, pero funcionalmente integra
das en localizaciones adecuadas. La
ciudad moderna es un modo de organiza-
cion social que fomenta la eficacia
de las actividades economicas"14,

A terceira proposta das teoriza-



~oes neo-positivistas baseia-se na
ideia de que 0 fenomeno urbano e urn
processo de concentra~ao espacial de
popula~ao. A urbaniza~ao e considera
da como ... "el componente de organiza:-
cion de la capacidad de adaptacion al
canzado por una poblacion"lS, isto e-;
a maior ou menor capacidade que uma po
pUla~ao demonstra para obter seguran~a
e subsistencia, num determinado meio.

Por teoriza~6es alternativas cha
mam-se as proposi~6es a respeito do fe
nomeno urbano que fogem as interpreta
~6es positivistas. Muito recentes, se
inserem, quase todas, numa linha anall
tica que entende 0 fenomeno urbano co
mo processo historico, que se diversi:-
fica segundo a forma~ao economico / so
cial de cada espa~o.

Uma dessas manifesta~6es refere-
se a preocupa~ao de distinguir, com re
la~ao ao fenomeno urbano - e mais espe
cificamente a cidade - 0 que e ideolo:-
gico e 0 que e cientifico.

Urn dos autores dessa corrente e
Manuel Castells que discute a questao
da ideologia do urbano dizendo que nao
tern sentido as dualidades campo/cidade,
rural/urbano, porque isto so desvia os
estudos do fundamental, .isto e, da a~ao
do capital, que homogeneiza espa~os.
Castells discute tambem a ideia de ur
bane tornado somente como espa~o flsi:-
co, lembrando sua dimensao social.

Harvey e Lojkine evidenciam esta
proposi~ao de Castells, cada urn a sua
maneira, na interpreta~ao do papel do
espa~o urbano no desenvolvimento do ca
pitalismolb. -

Jean Lojkine ... "da enfase parti-
cular a importancia da concentra~ao ur
bana para as condi~6es gerais de produ
~ao, na medida em que atende a necessI
dade de socializa~ao dos meios de pro
du~ao, na medida em que favorece a cir
cula~ao e que propicia condi~oes para
a reprodu~ao da for~a de trabalho, atra
yeS dos meios de consumo coletivos"17-:

D~vid Harvey referindo-se a cida
de ... recupera a no~ao de meio flsico
construldo"18.

Ja Henri Lefebvre diz
~ao do espa~o e a produ~ao
sac fatores seguros para a
cia do capitalismo.

que a ocupa
do espa~o

sobreviven

Dentro dessa perspectiva alterna-
tiva de interpreta~ao do fenomeno urba
no, deve-se lembrar ainda 0 trabalho
de Milton Santos que, dentro do mesmo
esplrito crltico, discute este fenome
no no 39 mundo.

A referencia aqui somente a esses
a~ores nao significa que neles se es-
gote a produ~ao do assunto sob 0 enfo
que alternativo: sac considerados nes
te trabalho pela expressao de suas
ideias. Deve ser lembrado tambem que
em se tratando de postura teorico/meto
dologica recente rta Geografia Urbana-;
ha muitas propostas "alternativas" em
elabora~ao. Como ficou antes igualmen
te expresso os estudiosos desta corren
te tern a preocupa~ao de inserir seus
estudos num contexto. Nisto reside a
possibilidade de agrupa-los sob 0 mes
mo rotulo.

1CARTER, Haro ld. El es tudio de la
geografia urbana. Madrid, Insti
tuto de Estudios de Administracion
Local, 1974, 318 p.

2CLARK, David. Introdu~ao a Geogra
fia Urbana. SP, Difel, 1985, 286-;
p.

3DAVIDOVICH, Fany Rachel. Focalizan-
do conceitua~oes no urbano. Re
vista Brasileira de Geografia, 45
(]): 137-148 jan/mar. 1983.

4CARTER, Harold, op. cit. p. 9-25.

5Id. Ibid., p. 11.

6MORAES, Antonio Carlos Robert. Geo
grafia: pequena historia critica-;
SP, HUCITEC, 1981, 138 p.

?WIRTH, Louis. Urbanism as a way of
life. American Journal of socio
ly, 44, 1-24, 1938.

8 CARTER, Harold, op. cit. p. 37

9REISSMAN, Leonard. The Urban process,
New York, Free Press, 1964, 255
p.

10CLARK, David. op. cit. p. 107.

11CARTER, Harold. p. 39.

12 .
Op. C7-t. p. 40.

13CARTER, Harold, p. 40, nota biblio
grcifica 33.

14Id. ibid. p. 41

15Id. ibid. p. 43

16DAVIDOVICH, Fany Rachel. op. ci~ 14~
1?Id. ibid. p. 143.

lBId. ibid. p. 143.



ESPAC(OE DISTINTIVIDADE: IGREJA DE NOSSA SENHORA DO

RosARIO DE ESTANCIA,IGREJA DA ELITE.

Pretendemos analisar neste traba-
lho representa~oes a proposito de u~
templo religioso, a igreja de Nossa Se
n~ora do Rosario, numa cidade do inte~
rlor do Estado de Sergipe - Estancial.

Antes de nos voltarmos para a ana
lise destas representa~oes, vejamos aT
gu~s ~ados teoricos da qu~stao que nos
gUlarao nesta abordagem socio-antropo-
logica do espa~o.

E patente no ambito das ciencias
sociais a ideia de que 0 espa~o possui
uma dimensao social alem da dimensao
flsica geografica. Possui ainda uma
d~mensa~ simbolica, ou seja: "El espa-
C10 esta carregado de sentido" (Castells,
1979: 2~6). D~sse ~odo.: 0 espa~o podera
ser melO de slmbollza~oes diversas.
Sendo a.cida~e um espa~o sobremodo cuI
tural, lstO e, on de os homens ultrapas
sam a natureza, esta e, com certeza urn
l?cal ~riv~legiado para percep~oes a
slmbollza~oes variadas. A cidade re-
produz simbolicamente a sociedade e,
sua organiza~ao nas sociedades em clas
se, e uma metafora da domina~ao (Hols~
ton, 1982:176). 0 espa~o urbano anre
senta-se, desse modo, como mecanism~ ere
expressao de oposi~oes significativas.
No i~terior da cidade a ocuEa~ao dife-
renclada dos espa~os marcara diferen
~as f~n~amenta~s, diferen~as de cara~
ter soclo-economico. Para Bourdieau
(1974: 15) "as _distin~oes simbolicas sao
sempre secuJ.:ld::-riasem rela~ao as dife-
ren~as economlcas que as primeiras ex
primem, transfigurando-as" Para 0 Cl
tado autor, uma classe social nao se
distingue das demais apenas pelas rela

Pesquisador da UPS.

GEONORDESTE, Ana II, n9 2, 1985, pp. 63/68.

~oes_economicas que estabelece, mas
tam~em por meio de distin~oes signifi
Catlvas~ m::-rc~doras d~ diferen~as, em
suma, dlstln~oes simbolicas. Essa Ii
nha de racio~lnio nos servira de gUla
na compreensao da Igreja de Nossa Se
nhora dO,Rosario como templo preferi~
do da ellte estanciana tradicional.

A area on de se situa a cidade de
Estancia fazia parte da Sesmaria doa-
da ao mexicano Pedro Homem da Costa e
seus f~miliares em 1621 pelo capitao-
m?r Joao M~ndes, governante da capita
nla. No seculo XVIII a regiao se de~
senv?lve sobretudo gra~as a cultura da
mandloca e de cana cuj os produtos eram
e~portados por meio do seu porto flu-
vlal para Bahia e Pernambuco. No oito
centos passa 0 povoado a ser a sede
da vila (ate entao na vizinha Santa Lu
zi::-)t.orn.ando-sepor essa epoca um dos
prlnclpals entrepostos mercantis da
entao provlncia de Sergipe. Nessa fa
se ~estaca-se 0 comercio realizado pre
domlnantemente por portugueses vindos
da Bahia e al fixados. A partir da
segunda metade daquele seculo, inicia":
se.o proce~so de industri~liza~ao com
a lnstala~ao de algumas fabricas de
tecidos por represent antes da colonia
lusa na cidade. A partir da decada
de quarente deste seculo, 0 comercio
da cidade sofre a concorrencia de Ara
caju e outras cidades do Estado, per~
dendo seu porto a importancia' que an
tes desfrutava. Com a abertura da BR
101. (Rio-~ah~a) a cidade retoma parte
da lmportancla perdida. Atualmente a
cidade e um dos principais parque in-
dustriais do Estado, possuindo cerca
de 42 industrias entre os quais se des
tacam as texteis e as de beneficiamen
to de fruto~. Possui 1.615 estabeleci
mentos agrlcolas 151 estabelecimento;
de comercio varejista e 8 ataca-



distas. A elite local tradicional e
composta de fazendeiros (pecuaristas e
citricultores)e comerciante sendo
que muitas vezes as duas ~tividades
sao ex~rcidas por uma mesma pessoa. Va
Ie sallentar que esses fazendeiros sao
em grande parte, descendentes de senho
res de engenho do passado e que deixa~
ram ~ cultivo da cana para se dedica
rem a atividades mais lucrativas. Con
figura-se ainda na cidade uma "elite
adventicia", sem a marca da tradicao e
r~centemente chegada. As industrias
sao, na.sua maioria, de grupos economi
cos resldentes fora da cidade e mesmo
do Estado. Quanto aos estratos infe
riores da sociedade sao operarios OU
pequenos comerciantes varejistas. A po
pUlacao urbana atual (1983) e de 3l.l4U
habitantes.

A IGREJA DE NOSSA SENHORA DO RosARIO:TEMPLO DE "ELITE TRADICIONAL"
Possui a cidade de Estancia na

~ua are~ ~rbana m~is ~entral, 3 'igre-
Jas catollcas: a 19reJa de Nessa Senho
ra.de ~uadalupeL ~ igreja do Amparo e
a 19reJa do Rosarlo.3 A de Nossa Se
nhora de Guadalupe e a matriz diocesa~
na, remonta ao seculo XVII e cre-se
ter sido edificada pelo sesmeiro Pedro
Homem da Costa que a teria dedicado a
Nossa Senhora de Guadalupe padroeirade
sua terra natal, 0 Mexico. No passado
(e ainda hoje) foi sede da Irmandade do
Santissimo Sacramento. A Igreja de
Noss~ Senhora do Amparo (ao que parece,
do seculo XIX) deve ter surgido para
servir de sede a irmandade do mesmo no
me. Atualmente e utilizada, sobretudo
pelas freiras franciscanas que moram'
nos arredores desta.

A igreja de Nossa Senhora do Rosa
rioL por sua vez, come~ou a ser cons
trulda em 1772 pela Irmandade do· Rosa
rio para the servir de sede. Era com-
posta, essa irmandade, inicialmente de
escravos, livres e libertos: "A pa~tir
da segunda metade do seculo XIX ha urn
processo de elitizacao". (Santos,1984:
16). Escravos e libertos vao desapare
cendo da irmandade, ao passo que ele
mentos da aristocracia vao nela ingres
sando. Na atualidade, essa tendencia
persiste. Embora tenha desaparecido a
irmandade, a igreja do Rosario permane
ce como 0 temple da "elite tradicio
nal". Apesar de ser a igreja de Nossa
Senhora de Guadalupe a matriz diocesa-
na e paroquial e a mais antiga da cida
de, e a igreja de Nossa Senhora do Ro
sario que e percebida pela populacao
co~o sendo 0 temple mais importante e
ate mesmo 0 mais antigo. Associada a
importancia do tempo, esta a ideia de
centralidade. Para a grande maioria
dos entrevistados, ela esta localiza-
da no "centro". Todavia, se conside
rarmos 0 centro como local da adminis
trac?o, a igreja central seria a Ma
tr~z, localizada na praca principa~
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j~nt~ a Prefeitura, a casa paroquial, a
Blbl~oteca Municipal, a DER-l enfim
no nucleo administrativo e ~ultural:
E~t~bel~ce-se assim uma diferenca siK
nlflcatlva. Na expressao de Castell~
(1979:269): Hay que distinguir cuida
dosamente este centro politico por .una
parte, del.centro simbolico, q~e es 50
bretudo em~sor de valores". Desse mo
d~,.a Matrlz localiza-se no "centro po
l~tlco", ~o passo que a igreja do Rosa
rlO ~ocallza-se no "centro simbolicoTf
da <;:lda~e.Espaco da tradicao, da "he
redl~arledade", como disse urndos en
trevlstados a proposito do referido ternplo.

Igrejado Rosario IgrejaNossaSenhorade
Guadalupe

Localizadano "Cen Localizadano "Centrotro Simbolico" - POliticoAdministrativd'

~ percer.ca~ d~ Rosar~o como templo do
centro nao e gratulta. A populacao

ternju~t~fisativas para tal. A Praca
d~ Rosarlo e tida como "ponto onde se
da para todo movimento"(entrevista nu
~e~? 2). Ao ligar a centralidade a
~del~ de ~ntigUidade do templo: "e a
19reJa malS antiga" (entrevista n9 3).
Ex~ge~a-se a "antigUidade". Por ser a
mal~ lmport~n!e cre-se logo se a mais
a~tlga._ ~ ~deia de antigUidade asso
c~a-se a ldeia de prestigio, de tradI
cao, de poder. Lembramos da fala de
urnmembro da aristocracia agraria 10
cal: "Minha familia e quatrocentona-:-
Vem desde 05 primordios de Sergipe".
Noutra perspectiva, a ideia de "centro"
vem associada claramente aos ocupantes
do :spaco"e ~ua posicao na estrutura
sOCl~l. All moravam fazendeiros, co
merclantes. 05 Silveiras 05 Ribeiros-
etc." (entrevista n9 4). '0 tinico que'
"co~o~a'~a i~reja do Rosario na "peri
ferla e urnJovem. Para ele 0 templo
do "centro" e a Matriz, por estar 'no
"centro politico" da cidade (entrevis
ta ~9 5). Para a maioria, 0 Rosario
~sta no centro, "entre as familias mais
lmport':l:ntesda cidade" (entrevista n9
6). Ve-se desse modo que a nocao de
"centr?" e uma realidade plantada mais
no soclal: ao explicar a centralidade
~o.templ~ em questao, remete-se semore
~ lmportancia social dos que habitam a
area ur~ana (Praca do Rosario) onde
e~e est~ localizado. A igreja do Rosa
r~o esta no "centro" porque esta loca
llzada na Praca do Rosario e esta e"
uma das areas de habitacao das fami
lias mais tradicionais e importantesda
cidade.na percepcao de quase todos 05
e~tre!lstados~ No seu imaginario, es
ta mUlto claramente delimitada a area
de habitacao das pessoas melhor situa
das naquela sociedade: Praca do Rosa
rio ~om prolongamento para a Praca d~
Matrlz, a rua que liga as duaspracas4.
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Aqui faz-se necessario uma distin de profissionais liberais e funciona

cao entre a "elite tradicional" da cI rios publicos, que se fixaram na area
dade (agro-pecuarista e comerciantel e residencial mais nova da cidade: 0
"elite adventIcia", chegada a cidade Bairro das Alagoas, um antigo bairro
nos ultimos anos e formada sobretudo da periferia que atualmente se elitiza.

Area Residencial Atividade economica Templo
frequentado

"Elite Tradicional" Praca do Rosario Comercio/Industriwe
Rua Capitao Salo agricultura no passadc Igreja do
mao Agro-pecuaria/comer Rosario
Praca da Matriz cio no presente -

Profissionais libe
rais -

"Elite Adventfcia" Bairro Alagoas Funcionarios public
cos
Altos funcionarios
das fabricas

Esse movimento obedece a uma logi
ca de destacamento da area residencial
do centro polftico-administrativo e co
mercial para uma area especializada, e~
sencialmente residencial. Isso, contu
do, da-se apenas com a "elite adventI
cia". A "elite tradicional" permanece
no centro tradicional da cidade e nao
admite dele afastar-se.

A preferenaia da "elite tradicio
nal" da cidade pela igreja do Rosario
e justificada a partir da tradicao:
"Sempre foi assim" (entrevista n9 4)
ou "era deles (dos ricos) na historia,
no passado" (entrevista n9 6). A pre
ferencia e assim tida como vinda de
muito longe, como uma "tradicao" uma
"hereditariedade". E ainda preferida
a igreja por "ser proxima" ser "me.nor",
"estar no centro" ter um "tcham" de
elite (entrevista~ ns. l-3-4)~ Todas
as justificativas realcam a distintivi
dade do Rosario com relacao a outros
templos catolicos da cidade. Ele te
ria algo a mais que os outros.

Quem sac os devotos e freqUentado
res da igreja de Nossa Senhora do Rosa
rio? A resposta aponta numa direcao:
"a elite tradicional" da cidade. Defi
nidos como "gente de bem", "classe al
ta", "famllias tradicionais", "os rI
cos", "mulheres velhas ricas". Pare
ce-nos obvio ser 0 Rosario a igreja
I!regileta e "reser~ada" daqu~la :lite.
E la que esta rea11za as cer1mon1as re
ligiosas mais significativas. F~lo dos
"rituais de passagem" como bat1zado~,
casamentos, velotios e missas de seti
mo dia. E no Rosario que essa elite
realiza as "passagens": do paganismo
para a vida crista (batismo), da vida
de solteiro para a vida de casado (C!

samento) e, finalmente, da vida para
a morte (velorios e missas de setimo
dia). Realizar essas cerimonias no
tal temple exige um certo poder aquisi
tivo, uma vez que sao cobradas taxas
(para velorios e casamentos). Essas ta
xas tem como finalidade garantir a prI
vacidade do templo. As tentativas de
um ex-capelio de realizar casamentos
de pessoas pobres nesse templo provoca
ram uma forte reacao de sua zeladora
que argumentava dizendo que quem nao
pudesse pagar as ditas taxas nao deve
ria casar-se no Rosario. Segundo BOUT
dieau (l974:14) "inumeras propriedades
de uma classe social provem de fate de
que seus membros se envolvem delibera-
da ou objetivamente em reZacoes simbo
Ziaas (grifo nosso) com os indivfduos
das outras classes, e com isso expri
mem diferencas de situacio e posicao~
segundo uma logica sistematica tenden
do a transmuta-las em distincoes signI
fiaativas". E a partir dessas "distin
coes significativas" que a elite tradI
cional de Estancia faz da freqUencia
ao temple do Rosario uma.das marcas de
sua posicao na sociedade, diferencian-
do-se dos demais grupos ou classes.

A igreja do Rosario e tida hoje
incontestavelmente como da "elite tra
dicional" da cidade. No entanto,vimos
que nas Suas origens essa igreja esta
va aberta aos estratos socialmente des
qualificados da sociedade (escravos e
libertos). Tentaremos acompanhar um
pouco este movimento de elitizacao do
temple que fez com que a peri£erica
igreja do Rosario, no passado, de e!



cravos e libertos, passasse a ser a
igreja do "centro" das famflias. (San
tos, 19E4:l8). Que teria acontecido?
A partir da segunda metade do seculo
XIX assiste-se a uma serie de trans for
ma~5es de diversos nfveis na sociedad~
d~ E~t~nci~. Nesse perfodo uma leva
slgnlflcatlva de portugueses da Bahia
f!xa:se na cidade, dedicando-~e ao co
merc~o e alguns, posteriormente (final
do seculo XIX), a industria. Esses
portugueses montam suas residencias na
pra~a do R?S~rio e na R~a Pernambuqui-
nho (rua VlZlnha ao Rosario) (Souza
1984). A.tftulo de hipctese, sugeri
mos que: lmpedidos de ingressar na Ir
mandade do Santfssimo Sacramento a
m~is elitista da cidade, que nao' admi
t:a nem pobres nem pretos no seu int~
rlor, esses portugueses remediados in
g~essam na Irmandade do Rosario, e de
la expulsam escravos e libertos. Junto
a este movimento de "purifica~ao" da
Irmandade guanto a sua composi~ao so
clal, reallza-se a "reedifica~ao" do
t~mplo, apes, apenas, quinze anos do
termlno de sua constru~ao. (Santos
1984:15). Essa reedifica~ao pode se;
entendida como metafora da mudan~a
porque passava a irmandade a nfvel d~
sua composi~ao. ~ precise pensar ain-
da que, nesse perfodo, a igreja catcli
ca no Brasil passa pelo processo da
chamada romaniza~ao, 0 que implica den
tre outras COlsas numa elitiza~a05. -

Em Estancia, 0 agente principal
desse processo e 0 monsenhor Vitorlno
Fontes que dirige a Irmandade nas pri
meiras decadas deste seculo e que a
transforma numa associa~ao meramente
piedosa sob a sua dire~ao. (Santos,
1984:17).

Tratando-se da Igreja de N. Sra.
de Guadalup~ e da Irmandade do SS. Sa
cramento, ha fortes indfcios de que
nas primeiras decadas destes seculo ha
urnmovimento em sentido inverso ou se
ja, urnprocesso de "abertura" ' senao
ainda para os pobres, ao meno~ para as
pessoas de cor e de posses. (Entrevis
ta n9 4). Embora nao possamos, por
falta de dados, refletir de maneira mais
~egura, percebe-se que enquanto a Igre
Ja de N. Sra. de Guadalupe "se abre"-
a Igreja do Rosario "se fecha". Emb~
ra cientes da existencia de outras ir~
m~ndades e igrejas na cidade,das quais
nao sabemos a composi~ao sociai vemos
que a Igreja de N. Sra. do Rosa;io e
de Guadalupe se interligamou se inte
gram.d~ for~a ~strutural num jogo d~
0posl~oes dlaleticas, significativas.
F?rma!i7ando os dados numa perspectiva
dlac~o~lca temos 0 seguinte quadro es
quematlco:

"aberta"para escra-
vos e libertos

"Fechada"paraescra-
vos e libertos

"Aberta"para elite
tradicional

"Fechado"para pobres
e de cor

"Aberta"para de cor
se ricos

"Aberta"para todos

Na atualidade, a "elite tradicio
nal" de Estancia apresenta diversos sT
nais distintivos que a diferenciam das
demais categorias sociais da cidade.
Urnprimeiro sinal de distintividade e
a origem.etnica. Ela se apresenta co
mo possulndo remotas origens portugue
sa~. Temos aqu~ 0 etnico usado para
afIrmar prestlglo no contexto da socie
dade. No ambito da economia era a
atividade comercial e indust;ial que
distinguiam os "portugueses" dos de
malS. Hoje, a "elite tradicional" tern
como~d~stintivid~de economica a agro-
pecuarIa.e 0 comercio. Quanto a area
resldencIal, essa elite continua resi
dindo_na Pra~a do Rosario, Rua Capitao
Salomao e Pra~a da Matriz. Todos es
ses dados configuram urnquadro de dife
ren~as significativas da "elite tradT
cional" frente a outras categorias.

Parecem ser um dado universal as
sim~01iza~6es sobre 0 espa~o. 0 espa
~o e usado para estabelecer limites-
distinguir, separar. Levi-Straus~
(1967:159-60), estudando aldeias de
alguns povos primitivos (Omarakana e
Bororo), ~ostra como entre estes povos
o espa~o e percebido e simbolizado pa
ra estabelecer rela~6es de oposi~5es
culturais significativas, como sagla
d?/profano, cru/cozido, masculino/femT
nIno, centro/periferia. Registra ele~
por exemplo, que entre os Bororos "no
centro da aldeia esta localizada a ca-
sa dos homens, residencia dos soltei
ro~ lugar de reuniao dos casados e es
tritamente interditado as mUlhereso
(196?:165). Tambem entre os Nuer, po
vo nIlota estudado por Evans-Pritcharo
(1578:l2~) observa ~ antropclogo que
"estes dao valores as distribui~6es 10
cais". 0 espa~o e usado para estabele
cer diferen~as socialmente significatT
vas como "distancia polftica distan
cia de linhagem e a distanci~ do con
junto etario".

o espa~o aparece, no caso em estu
do (igreja de Nossa Senhora do Rosa~
rio), desempenhando urnEapel importan-
te (embora como vimos nao exclusivo)
na constru~ao da identidade da "elite
tradicional" da cidade.
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Primeiramente essa elite se defi

ne pela area onde reside, percebida co
mo 0 "centro" da cidade em termos siiii
bOlicos e/ou polftico-administrativo.-

A idlHa de "centro" e rica em sim
~oliza~oes. 0 importante, 0 relevante
e_sempre V~s!o.como central em oposi
~~o ao per1fer1co que seria a sua nega
~ao, 0 seu oposto necessario estrutu~
ralmente. Tambem a ideia de centro
remete-nos a ideia de decisao de coor
dena~ao e dire~ao. A elite 'tradicio
~al localiza-se especialmente nessa
area. Essa proximidade e rica de sen
tido. Pode nos su&erir (0 que e verda
d~) que tal elite e quem dirige a so
c1edade, ~uem a coordena, ,quem possuT
a hegemonia cultural da c1dade. Essa
ocupa~ao do "espa~o decisorio" da urbe
nos fornece assim dados para identifi'
car as rela~oes da elite com 0 resto
da sociedade, que sao justamente de di
re~ao ou de domfnio. Ainda 0 "centroTY

d~ cidade, nesse caso, liga-se a tradi
cao: ,origem da cidade, a sua funda~ao~o e~ite se :onsidera como estando liga
oa a trad1~ao, ao passado remoto. -

E ta~bem urn outro espa~o (a igre
ja do Rosario) que constitui urn elemen
to da identidade de "elite tradicio
nal": § unanime a ideia'de que a dita
19reJa e 0 local do culto catolico pre
fer1do e freqUentado pelos membros des
sa eli~e(Santos, 1984:17). A igreja
do ~osar10 aparece como 0 local por ex
celencia, da tradi~ao. Nao so da tra
di~ao, como dogosto mais refinado~
Significativamente, os concertos de mu
sica sacra sao realizados nesse templo
que ~briga,um_acervo tom~ado pelo pa'
tr1mon10 h1storico e art1stico esta
dual.

Com rela~ao ao templo do Rosario
podemos dizer que 0 etnico e a class~
se articularam e trans forma ram urn es
pa~o "periferico", de escravos e libel'
tos em urn espa~o "central", da elite.-

Alguns pontes obscuros dessa dina
mica so poderao ser respondidos com fu
turas investiga~oes. AIgo, todavia~
fic~ ~as~ante evidente: 0 espa~o (de
residencia e de cuI to) sac marcas cons
titutivas fundamentais da identidade era
"elite tradicional" de Estancia. E a
partir daquelas (alem de_outras) que
e~ta mantem a sua estrategia de distin
~ao dos demais segmentos da sociedade
local.

NOTAS
1 Para isso realizamos uma serie de 6

entrevistas com pessoas variadas
quanto a faixa etaria, a posi~ao
social e 0 local de residincia
na cidade.

2
Utilizamos para fazer eSBe resumo a

monografia do SEPLAN/INEP Estan-
cia, de onde retiramos os -aaaQs
BOOre 0 passado e a atualidade
da cidade.

3
Alem de outros templos nao-cristaos

existem na cidade muitos templo~
protestantes assim distribuidos:
Presbiterianos - 03
Testemunhas de JeovQ- 01
Assembleia de Deus - 03
Congrega~ao Crista no Brasil- 01
Batista - 01

4
Essa e ~ area mais antiga da cidade.

o nucleo primitivo seria a Pra~a
da Matriz a partir do qual a ci
dade se expandiu em diversas d7
re~oes. Nesta expansao, cremos
que as igrejas do Rosario e do
Ampar~ tiveram um papel de n~
clea~ao, formando pro~os que vie
rom a se interligor otraves do
forma~ao de ruas.

romaniza~ao, alem da coloca~ao da
Igreja Catolica do Brasil 30b 0
controle direto do papade, signi
ficou uma identifica~ao do clero
com os grupos que detinham 0 po
der (Moura & Almeida, 1978:329)~
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CADASTRO FUNDIARIO DE SALGADO DE sAo FELIX (PB)

UMA ABORDAGEM DE GEOGRAFIA QUANTITATIVA*

o presente trabalho pretende con
tribuir com dados para um projeto mais
ample (ora em execucao), referente a
agricultura e 05 ecossistemas do Nor
deste brasileiro, conduzido pe10 instT
tuto de Estudos Latinoamericanos da
Universidade de Tsukuba (Japao). Nesse
sentido, tivemos a ocasiao de co1ab~
rar (na condicao de representante do
CNPq) , com 05 Professores Isao Saito e
Noritaka Yagasaki (da referida Unive!
sidade), em 1evantamentos de dados no
campo., r~ferentes as condico:s agr:.ar.ias
do municlpio de Salgado de Sao Fe11x,
em jU1ho/agosto de 1984. Nague1a OPO!
tunidade, chamou-nos a atencao a pr~
b1ematica do extreme parce1amento das
propriedades rurais, bem como, os enor
mes contrastes entre as suas dimensoes;
e ainda bastante evidente 0 aspecto
das tensoes sociais no campo.

INTRODU~Ao
Salgado de Sao Felix e urn munici

pic de dimensoes medias,- para os p~
droes do Estado da Paralba - com cerca
de 179 km2• Situa-se na porcao Sudoes
te do Estado. Pertence, na c1assifica
cao do IBGE, a Microrre~iao Homogenea
de n'?099 - "Agropastorl1 do Baixo Pa
raiba". Esta, por sua vez, enquadra':"

Trabalho realiaado para a disaiplina
"Quantifiaa~ao em Geografia" (40 au~
so de Pos-Gradua~ao em Geografia
UNESP, Rio Claro), ministrada pela
Profa. Dra. Luaia Helena Gerardi, ·a
quem agradeaemos pelo estimulo e par
algumas sugestoes.

**professor da Universidade Federal da
Paraiba.

se na Mesorregiao 25 - "Agreste e Bre
jo Paraibano". 0 censo de 1980 regis
tra uma populacao total de 12.690 habI
tantes, para a totalidade do municipio;
a populacao rural seria de 10.117 habi
tantes (IBGE), 1981). Salgado de Sao
Felix apresenta a peculiaridade de
contar com uma porcao de seu territo
rio na varzea do rio Paraiba (margem
dire ita) , em uma altitude media de 80
m acima do nivel do mar. As altitudes
vao aumentando na direcao SuI (limites
com 0 Estado de Pernambuco), ate atin
gir os 600 m. Este fate favorece uma
diversificacao ecologica que repercute
nas formas de use do solo. Esquemati
camente, terfamos.tres "zonas" contras
tantes: a Varzea, ocupada pela cana;
a zona intermediaria, que seria a "Caa
tinga", dedicada a pecuaria extensiva
de corte; e a zona serrana - 0 "Brej0"
- com agricultura de subsistencia(mas
tambem com a presenca da cana e do al
godao). Trata-se, portanto, de urn mu
nicipio com urnquadro ecologico bastan
te peculiar e que representa, sob cer
tos aspectos, uma amostragem bastante
significativa das paisagens paraibanas.

Com 0 objetivo precipuo de acres
centar mais elementos ao estudo dessa
problematica agraria (alem do interes
se academico), resolvemos explorar aT
guns·dados quantitativos. Atraves des
ses dados rretendemos contribuir para
a elucidacao de algumas caracterfsti
cas da distribuicao da terra de um mo
do que, se nao for 0 mais objetivo:
apresente, pelo menos coerencia inter
na do ponto de vista formal. Assim:
escolhemos para a nossa discussao, urn
rol dos 591 imoveis rurais do munici
pio. Trabalhamos com os mais recentes
dados do INCRA (1984). Cumpre-nos es
clarecer que 0 conceito de "imove1 ru
ra1" e empregado pelo INCRA na acepcao
jurfdica, de acordo com 0 que .precei
tua 0 "ESTATUTO DA TERRA". -
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A primeira etapa do traba1ho, de
posse da 1ista mencionada, foi a de or
denar os dados. Estes foram dispostos
pe1a ordem crescente das areas dos imo

veis. Obtivemos, assim, a Tabe1a 1,
que constituiu a base para 0 desenvo1-
vimento posterior dos raciocinios que
nortearam a e1abora~ao do texto. Logo

TABELA 1
SALGADO DE SAO FBLIX (PB): AREA (EM HECTARES) E

NOMERO DE IMOVEIS RURAIS (1984)

Area N9 Area N9 1 Area N9 Area N9

0,3 2 7,0 12 22,5 1 82,0 1
0,4 1 7,2 1

I

24,0 3 86,5 1
0,5 10 7,5 7 25,0 2 92,0 1
0,6 2 I 8,0 20 25,9 1 93,0 1
0,8 2 8,5 2

I
27,0 1 100,0 3

1,0 61 8,7 1 28,7 1 105,1 1
1,4 1 9,0 9

I
29,0 1 107,0 1

1,5 25 9,5 4 30,0 2 118,0 1
1,6 1 10,0 11 31,0 2 120,0 1
1,8 1 10,5 1 32,0 2 136,4 1
1,9 1 11 ,0 2 34,0 1 137,0 1
2,0 60 11 ,4 2 35,a 1 152,0 2
2,4 1 11,5 2 37,0 1 156,1 1
2,5 15 12,0 7 40,0 1 161,0 1
2,6 2 12,2 1 42,5 2 163,0 1
2,7 2 13,0 3 47,5 1 200,0 2

3,0 65 14,0 8 54,0 2 214,0 1
3,2 1 14,5 2 56,0 1 275,0 1
3,5 21 15,0 6 56,5 1 304,0 1
3,6 1 15,2 1 57,0 1 321,0 1
4,0 40 16,0 1 58,0 4 350,6 1
4,5 18 18,0 7 59,0 1 414,0 1
5,0 29 18,5 1 64,0 3 489,3 1
5,2 I 19,0 2 71 ,0 1 550,0 1
5,5 12 20,0 3 75,0 1 790,6 1
6,0 22 20,3 1 77,0 1 4.250,7 1
6,5 4 22,0 2 77 ,5 1 4.314,0 1

a primeira vista, chama-nos a aten~ao
a grande variedade das dimensees dos
imoveis. Apenas a titulo de i1ustra
~ao, podemos notar a existencia de 108
diferentes dimensees neste: pequeno uni
verso de apenas 591 imoveis. Nota-se~
ainda, que ocorrem cerca de 59 dime~
sees diferentes, que nao se repetem,pa
ra urnunico tipo de imove1. Para facT
litar a visualiza~ao desses dados em
termos re1ativos, e1aboramos uma tab~
1a Com os dados em numeros absolutos e

em pe~centagens. Percebe-se 0 contras
te grltante entre os extremos da tabe
1a. Ocorre 0 fen6meno (por sinal, bas
tante comum no Brasil), atraves do
qual urnpequeno numero de imoveis de
grande porte controla urngrande espa~o;
inversamente, urngrande numero de pe
quenos imoveis (mesmo reunidos), apre
sefi,a-se de modo praticamente inexpres
sivo em termos de superficie ocupada~
Basta observar que os dois maiores imo
veis da 1ista exercem urncontro1e so



bre-uma area equiva1ente a quase meta
de da superficie total do conjunto dos
imoveis. (44,77\ dos 19.130,8 halo Ca
be sa1ientar,outrossim, que estesdois
referidos imoveis representam uma cate
goria bastante inso1ita no conjunto;
oc~rrendo urn grande hiato em re1a~ao a
categoria imediatamente anterior (de
4.250,7 para 790,6 hal, fate que nao
acontece, de modo tao sa1iente, com as
outras categorias.

Para as etapas seguintes do traba
lho empregamos conceitos, formulas e
procedimentos de calculo (salvo exce
~6es, devidamente referenciadas entre
parenteses), constantes do livro "Quan
tifica~ao em Geografia" (Gerardi e Nen
twig, 1981).

Diante de urnuniverse de dados tao
volumoso, torna-se necessario obter va
lares representativos do conjunto como
urntodo. Para que isto se realize com
eficacia, devemos partir para a "descri
l;aoestatlstica" (Gerardi, 1984). Es
ta, geralmente, divide-se em dois gru
pos (que aplicaremos aos nossos dados):
1. medidas de posi~ao ou de tendencia
central; 2. medidas de dispersao ou
de variabilidade.
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MEDIDAS DE POSICAO (Ou de Tendencia
Central)

A mais popular dessas medidas e a
MgDIA (ou seja, a tradicional media
aritmetica). Aplicando-a aos dados de
area e numero de imoveis, 0 resultado
fol 32.37022. Portanto, a area media
dos imoveis rurais de Salgado de Sao
Felix, seria 32,37 ha. g interessante
notar que ha cerca de 67 categorias di
mensionais inferiores a media, totalI
zando 539 imoveis. A mediana situou~
se entre 0 549 e 0 559 termo,equivalen
te a 22,54 ha. -

Para a MODA, encontrada pela ins
pe~ao da Tabela 1, registramos 0 valor
de 3,0 ha (valor que se repete com a
maior freqUencia, ou seja, 65 vezes).

MEDIDAS DE DISPERSAO (Ou de Variabili
dade)

A diferen~a entre 0 menor e maior
valor do conjunto vem a ser a AMPLITU
DE, ou Amplitude Total de varia~ao(ATV)~
cujo valor encontrado foi de 4.313,7
(diferen~a entre 0 maior imovel, com
uma area de 4.314 ha e 0 menor deles,
com 0,3 halo Para 0 DESVIO QUARTrLICO,
obtivemos os resultados compilados na
Tabela 2. Pela sua observa~ao podemos

TABELA 2
SALGADO DE SAO FELIX (PE): IMQVEIS RURAIS

DIVISAO EM QUARTIS POR AREAS DOS IMQVEIS

Quartis Areas dos Imoveis N9 de Imoveis
(Classes de Areas) Total % Total %

0,3 6,5 1.175,0 6,142 401 67,852
7,0 22,0 1.340,9 7,009 119 20,135

22,5 77,S 1.780,6 9,308 40 6,768
82,0 4.314,0 14.834,3 77,541 31 5,245

Total 19.130,8 100,00 591 100,000

Fonte: INCRA, Cadastro Ru.ral, 1984.

corroborar os elementos. Ja m@nciona
dos anteriormente, referentes a ~rande
disparidade entre os pequenos ~ os
grandes imoveis. 0 ultimo quartil--
imoveis com areas que VaG dos 82 aos
4.314 hectares -- controla mais de
77,5% da superflcie total dos imoveis,
embora represente apenas 5,2% do nume
ro total de imoveis (31 dos 591 imo
veis).

Para indicar 0 quanta os valores
desse conjunto de dados se dispersam

em rela~ao a um valor medio,calculamos
a VARIANCIA e 0 DESVIO PADRAO. A vari
ancia foi de 64.810,045; 0 Desvio Pa
drao calculado, foi de 254,578; um va
lor tao elevado que nao foi posslveT
representa-lo em diagrama de dispersao,
em virtude da escala do grafico.

Transformando-se em percentual 0
resultado da divisao do Desvio Padrao
pela media, obtivemos 0 COEFICIENTE DE
VARIACAO de 1.562,162% -- grande~a qu~apertas corrobora 0 aspecto das d1spar~



dades entre os valores centrais
conjunto dos numeros.

Pela descri~ao estatistica, tive
mos a possibilidade de notal' a enorme
variabilidade da distribui~ao dos da
dos. A busca de valores representatT
vos para 0 conjunto contribuiu para uma
melhor compreensao do problema da re
presentatividade de certos dados. A fim
de que possamos tel' urn entendimento
mais claro do problema da concentra~ao
fundiaria (ja evidenciado pelas anali-
ses anteriores), passaremos ao emprego
das medidas de concentracao. Dentre
elas, as que mais interessam ao nosso
caso, sio: a Curva de Lorenz, e 0 coe
ficiente de Gini.

"( ... ) uma das maneiras mai s logi
cas de se analisar a concentracao fun
diaria e atraves da '''Curvade Lorenz"-;-
aplicada em larga escala, para a anali
se da distribui~ao da renda populaei~
na1," (Ceron e Diniz, 1970:55). Tra
ta-se de urn grafieo com base no. plota
gem de pereentuais aeumulados. Com 5
elaboracao da eurva referente aos nos
sos dados (Fig. 1), pereebemos 0 gran:

;'X
I'I:
I:
1 :
l',:
,:
I:,;
I,

'"."
- ·I••:.:~. .'~'~". _•.•

F1G. 1 - Distribllicao da Terra no muni
eipio de Salgado de Sao Felix
(PB) .

de afastamento da curva obtida com os
dados Cdenominada "curva real"), em re-=lacao a reta diagonal que divide 0 gra
fico em duas partes iguais ("linha de

distribuicao equitativa", ou "linha de
equidistribuicao"). Quanto major a
proximidade da linha de equidistribui-
~ao em relacao a curva real, mais bem
distribuida seria a propriedade fundia
ria. Evidentemente, este fato naoocoT
re no municipio em pauta. Este grafT
co, ademais, permite globalizar dados
muito dispersos.

o coeficiente concebido na Ita1ia
pOl' Corrado Gini, e uma medida de con
centracao cuja amplitude varia de 0 a
1. Quando temos uma distribuicao uni
forme, 0 indice e 0; inversamente, a
maxima eoncentracao possive1 equiva1e
a 1. (Gerardi, 1984). 0 GINI que, ob
tivemos foi 0,8833; indice proximo da
concentracao absoluta. De acordo com
Camara (1949:517), os valores do coefi
ciente poderiam ser classificados nas
seguintes coneentrac6es: "nu1a'" (de
0,000 a O,JOO); "de nula a fraca" (de
0,100 a 0,250); "de fraca a media" (de
0,251 a 0,500); "de media a forte" (de
0,501 a 0,700); "de forte a muito for
te" (de 0,701 a 0,900); "de muito fOT
te a absoluto" (de 0,901 a 1.000). As
sim, 0 regime fundiario de Salgado de
Sao FElix cstaria enquadrado na pen~l-
tima eategoria aproximando-se ja, bks
tante, da Ultima. -

.\ apl icacao de processos quantita
t i\'O~ p:1ra intcrpretar 0 1'01de imovcis
de S:llgado de S:IO Felix, permitiu-nos
obter dados mais objetivos (e nem pOl'
isso desap:1 i:\onados ... ) a respei to dos
problemas da distribuicao da terra. Fi
C:I con firmada a impressao - marcada na
p:li ~:lgcm - rc ferente ao enorme parce-
lamcnto do espa~o rural. Os grandes
cont r:,qes tamhem ficam evideneiados.
Alem dj~so, 0 que e muito mais signifi
cativo, fica patenteado 0 carateI' da
coneentracao de muita terra nas waos
de poucos.

[ tao notoria a situacao de disp~
ridades geradoras de eonflitos, como
no "easo Alagamar", que atingiu reper-
cll~<i()naeional, que 0 Poder Publico
desaplopriou parte da area em conflito.
Nao obstante, essa medida foi simples
mente paliativa. Os dados estudados~
que ja sao posteriores aos processos
de intervencao governamental (de 1978
e 1980), continuam a apontar a gritan-
te necessidade de uma melhor distribui
cao. Pela consulta de dados anterio~
res, pOl' exemplo, 0 Cadastro de 1972
(INCRA, 1974:422), vemos a existencia
de 495 imoveis (contra os 591 atuais).
Houve, portanto, uma fragmentacao ain
da maioI'. Apenas 2700 hectares dos 1a
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ti£undios de A1agamar foram desapro
priados (Gon~a1ves, 1982:7). Desneces
sario 1embrar que a quase totalidade
das terras de Salgado de Sao Felix de
veriam ser objeto da Reforma Agraria~
caso fosse aplicado "ipsis litteris
virgulisque" a legislal;ao vigente, con
substanciada no "Estatuto da Terra" ..":"
Apenas a titulo de exemplo, basta lem
brar que foram desapropriados cerca de
15% da area total de conflito de Alaga
mar (Cantalice, 1980;43). -

Finalmente, mesmo sem entrar na
problematica do carater da aproprial;ao
da terra e das rela~6es de trabalho e
de produl;ao (que fogem ao escopo desta
aprecial;ao perfunctoria), pode-se ter
uma fundamental;ao mais formal para uma
das causas de tensao social no munici
pic: a ma distribuil;ao da terra. Em
Salgado de Sao Felix, uns poucos des
frutam do privilegio anti-social de pos
suir areas enormes, enquanto muitos
nao contam com 0 minimo necessario pa
ra a sobrevivencia. -
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A CULTU~ADO ABACAXI NO MUNICIPIO DE SAPE
UM EXEMPLO DE .MODERNIZAc;:AO"

Nossa apresenta~ao pretende enfa
tizar que os novos metodos de plantio
adotados na cultura do abacaxi em Sap~
sac um reflexo da necessidade criada
pelo setor industrial, notadamente, a
industria Maguary. Baseada nisto, fo
calizaremos os aspectos modernizantes
do processo e a sua dissemina~ao entre
os produtores, sem deixar de ressaltar
as mudan~as havidas nas rela~6es de
produ~ao e de trabalho.

Nossa posi~ao teorica e fundamen-
tada nas concep~6es desenvolvidas por
varios autores - Arroyo, Graziano da
Silva, Passos Guimaraes no que tange a
expansao do capitalismo no campo. Es
tas apontam para 0 anrofundamento da
integra~ao entre os' ~etores - forman do
o chamado complexo agro industrial - sen
do a agricultura um elo dependente e
subordinado principalmente aos ditames
do capital industrial.

Para uma melhor compreensao do
problema, faremos uma divisao meramen
te didatica. Em primeiro lugar, tere
mos a caracteriza~ao da cultura no mu
nicrpio e da natureza dos produtores~
Em seguida enfocaremos a importancia
da industria, especificamente da empre
sa Maguary, no processo de moderniza
~ao~ e, finalmente, ressaltaremos as

TrabaZho apresentado no Semindrio ~e
gionaZiza~ao do Semi-Arido perspectI
vas e DesenvoZvimento, realizado no
Recife-Pe, nos dias 28 a 30 de novem
bro de 1984. -

**00 Departamento de Economia e Finan
~as da Universidade Federab da ParaI
ba, Campina Grande.

GEONORDESTE, Ana II, n9 2, 1985, pp. 75/80.

implica~oes diretas nas rela~6es de
produ~ao e de trabalho advindas das mo
difica~6es no processo produtivo.

Estas observa~6es sao fruto de
uma pesquisa, baseada em dados prim~
rios levantados em documentos do IBGE,
INCRA, EMATER, EMEPA etc e secunda
rios, resultados de varias visitas ao
local, onde aplicamos questionarios e
realizamos entrevistas, com uma amos
tra de 19 produtores, em janeiro e
agosto de 1983.

CARACTERIZACAO DA CULTURA NO MUNICfpIO
E DA NATUREZA DOS PRODUTORES:

o Estado da Parafbal e guarda
das as devidas propor~6es - um dos
grandes produtores de abacaxi, com
3.200-6.700 ha de area colhidae47.700
-111.520 ton. produzidas anualmente
ao longo do perfodo 1973-1980. Isto
representa participa~ao de aproximada
mente 18,0% do total da area colhida
no Brasil, e de 23,0% do total da quan
tidade produzida no pars, neste perfo
do. -

Na Parafba, Sape e Mari - ambos
localizados na micro-regiao Agropasto-
ril do Baixo Parafba (MRH/99) - sac os
municrpios de maior relevancia na pro
du~ao estadual de abacaxi. No bienio
1979/1980 participaram com pouco mais
da metade do total da area e da quanti
dade de abacaxi produzido no Estado~
(IBGE-Produ~ao Agrfcola Municipal, 79/
80) .

o abacaxi foi introduzido em Sape
a partir dos anos 30 do presente secu
10, mas so apos 1960 e que come~ou a
ser produzido com nftidos cbjetivos co
merciais e vendido para compradores do
Rio de Janeiro, e de Sao Paulo e, pos



teriormente, da Argentina. Foi, tam
bern,na decada de 60 que a variedade
Smooth Cayenne foi introduzida, com fi
nalidade de industrializa~ao.

Apesar de controversias sobre quem
realmente introduziu 0 Smooth Cayenne
em Sape, podemos afirmar que, atualmen
te e na fazenda Buracao da Maguary, on
de esta concentrada a maior produ~ao
desta variedade destinada ao aproveita
mento na fabrica da propria empresa~
em Bonito(Pe)2. Entretanto nao houve
dissemina~ao significativa desta entre
os demais produtores do municipio, de
vido este tipo de abacaxi exigir em
maior escalada que 0 Jupy e a Perola -
tratamento fitossanitario, que encare
ce sobremaneira 0 custo de produ~ao. -

o cultivo do abacaxi, na Paraiba,
especialmente nesta area, encontra so
los favoraveis e clima adequado para
seu desenvolvimento, 0 que explica em
grande parte, 0 alto rendimento medio
alcan~ado pelo cultivo local. Se com
pararmos os dados relativos ao Brasil
e aos demais Estados da Federa~a~, ve
remos que 0 rendimento do fruto por ha
na Paraiba e em Sape, so e superado pe
los parametros dos Estados de Espirito
Santo e Sao Paulo.

Alem destes fatores, particular
mente os naturais, a produ~ao estadual
de abacaxi conta com demanda estavel a
nivel interno e externo. Beneficia-se
tambem, atraves de diversos mecanismos
da politica agri~ola, de direcionamen-
to da politica economic a nacional para
os produtos de exporta~ao. Mesmo as
sim, observa-se que a exporta~ao do
abacaxi da Paraiba ternde~aido gradual
mente nos ultimos anos, mesmo manten
do-se 0 nivel da produ~ao estadua13~
Acreditamos que causas internas e ex
ternas provavelmente, provocaram esta
diminui~ao.

A caracteriza~ao dos produtores4
iniciou-se pela analise de sua estrutu
ra fundiaria, 0 que nos permite fazer
determinadas rela~oes.

Partindo de uma listagem de 39
produtores5, procedemos a uma classifi
cao por categoria, estando percentual
mente assim distribuido: 12,8% como pe
queno; 39,9% como medio e 51,3% como
grandes. Dentre estes escolhemos uma
amostra de 19 produtores altamente re
presentativa e cuja escolha final por
categoria e bastante adequada: dois pe
quenos produtores (40,0% da categoria~
seis medios (42,9%) e onze grandes
(55,0%). A area total disponivel dos
produtores da amostra soma 4.494,0 ha
(quatro mil, quatrocentos e noventa e
quatro hectares), sendo que com 0 aba
caxi atingiu 1.788.0 ha (urnmil sete
centos e oitenta e oito hectares). A
media e 94,0 ha (noventa e quatro hec
tares) por produtor com abacaxi e 0 to
tal disponfvel por produtor e de 236,U

ha (duzentos e trinta e seis hecta-
res). Apesar de que conclusoes t~ra
das a partir destas medias sejam limT
tadas, podemos_afirmar que os produto
res dedicado~ a cultura do abacaxi, sa~
q~ase excluslvamente, os grandes, que
ja possuem boa disponibilidade de re
cursos.

Acreditamos que a explica~~ para
estes fatos seja possivel de encontrar
na analise de certos fatores. Sabemos
que a cultura do abacaxi apresenta,com
parada com outras cUlturas, boa lucra
tividade, porem e indispensavel que a
produtor possua substanciais reservas
monetarias para custear as despesas
durante 0 periodo de produ~ao, 0 qual
alcan~a, em media, dezoito meses. Is
to e urn fator que limita 0 numero de
produtores com capacidade para envol-
ver-se na atividade, ao lado dos altos
custos de produ~ao que contribuem para
que alguns produtores explorem area me
nor do que poderiam cultivar em outras
condi~oes.

Alem destas caracteristicas basi
cas dos produtores de nossa amostr~ va
mos, superficialmente, indicar algumas
outras por categoria.

A propor~ao dos pequenos produto-
res entre os abacaxicultores e relati
vamente baixa; nao arrendam a terra e
nem a cedem em arrendamento.: Moram na
propria unidade produtiva emantem alem
do abacaxi da variedade Jupy, que e a
cu~tu:a p:incipal, ro~ado para atende~
prlorltarlamente e quase exclusivamen
te ao consumo domestico.

De grande relevancia, parece-nos
o fato de estes pequenos produtores te
rem ingresso adicional nao proveniente
de atividades agricolas. Isto vem mos
trar dupla realidade, em que causa e
efeito superpoem-se e misturam-se: por
outro lado, parece que nos estratos com
parativamente mais baixos, e ~ecessi
rio uma renda complementar, indispensa
vel a manuten~ao destes produtores co
mo tais; enquanto, por outro lado, hi
fortes indicios de que precisamente por
terem respaldo material e que podem
atuar como produtores de abacaxi.

Os produtores medios, diferentemen
te dos pequenos, ternparticipa~ao supe
rior, constituindo-se a quarta parte
destes. Todos vivem dos ingressos pro
venienentes da explora~ao propria, com
plementando-as, em pequena medida, com
os decorrentes de atividades empresa
riais ou agricolas, em terras arrenda
das.

Quanto aos grandes produtores,des
taca-se Frutas Tropicais Ltda. perten
cente hoje, ao grupo Cia. Souza Cruz~
atual proprietario da marca }1aguarv,
que fornece diretamente su~ produ~ao
para a unidade industrial de Bonito.
Isto denota que, no processo de agro-



industrializacao, 0 setor industrial
procura inteiferir, subordinando 0 se
tor agricola, atraves da criacao de nq
vas necessidades com relacao a mate
ria-prima. Neste caso concreto, 0 se
tor industrial, indiretamente, adminis
tra e organiza a producao agricola de
terminando, inclusive, a variedade do
produto a ser plantada, a epoca apro
priada, a quantidade a ser produzida
etc.

Os outros grandes produtores, alem
de orientarem sistematicamente seus
respectivos administradores sobre 0 cuI
tivo de suas terras, e residirem fora
dela, desempenham multiplas funcoes,
destacando-se a de intermediarios -
que e a expressao de seu poder economi
co - aliado as suas facilidades de pe
netracao nos mercados. Ao lado disto~
observamos entre eles, a pratica de to
mar terra em arrendamento uma vez que
as proprias terras sac insuficientes
para atender sua capacidade de produ
cao. A cultura principal entre eles e
o abacaxi, no entarito a cana de acucar
e cUltivada em grandeE quantidades, ao
lade do mamao, coco e tomate (em meno
res quantidades) as quais destinam-se
a agroindustria. As culturas de sub
sistencia sac encontradas entre poucos
e sac cultivados em proporcoes bem in
feriores.

Apos termos ~racado 0 perfil do
produtor de abacaxi, vamos agrupar as
unidades produtivas de nossa amostra,
por estrato de area, comparando, a~
sim, os dados fornecidos pelo IBGE,
"por estabelecimento" com os relativos
a "area disponivel" levantados por
nos. As series merecem ressalvas, em-
bora tragam algumas conclusoes cabi
veis apos analise da tabela I, da pagI
na seguinte.

A leitura da tabela, reforca, ago
ra com dados comparativos, alguns feno
menos ja apontados. Chama a atencao
quanta e grande,no Brasil (50,4%),naP~
raiba (66,9%) e muito ~ais no Agro-Pa~
toril (89,3%) e em Sape (85,0%) a co~
centracao dos estabelecimentos com me
nos de 10 hectares, conquanto nao se v~
rifique tal fato com as uni~ades prod~
tivas de nossa amostra, po~s apenas
21 1% estao incluidas neste estrato.
Isto e, pequena parcela. Mas, no es
trato de 1.000 a menos de 10.000, vI
mos que ha maior afluencia de produt~
res de abacaxi (10,5%) se comparados
com os estabelecimentos das outras 10
calidades constantes na tabela. Para
exemplificar, vimos, que na Paraiba
apenas 0,3% dos estabelecimentos estao
neste intervalo, Alem dist~, no mesmo
intervalo, 0 percentual da area com r~
lacao ao total, e muito maior para os
produtores de nossa amostra (54,4%) em
bora, para 0 Brasil, Paraiba,e princI
palmente Sape, varia de 21,2% a 38,6%.

Com estas consideracoes fica bas
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tante evidente que a estrutura fundia
ria dos produtores de abacaxi de Sape~
situa-se em patamar de concentracao
muito acima da media encontrada para 0
Brasil, Paraiba e Sape. Isto vem dife
renciar esta cultura entre as demais e
ensejar que seja incluida entre as'~ul
turas de rico" devido tambem a modernI
zacao porque passou 0 seu processo pr~
dutivo, motive que, nos leva em segui-
da a tecer certas consideracoes.

A IMPORTANCIA DA MAGUARY NODE MODERNlZACAO
Uma das especificidades da cultu

ra do abacaxi e a grande diferenca no
padrao tecnolcgico adotado pelos produ
tores. Sobressaindo 0 nivel de moder
nizacao dos plantios da Maguary e a
sua influencia entre os abacaxiculto
res.

Na tazenda da Maguary 0 cicIo de
producao e de catorze meses, devido
especialmente - entre outros fatores -
ao uso da irrigacao, que por se tratar
de tecnologia muito dispendiosa, foi
adotado ap:~as por outro grande prod~
tor da reg~ao. Com relacao ao tempo
gasto, 14 meses e considerado 0 minimo
pelos produtores, como tambem pelo ~~
sultado dos estudos elaborados por tec
nicos sobre esta cultura. -

o espacamento - distancia entre
carreiras e plantas - vem diminuindoem
funcao das observacoes feitas nos plan
tios da Maguary e outros produtores que
Ihe sac mais vinculados. A implicacao
mais direta desta adocao e a do aumen
to do rendimento por area, que na fa
zenda da Maguary e de 30.000 a 35.00IT
frutos/ha muito superior a todas as c~
tegorias de produtoresL pois mesmo os
grandes produtores obtem vinte mil fru
tos por ha e os pequenos e medios
15.000 a 20.000 por hectare.

A mecanizacao do solo e uma prati
ca na fazenda da Maguary, assim como
nas unidades produtivas dos pequenos,
medios e grandes, sendo que os prime~
ros alugam 0 trator de alguns grand~s
produtores. Aparentemente, pode nao
fazer diferenca 0 momenta de utiliza
cao do trator, mas 0 fate de comumente
nao haver trator disponivel no tempo
certo - 0 que sempre ocorre - acarreta
prejuizos para a quantidade e qualida-
de do fruto, e consequentemente para
aqueles produtores depe~dentes de tra
tor alheio.

Mas, 0 aspecto relevante e que,
apes a implantacao da filial da Magua
ry, em 1958, 0 processo de £roducao do
abacaxi foi alterado, com seria reper
cussao no nivel de emprego. Isto oco£
reu, principalmente, pelo us~ do _ tr~
tor na fase inicial do plant~o, metodo
este que foi difundindo-se na area.



77Outra tecnica que passou a ser
adotada, antes do plantio, foi a da se
le~ao e preparo das mudas-ceva, cura e
tratamento -, cujo inicio deu-se na
fazenda da Maguary, e posteriormente
foi divulgada entre os demais com ~
objetivo de uniformizar 0 pla~tio e di
minuir a incidencia de doen~as e pra
gas. -

Apos 0 plantio, inicia-se os tra
tos cuIturais, sendo 0 mais comum a lim
p~, gu~ e manual e obedece a certa pe
r10d~c1dade. Na fazenda da Maguary
faz~se oito.limpas durante 0 cicIo pro
dut1vO, dev1do ao fato de aplicar-se
herbicida, explicando assim a diferen
~a entre 0 numero desta com rela~ao
aos demais. Entre os pequenos e me
dios fazem-se de doze a dezoito limpas
por cicIo de produ~ao e entre os gran
des de cartoze a vinte e duas. 0 herbI
c!da foi usado pela primeira vez em Sa
pe, na fazenda da Maguary, no inicio
da_decada de 70, ma~, nao se tornou
pratica permanente entre os demais de
vido a varios motivos. ' -

Antes, porem de colocar 0 carbure
to, com a finalidade de provocar a in
du~ao floral, aplica-se 0 adubo na
planta, metodo que contribui para maior
crescimento e amadurecimento do fruto.
Tal emprego e, hoje, em numero de 3 a
4 vezes, mas era de apenas uma aplica
~ao em perlodos anteriores. 0 uso-
atualmente, e indiscriminado - e do ti
po mineral - para todas as categorias
de produtores, havendo apenas uma dife
ren~a no metodo ·adotado pela fazenda
da Maguary. Para esta, 0 adubo e pre
parado na propr!a fazenda, ao passe que
para os demais e adquirido pronto para
ser aplicado, isto e, misturado.

o uso do adubo, foi iniciado na
fazenda Maguary na decada de 60,enquan
to, para os demais produtores so ocor
reu na de 70_ Para alguns por influen
cia indireta, quer seja atraves Je
efeito-demonstra~ao verificado pelo de
senvolvimento do plantio, das indica~
~oes dadas pelo tecnico da fazenda "Bu
racao" aos produtores vizinhos no
que se refere ao tipo, uso e propor-
~oes de adubo em fun~ao da caracterls
tica do solo - e da experiencia dos
trabalhadores que, no final de semana,
tra~alhavam em outras unidades de pro
du~ao. Para outros, 0 usa do adubo
foi disseminado atraves de vendedores
e de agentes bancarios.

Os bancos, por sua vez, condicio
nam a libera~ao de emprestimos a aqui~
si~ao de adubos. A vincula~ao que exis
te entre emprestimos/uso de adubo e va
lida, tambem para emprestimos/assisten
cia tecnica, pois sac assistidos ape
nas_produtores que mantem pelo menos
na epoca da pesquisa (08/83), contra
tos bancarios de financiamentos.

Tanto quanta 0 adubo e tambem g~
neralizada a indu~ao floral entre as
1iversas categorias de produtores. £
feito por intermedio de aplica~ao do

carbureto na roseta foliar para a va
riedade Perola e do Ethrel' para 0
Smooth Cayenne.

Quanto ao tratamento fitossanita
rio - medida preventiva contra as doen
~as e pragas - apuramos que esta inteI
ramente associado a variedade Smootn
Cayenne.

Sendo assim, podemos dizer que a
influencia da fazenda Maguary entre os
produtores, no nrocesso de moderniza
~ao da_produ~ao'agrlcola, teve grande
1mportanc1a, embor~ indiretamente. Foi
em su~ planta~ao onde ocorreu pela pri
meira vez a mecaniza~ao do solo sele
~ao! tr~tamento de mudas, adub~~ao e
ap11ca~ao de herbicida, processes que
posteriormente, difundiram-se aos ou
tros.

Mas, 0 que a fazenda da Maguary
nao conseguiu firmar entre os abacaxi
cultores de Sape, foi a nova variedade
introduzida em suas proprias terras. 0
motivo para nos e que esta variedade
apresen!a custos de produ~ao muito su
perior as demais, aliado a um mercado~
por enquanto, muito reduzido, uma vez
que a sua utiliza~ao e a irtdustrializa
~ao em fatias - em primeiro plano - nao
sendo muito proplcio para ser consumi
do "in natura", pelo menos no mercado
brasileiro.

IMPLICAC5ES D~RETAS NAS RELAC5ES DE
PRODUCAO E DE TRABALHO

Acabamos de ver que varias fases
do processo produtivo de abacaxi foram
tornando-se exigentes quanta a especia
liza~ao de mao-de-obra, como tambem na
incorpora~ao de insumos qUlmicos indus
triais, cujo resultado e uma produ~ao
de alta produtividade e elevada renta
bilidade~ Com estas caracteristicas-
aliadas a forma' social de distribui~a~
de terra no municlpio de Sape - que e
bastante concentrada - evidencia-se que
a condi~ao de proprietario e a rela~ao
de produ~ao predominante, seguida da
de arrendatario.

Na Paraiba e em Sape se comparar
m~s a participa~ao da area dos proprie
tarios (87,4% e 83,0% resnectivamenteT
e dos arrendatarios (3,7%'e 3,6%) em
1980 observamos que 0 fenomeno de ar
rendamento parece diluir-se em impor
tancia, embora que estas terras se3am
integralmente aproveitadas, ao passe
que as em propriedade nao 0 sao. Con
trariamente os dados relativos ao to
tal dos estabelecimentos, mostra que a
participa~ao dos arrendatarios e bem
mais significativa (15,4% e 18,3%) no
mesmo ano.

Isto mostra que 0 fenomeno do ar
rendamento esta relativamente mais de
senvolvido em Sape. A evidencia den
tre os produtores de abacaxi e ainda
maior, pois verificamos em nossa ames
tra, que 9 (47,4%) arrendam, e a area
arrendada apresenta 20,0% do total da
terra explorada com 0 abacaxi. g ver
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dade que a quantidade de terra cedida
em arrendamento vem declinando signifi
cativamente e que pode ser explicado
pela decisao tomada pelos grandes pro
prietarios de nao ceder terras para 0
abacaxi ou outras culturas e passar a
plantar cana-de-a~ucar. Isto implica
que a manuten~ao da produ~ao de abaca
xi necessita de emprego de terras em
outros municfpios.

Em vista do fenomeno de arrenda
mento ter-se constituido em pratlca
muito utilizada pelos produtores de
abacaxi, no local em estudo devemos
tentar compreende-lo melhor.

Acreditamos que ceder e tomar ter
ras em arrendamento era uma atividade
maior antes do que hoje, e que se imp~
nha por algumas razoes principais que
passamos a analisar.

- para 0 proprietario ~ urn meca
nismo complementar para aumentar seus
proventos, ja que recebe renda em di
nheiro (0 mais comum) em fun~ao da ces
sac temporaria da utiliza~ao do solo
de sua propriedade e isenta-lo de to
das as vicissitudes inerentes a produ
~ao agrfcola; -

- tendo Sape uma estrutura fundi a
ria muito concentrada, esta seria uma
forma de acesso a terra, para a grande
maioria dos produtores;

- para 0 proprietario apresenta
va-se como uma forma economica de bene
ficiar sua area, a qual possufa grande
parte com mata que necessitava ser der
rubada para ser incorporada as areas
produtivas;

- justificava-se pelo fato da pe
cuaria ser uma atividade desenvolvida~
principalmente, nas grandes proprieda-
des e os restolhos das culturas comple
mentam de maneira positiva a alimenta
~ao do gado;

- confere, ocasionalmente ao pr~
prietario - dependendo do contrato - 0

direito de comprar a produ~ao do arren
datario, quase sempre a pre~o inferior
ao do mercado.

Com respeito ao arrendamento dev~
mos dizer, que anteriormente, 0 prazo
habitual do contrato era de tres anos
enquanto que atualmente e de dois anos.
Mas, a explica~ao para esta diminui~ao,
embora nao seja temporalmente bem deli
mitada, teoricamente, guarda alguma re
la~ao com certos fatos: 1) 0 plantio
era realizado "no toco"; 2) nao havia
side introduzidos, ainda, certas inova
~oes qufmicas. Nestas circunstancias
a colheita do fruto processava-se no
segundo ana para 0 primeiro fruto e no
terceiro para 0 segundo, ficando 0 ar
rendatario com a muda.

Mas, as condi~oes objetivas foram
modificando-se atraves da introdu~ao e
difusao gradual da mecaniza~ao e do

uso de adubo. A isto aliaram-se a con
veniencia do propr!etario da terra, del
obter renda em perlodos menores, e 0\
fato de que para 0 arrendatario nao \
era compensador esperar mais urnana pa
ra colher a segunda fruta, chamada vuT
garmente "soca" e comercializada por
menor pre~o.

A . d . - ISSlm vemos que a mo ernlza~ao
trouxe a redu~ao do perfodo do proces
so de produ~ao possibilitando a respe~
tiva diminui~ao do prazo de arrendamen
to.

Tanto os arrendatarios como os
proprietarios de nossa amostra mantern
com os trabalhadores rela~oes semelhan
tes: de assalariamento. A maioria dos
produtores adota fundamentalmente a
contrata~ao do tipo temporario. Isto,
justifica-se pelo fato de ser mais eco
nomico para 0 empregador contratar tra
balhadores so nos perfodos de necessi~
dade efetiva, devido a que os tempos
de trabalho na agricultura nao se igua
lam com 0 tempo de produ~ao. Aliado a
isto 0 avan~o da mecaniza~ao ternfeito
com que 0 emprego de mao-de-obra ·dimi
nua, substan~ialmente, em algumas fa
ses.

Entre os 19 da nossa amostra, con
siderando as categorias inicialmente
adotadas, detectamos as seguintes rela
~oes de trabalhos.

Os pequenos produtores utilizam
como mao-de-obra basica, os membros do
proprio grupo familiar e, em carater
complementar, trabalhadores assalaria-
dos do tipo temporario, comumente cha
mados de "avulsos" e/ou "clandestinosTT

•

Existe especializa~ao por sexo e
diferencia~ao na forma de pagamento
nas atividades desenvolvidas pelos as
salariados. As mulheres recebem "por
diaria" urnvalor que vai aproximadamen
te da metade a dois ter~os do salario
mfnimo regional enquanto os homens sac
pagos "por produ~ao" recebendo de urn
quarto a urnter~o a mais do que urn sa
lario mfnimo regional, por meso

Nao se pode deixar de observar
que estes "salarios" sac parcialmente
ilusorios, ja que se trata de trabalha
dores temporarios. Assim sendo, os sa
larios verdadeiramente percebidos, por
mes, sac geralmente inferiores aos te
tos maximos acima colocado.

Nas unidades dos produtores me
dios a for~a de trabalho utilizada e a
de assalariados temporarios, tendo a
mao-de-obra familiar funcao secundari~
nao recebendo, como entre os pequenos
produtores remuneraCao em dinheiro e
nem de outra forma. 0 pagamento dos
temporarios, por Earte dos m~dios pr~
dutores, e igual ados pequenos.

Somada a esta similitude, obser-



vamos que~tanto ~s produtores ~equenos
como os medios nao contratam d1retame~
te criancas, nao obstante, elas trab!
Iham em sua unidade, complementando 0
trabalho de mae, que e a pessoa contr~
tada. Entretanto, nao recebem - por
isso - nenhuma remuneracao adcional,
o que significa em termos reais reba~
xamento do montante pago por unidade
de trabalho dado. Este fenomeno, em
sua essencia denota 0 desemprego exis
tente, pois,'se assim nao fosse, as
criancas iriam assalariar~se naquela
propriedade ou em outra.

Entre os grandes produtores, ver~
fica-se certas especificidades, que os
diferenciam dos demais, 0 que demons-
tra com mais forca as mudancas introd~
zidas nas relacoes sociais advindas do
processo de modernizacao.

Entre estas, salientamo~ que a
forca de trabalho empregada e ~o~alme~
te assalariada, preva~ecendo nItIda~e~
te a temporaria, ~ambem sem cartel~a
assinada, a qual e contratada,~na mal~
ria, de forma coletiva e atraves de
empreiteiros.

Outro ponto, que nos chama ate~
cao e 0 emprego, pela maioria ~os p~~
dutores da forca de trabalho 1nfantl~
princip~lmente para 0 plantio, cujo P!
gamento "por_t~refa" e ~uit~s vezes
inferior a medIa do munIcIpIo. Isto
representa mais uma exploracao nao ve
lada do trabalho da crianca.

CONSIDERACOES FINAlS
Os resultados da modernizacao sa~

sentidas claramente, no seio da p~~
pria agricultura. No caso do abacaxI,
realmente houve uma elevacao subste£
cial do rendimento por_ha, embora ve~~
fiquemos que 0 acesso a sua pro~uca~
tornou-se mais dificil. Isto dev1do a
estrutura fundiaria reinante no local
e ao acrescimo nos investimento e cus
tos unitarios de producao.

Observa-se que esta modernizacao
aparece como sendo uma exigen~ia do s~
tor industrial e nao da proprIa agr~
cultura - conforme assinala Graziano
da Silva -e que traz imp~icac6es ~e
ordem mais'ampla, qual seJa a subordl-
nacao ao complexo agroindustrial.

Concluimos pois que os res~ltados
economicos do plantio de abacaxI, no
municIpio de Sape, repercurtiram ~o~
traditoriamente. ' Teve _repercussoe~
positivas entre os produtores na. me~~
da em que se verificou a modernlzacao
do processo prod~tivo, elevando .. por
conseguinte, 0 nIvel de rentabIlldade
da cultura. Por outra parte, esse me~
mo processo exclu~u uma p~rcela de pr~dutores de abacax1, que nao conseguem
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acompanhar os custos da modernizacao,e
estimulou 0 assalariamento - do' tipo
temporario - e menosdo permanente
nos ultimos periodos.

1 Na Para~Da, os produtos agr~colas
que mais se destacaram em 1981, no
tocante ao valor, foram: cana de aou
car, mandioca, sisal, feijao e 0 aba
caxi. (IBGE-Anua-rio E.stat~s tico 1982
- Estado da Para~ba).

2 As Industrias Aliment~cias Maguary,
do Recife(Pe}, que pertencia a fami
lia Tavares de Melo, desde 1952, com
fabricas em Pernambuco, Ceara e . Mi
nas Gerais e duqs fazendas no ~nt~
rior da Para.Da, foi comprada pela
Cia Souza Cruz - maior fabricante de
cigarros do pa~s-subsidiaria brasi
leira da British American Tabacco, em
julho de 1984. (ISTO g, julho de
1984).

3 Houve tambe-m, diminuioao brusca no nJ:{
mero de firmas exportadoras em Sape,
pais das catorze existentes em 1973
apenas restavam uma em 1980.

As quantidades exporta~as, em
1983, decresceram em relaoao aos anos
anteriores. Os dados sao os seguin-
tes (em mil caixas). 1979=40; 1980=;
1981=69; 1982=75; 1983=35.

4 Usamos 0 criterio utilizado pelo Ban
co Central do Brasil, que classifica
as produtores em pequenos, medios e
grandes, com base no val~r da prod~
~ao auferida na explora~ao agropecu~
ria, no ana anterior.

5 A Zistagem foi retirada do cadastro
do Incra-1978-, no qual fizemos alg~
mas altera~oes, apos a nossa pesqui-
sa de campo, reaZizada em janeiro e
agosto de 1983.

6 0 processo produtivo do abacaxi abral:!,
ge va-rias fases. Inicia-se com 0

preparo do solo, passando p~las et~
pas intermediarias e vai ate a co
lheita.



CANO, Wilson -- Desequilibrios Regionais e

Conaentraoao Industrial no Brasil. 1930-1970, Glo

o merito maior do professor Wil
son Cano ao elaborar este estudo foi 0
de enfrentar diretamente as diversas
polemicas sobre a questao regional no
Brasil. Atraves de analise minuciosa
de dados e fundamentado pelo conheci
mento amplo de bibliografia refere~te
ao assunto, 0 autor discute temas que
sempre estiveram no centro do debate
sobr~ os desequilibrios regionais em
nosso pais. Assim, na Introdu~ao, as
sinala "alguns equivocos e mitos na
Questao Regional" criticando 0 mito do
imperialismo paulista, a visao autono
ma do planejamento e a percep~ao de
que a expansao industrial, per si, se
ria a solu~ao para 0 atraso, indistin~
tamente, de todas as regi6es. £ com 0
objetivo de desfazer estes equivocos e
mitos, recha~ando, particularmente, a
no~ao comum de que Sao Paulo cresce pe
nalizando as regioes perifericas nacio
nais, que se desenvolve 0 trabalho. Pa
ra dar conta destas questoes, remonta
a evolu~ao regional brasileira no pe
riodo 1930-1970, apresentando extenso
levantamento sobre 0 crescimento do
produto, do emrrego e da produtividade
e a concentra~ao regional nos diversos
setores industriais e, sobre 0 impulso
do comercio interregional.

Cano parte da hipotese de que an
tes de atribuir-se 0 atraso das econo
mias regionais ao intercambio com Sao
Paulo, deve-se remete-lo as condi~6es
internas de expansao das for~as produ
tividas capitalistas. Neste sentido~ Os desequilibrios regionais sao,
no segundo capitulo, as "linhas gerais neste sentido, resultad06 de taxas de
da Dinamica Regional ate a crise de crescimento diferenciadas e nao da ex
29", analisa a situa~ao eco~omica dos pansao de urnestado em fun~ao da estal
complexos regionais, no per1odo ante na~ao dos demais. Tampouco pode-se
rior a etapa em que 0 crescimento in atribuir a concentra~ao industrial em
dustrial de Sao Paulo passa a comandar Sao Paulo a privilegios concedidos pe
o processo de desenvolvimento nacional 10 governo federal, como af~rmam o~ ine submete as demais regioes ao seu pa teressados em perpetuar 0 m1to do 1mp~drao de acumula~ao. -
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Aspectos internes, relativos a
quest6es fundamentais, como a estrutu-
ra fundiaria acentuadamente concentra-
da, apropria~ao dos excedentes pelo ca
pital mercantil, reduzida e instaveI
lucratividade das atividades princi
pais e fragil fluxo de renda, podem ex
plicar porque estas regioes nao se ex
pandiram e nao criaram urnsetor indus
trial diversificado e dinamico.

A partir de 1930, Sao Paulo, por
ser a regiao mais avan~ada, tende a co
mandar 0 processo de crescimento econo
mico promovendo a integra~ao dos merca
dos. Dai em diante, as outras regioes
ternno relacionamento com aquele esta-
do urnfator decisivo em suas evolu~6es.
Contudo, nao se trataria de urn "Impe-
rialismo Sanguessuga paulista" que ex
traisse as riquezas e impedisse 0 cres
cimento da periferia nacional. Pe10
contrario: i fato, que atraves de efei
tos de estimulos, de bloqueio e de des
trui~ao Sao Paulo imprime em parte 0
ritmo.e a forma da expansao ~as r~
gioes, forjando, inclusive, a forma~ao
de uma economia nacional, porem, como
ternoportunidade de demonstrar 0 autor,
estes efeitos levaram as varias re
gioes a conhecerem taxas de crescimen~
to economico consideraveis, no periodo
1930-1970. Salienta, ainda, que com 0
avan~o do processo de Integra~ao do
Mercado Nacional acelera-se a taxa de
crescimento da industria regional.
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rialismo sanguessuga. Isto se da, e~ manuten<;:aodestes equ:lVOCOS deve-se tan
plica Wilson Cano, pela "fria logica to aos interesses de empresarios regi~
capitalista de localizas;:aoindustrial". nais, que mais se valem desta argume!!

tas;:ao,quanta a visao compartimentada
A persistencia deste mito, para 0 dos problemas socia is e economicos que

autor, serve aqueles que buscam deslo impregna parcela dos nossos intelec
car para 0 suposto imperialismo inter tuais e tecnocratas formados nos anos
no, as verdadeiras causas da miseria e de autoritarismo.
do desemprego das regioes perifericas
(estrutura fundiaria, capital mercan-
til, etc). Tal proposis;:aotranspoe pa
ra urn"conflito entre os estados da fe
deras;:ao"situas;:aoque, na verdade, re
fere-se ao carater extremamente concen
trador do capitalismo brasileiro. IT
discursos "regionalista", na grande
maioria dos casos, ternpor objetivo
atender as demandas de parte das bur
guesias regionais. Assim, ao defen
der-se a alocas;:aode recursos, ou impIe
mentas;:aode industria, na periferia~
sem maiores considera<;:oes,passa-se ao
largo da questao de quem se apropria
dos benef~cios gerados. Para 0 autor a

o trabalho causa excelente impres
sao sobretudo diante de volumoso levan
tamento estat:lstico sobre a industria
regional, constituindo leitura obriga
toria para aqueles que se interessam
pela problematica regional no Brasil.

Ricardo Lacerda de Melo
Professor do Departamento de Economia

da UFS


