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Resumo 

O presente artigo, inserido na temática sobre o Pensamento Social Brasileiro e a 

Geografia, encontra-se dividido em duas partes. Primeiramente, buscou-se uma síntese e 

interpretação das principais características geográficas presentes na obra de Ignácio Rangel, 

cujos trabalhos, além de trazer ampla reflexão sobre os problemas da sociedade brasileira, 

também definiram estratégias e soluções para eles. Na seqüência, procurou-se fazer uma 

compilação da produção científica atual no campo da geografia, apresentando uma revisão 

bibliográfica que traz como principal referencial teórico o debate das idéias de Rangel. 

 
Palavras-chave: Ignácio Rangel ; Desenvolvimento ; Formação social brasileira; 
Geografia Econômica ; Geografia Industrial. 
 
 
Introdução 
 
 

Há uma série de intelectuais (Lênin, Trotsky, Sereni etc) que utilizam ou utilizaram 

a formação social para explicar a realidade em diferentes escalas (nacional, regional). No 

Brasil, os destaques são Milton Santos, Ignácio Rangel e Armen Mamigonian; seus estudos 

e ensinamentos se frutificaram em diversas novas pesquisas e pesquisadores, nos quais 

percebe-se uma preocupação genuína com a realidade do desenvolvimento nacional, as 

desigualdades sociais, as diferenças regionais e o futuro do país.   

Dentro do contexto da pesquisa em Geografia, destacamos a importância das idéias 

desenvolvidas por Ignácio Rangel, especialmente nas pesquisas relacionadas à Geografia 

Econômica, na Epistemologia da Geografia (Crítica), e o desenvolvimento regional 

brasileiro. 
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Rangel tinha o intuito de estudar as particularidades do desenvolvimento nacional, 

se apoiando nos clássicos marxistas e em seu profundo conhecimento de História e 

Economia mundial e do Brasil. Suas obras abordam questões importantes para a 

compreensão da formação social brasileira, como poupança, financiamento, inflação, 

reforma agrária, divida externa, papel do Estado, entre outras (MAMIGONIAN, 1998).       

 Nossa pesquisa tem como objetivo retomar, de forma breve, as principais idéias de 

Rangel, dando ênfase naqueles mais relacionadas aos estudos geográficos. Posteriormente, 

destacamos alguns trabalhos que utilizam o pensamento do autor no desenvolvimento de 

suas interpretações sob os diferentes temas pesquisados. Para finalizar, apresentamos 

algumas considerações sobre a importância de Ignácio Rangel para a pesquisa em 

Geografia e no Pensamento Social Brasileiro. 

 

1. O pensamento de Inácio Rangel 

 

 1.1 A Dualidade Básica da Economia Brasileira 

 

 A contribuição de Rangel à compreensão da realidade brasileira é vasta e aborda 

diferentes temas, mas suas análises partem da idéia de que a economia brasileira, ao longo 

de seu desenvolvimento, deve ser vista como uma dualidade, conceito inteiramente distinto 

das definições mais atribuídas ao termo. Segundo Bielschowsky (1988 p. 251), “a novidade 

analítica da conceituação de Rangel reside na subdivisão do conceito marxista de relações 

de produção em relações internas e relações externas”.  

 A tese da dualidade corresponde a uma adaptação do materialismo histórico e da 

teoria econômica para análise do caso brasileiro. Para o autor, o Brasil reeditou, a partir do 

comunismo primitivo pré-colombiano, o escravismo, o feudalismo, e o capitalismo; 

entretanto, os três últimos coexistiriam em diferentes combinações na história do país, 

formando as chamadas dualidades. 

 Rangel não discorda do materialismo histórico clássico, mas entende que a 

formação social brasileira não decorre apenas da interação entre desenvolvimento das 

forças produtivas e relações de produção internas do país, mas também da evolução das 

relações dessa com as economias centrais. Dessa forma, ao tornar-se independente, o Brasil 
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já se encontrava estrutura em dois pólos, um interno e outro externo, característica mantida 

ao longo de seu desenvolvimento. 

 Além de apresentar uma estrutura economicamente dual, a sociedade brasileira 

também possui sua dualidade política. Segundo o autor:    

 

(...) desde a Independência, o poder do Estado brasileiro é exercido 

por uma coalizão de duas classes, que refletem o estágio de 

desenvolvimento das forças produtivas do país. Noutros termos, à 

medida que a economia nacional avança, modo de produção, após 

modo de produção, mudam as classes dominantes (...), mas cada 

dualidade é constituída por outra dualidade, também caracterizada 

pela coalizão duas classes dominantes. Em nenhum momento, o 

poder foi exercido com exclusividade por uma só classe, (...) reflexo 

da estrutura da economia e da sociedade.”(RANGEL, 1985, p.694-

695)  

 

 Assim, conforme se formam as dualidades, os interesses criados por cada pacto de 

poder, as repercussões econômicas, sociais, políticas, nacionais e regionais, vão 

construindo a história do desenvolvimento nacional.  Conforme Rego (1997), a dualidade 

está em toda parte, na fazenda de escravos, que é mercantil e escravista; no latifúndio, 

feudal e mercantil; ou na fábrica, capitalista em sua produção, mas pré-capitalista com 

funcionários e fornecedores. 

 A tese da dualidade de Rangel é essencial para a compreensão de qualquer tema 

abordado posteriormente pelo autor; é justamente nessa tese que reside seu caráter 

interdisciplinar, o que torna sua obra relevante para geógrafos, sociólogos, economistas e 

historiadores.  

 

 1.2 Os Ciclos Econômicos. 
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Ignora-se, o fato de que, antes de I. Rangel, alguém tenha estudado, com tal 

intensidade, a influência dos ciclos econômicos1 sobre as formações econômicas e sociais 

brasileiras. A obra se destaca pelo pioneirismo do autor no domínio das análises cíclicas da 

economia brasileira, interagindo os ciclos médios de abrangência nacional (juglarianos) 

com ciclos longos mundiais (Kondratiff), diferenciando-se frente às leituras da CEPAL e da 

Teoria da dependência (MAMIGONIAN, 1998). 

Os ciclos longos foram estudados pelo russo Nikolai Kondratieff na década de 20; 

baseando-se em estatísticas econômicas, este observou que a economia capitalista industrial 

do centro do sistema mundial sofria consecutivos períodos de expansões e depressões 

econômicas e que essas duravam mais ou menos vinte e cinco anos, formando os ciclos 

longos de cinqüenta anos. Esses ciclos exercem influência sobre a periferia econômica, 

causando nessas uma reação passiva, ou uma reação ativa, como vinha ocorrendo no 

Brasil2. 

 Já os ciclos médios, ou de Juglar, são de abrangência nacional e interagem com os 

ciclos longos da economia mundial; no Brasil, eles surgiram com a depressão de 1929. 

Nesse período, o país já possuía uma diversificada produção industrial que permitiu 

desencadear um processo de industrialização por substituição de importações e que assumiu 

uma forma cíclica de aproximadamente dez anos: 

 
“cada ciclo médio significou uma etapa do processo de 
industrialização por substituição de importações, que através da 
modernização escalonada, isto é, setorial, ergueu todo o aparelho 
produtivo nacional no decurso deste século; o que se fez seguindo 
uma ordem inversa, determinada pela própria dinâmica do processo 
substitutivo: iniciando pelas indústrias leves ate alcançar as industrias 
pesadas e a infra-estrutura” (SILVA, 1997, p.11) 

 
 Dessa forma, a movimentação cíclica da economia brasileira é responsável pela 

formação de setores superinvestidos, com recursos ociosos, e outros subinvestidos, carentes 

de inversões. Para estimular o desenvolvimento, então, são necessárias mudanças 

                                                 
1 Segundo Silva (1997) citando Castro (1983) A idéia de ciclos de acumulação tem origem em Marx e 
desenvolveu-se, entre outros, com Cassel, Aftalion, Kondratieff, Juglar, Schumpeter e Mitchell. 
2 No Brasil, durante a fase expansiva da economia mundial, ocorre uma forte elevação da capacidade de 
importação e exportação, ou seja, aprofunda-se a Divisão internacional do Trabalho. Na fase depressiva, a 
economia brasileira reage à crise mundial, diminuindo o intercambio comercial e, conseqüentemente, 
substituindo importações. (RANGEL, 1985) 
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institucionais que permitam investimentos em setores sucateados, como a utilização do 

cambio, que pode incentivar a produção interna de determinado bem ou favorecer a 

importação do mesmo.   

 
 
 1.3 Estado, Desenvolvimento e a concessão de serviços públicos a iniciativa privada. 
 

 

Um dos desafios impostos ao Brasil pelas transformações da economia mundial, a 

partir dos anos 80, foi o grande endividamento, que até esse momento era utilizado para 

financiar o desenvolvimento interno. Esses capitais foram tomados no mercado mundial em 

contratos com juros variáveis, em um momento de grande oferta mundial. No entanto, com 

o inicio da crise, a oferta de capitais secou, e os juros foram reajustados, o que levou o 

governo brasileiro a reduzir seus investimentos. Assim, o maior obstáculo imposto ao 

desenvolvimento nacional passa a ser a falta de capitais para investir. 

Segundo Rangel (1985), o país necessita criar condições econômicas para honrar as 

dividas, e então renegociá-las, pois a renegociação não pode ser feita pelo país em uma 

posição de “pedinte”. 

Para dar continuidade ao desenvolvimento econômico nacional, Rangel propõe a 

utilização dos recursos ociosos de setores desenvolvidos para investimento nos setores com 

maiores carências. Dessa forma, acredita que aqueles serviços públicos que se encontram 

defasados devem ser concedidos a empresas privadas que tenham condições de modernizá-

los. Esses investimentos devem ser feitos com capitais oriundos das hipotecas dos capitais 

imobilizados pelo setor privado, tendo o respaldo do Estado, que atuaria como um avalista. 

Essa estratégia permitiria ao país continuar seu desenvolvimento 

independentemente dos capitais externos, nacionalizando o capitalismo financeiro3. No 

entanto, Rangel sempre condicionou essa solução para o desenvolvimento do país a 

mudanças no pacto de poder governante. Para o autor, os empresários industriais já 

estariam preparados para assumirem um maior poder político no Brasil, aliados ao nascente 
                                                 
3 Nesse ponto é importante lembrarmos que para o autor, o desenvolvimento do capitalismo financeiro no 
Brasil seria mais uma etapa para a libertação econômica do país, o qual poderia financiar os investimentos 
necessários com capital próprio. Vale destacar também, que tal como Marx, Rangel entende o capitalismo 
financeiro como uma aliança entre bancos e industriais, não como o capitalismo rentista que surgiu no Brasil 
recentemente. 
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capitalismo rural, em substituição aos antigos senhores feudais, decretando o fim da 

dualidade (só capitalismo).  

Rangel também chamava atenção para a possibilidade de realização da Reforma 

Agrária, mas não aquela imaginada por muitos. Para ele, pequenos lotes poderiam ser 

disponibilizados para assalariados temporários da agricultura (bóias frias), de forma que 

eles pudessem realizar uma agricultura própria em seu tempo ocioso.  Esses lotes 

garantiriam uma maior renda ao trabalhador rural, o que reduziria a possibilidade do 

mesmo de migrar para as cidades. Com a melhoria da renda no campo e a diminuição do 

exército de reserva, a renda do trabalhador urbano tenderia a melhorar, aumentando seu 

consumo, o que estimularia o desenvolvimento nacional. 

 Lembramos que para Rangel, a problemática a ser estudada era as particularidades 

do desenvolvimento capitalista no Brasil, como ele ocorrerá, e de quais maneiras poderia 

continuar, mesmo em momentos de crise. Nas palavras do autor: 

 
“Os privatistas justificam suas reivindicações específicas como uma 
luta pelo capitalismo – não, por certo, o capitalismo real que, nas 
condições de crise, assume formas em geral indefensáveis – mas um 
capitalismo idealizado (...). Por seu lado, os estatistas, extrapolando 
ingenuamente as tendências da estatização, julgam estar nada menos 
do que partindo para a construção do socialismo (...). Ora, nada disso 
se justifica, porque a luta concreta gira em torno de problemas 
decorrentes do desenvolvimento do capitalismo brasileiro (...). O 
socialismo está presente, por certo, mas como superação de um 
capitalismo que tem ainda muito chão a palmilhas. E, nem esse 
capitalismo, nem esse socialismo, têm ou terão muito que ver com as 
visões idealizadas que deles fazer seus corifeus” (RANGEL, 1985, 
p.705).  

 

 

 2. A influencia das idéias de Inácio Rangel na pesquisa geográfica. 

 

 Nesta parte do artigo, procura-se mostrar como as teses de Inácio Rangel têm 

contribuído para os estudos na Geografia. 

 Dentro desse contexto, cabe ressaltar o papel fundamental do Prof. Dr. Armen 

Mamigonian que, além de trazer aos estudos geográficos a síntese de tais perspectivas, 

explicita em sua obra, de forma singular, o dinamismo econômico do Brasil e suas 
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especificidades regionais próprias. Suas teses, principalmente a inserção da pequena 

produção mercantil na dualidade básica brasileira, como modo de produção peculiar à 

formação social nacional, combinadas com o pensamento independente e crítico de quanto 

ao desenvolvimento econômico brasileiro, alicerçam estudos sobre geografia econômica, 

industrial e urbana. 

 Com isso, busca-se, nesta etapa, uma revisão bibliográfica, procurando reunir um 

número suficiente de estudos sob a orientação de Mamigonian, que de alguma forma 

aportem o legado de Rangel. 

 Os trabalhos foram inseridos em quatro grupos: 

1. Estudos relacionados com aspectos teórico-metodológicos  

2. Estudos relacionados com o processo de industrialização, setores industriais e de 

infra-estrutura (formação social nacional) 

3. Estudos relacionados com o processo de industrialização, setores industriais e de 

infra-estrutura (formação social regional) 

4. Estudos relacionados com análises comparativas entre formações sócio-

econômicas, sobretudo China e Coréia do Sul. 

 

Grupo 1 - Estudos relacionados com aspectos teórico-metodológicos  

 Vieira (1992) contribui ao aprofundamento teórico da categoria de formação 

socioespacial, ao refletir sobre seu compromisso conceitual, qual seja permitir o encontro 

da unidade sem perda da diversidade do mundo social e natural. Segundo a autora Rangel 

trabalha com a combinação de modos de produção dominantes que compõem a dualidade 

básica da formação brasileira, o que representa a sua total originalidade e independência no 

pensamento marxista brasileiro. Excluir o feudalismo da análise do processo histórico 

brasileiro sem o reconhecimento e crítica da originalidade de perspectiva teórica apontada 

por Rangel é conter o debate científico de uma forma dogmática. Confundir a História da 

Dualidade Brasileira com etapismo e dualismo é erro crasso. 

 Pereira (1997) retoma o tema da formação nacional brasileira com base no paradigma 

de formação sócio-espacial, aliado às idéias de Ignácio Rangel e ao resgate da Geografia 

como união entre o histórico e o geográfico. Fica demonstrada a força explicativa da teoria 

rangeliana da dualidade que combina as relações de produção existentes no interior da 
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formação brasileira com aquelas do centro do sistema, pois permite, na análise da evolução 

do processo formador da nação, visualizar suas rupturas e continuidades. As raízes 

coloniais e o caráter tardio do desenvolvimento brasileiro determinam os rumos da 

formação nacional que se concretiza estimulada por forte participação estatal e pela ação da 

elite dirigente 

 

Grupo 2 - Estudos relacionados com o processo de industrialização, setores industriais 

e de infra-estrutura (formação social nacional) 

 Antonini (2002) realizou um estudo a fim de verificar as transformações das grandes 

indústrias frente ao fenômeno da "globalização" dos mercados. Para tal focou-se a indústria 

de equipamentos elétricos pesados, procurando-se visualizar o desempenho deste setor no 

desenvolvimento da economia brasileira. Por ser uma das empresas líderes do segmento de 

geração e transmissão de energia elétrica no Brasil, a Asea Brown Boveri - ABB foi 

selecionada como indústria principal para o estudo de caso. Foram também observadas a 

General Electric e Weg. Para tanto, esboçou-se um histórico do conglomerado, e a seguir, 

foi mostrado seu desempenho, tanto no Brasil como mundialmente.  

 Araújo Junior (2003) analisou a situação atual da economia brasileira, tendo como 

foco de estudo a indústria de bens de capital, por ser um setor estratégico para a formação 

de um parque industrial complexo e diversificado, fornecendo máquinas e equipamentos 

para outros setores. No processo de substituição de importações iniciado por volta dos anos 

30, o Estado brasileiro teve importante participação. Mas, no contexto dos anos 90, é o 

momento de grandes alterações na economia brasileira, período em que houve a 

modificação da participação do Estado como fomentador e organizador do processo de 

industrialização nacional. A indústria paulista de bens de capital é a que se mostra mais 

capacitada para processar as mudanças que podem colocar a indústria brasileira num 

patamar superior em seu processo de desenvolvimento produtivo, devido às exigências de 

um mercado interno e externo mais competitivo.  

 Luedemann (2003) trata da recente reestruturação do complexo automotivo brasileiro, 

seu reflexo na economia e na organização sindical, bem como da sua relação com as 

transformações mundiais, a partir da ascensão do ideário neoliberal no ocidente, da difusão 

da acumulação flexível e das transformações na organização operária e sindical. A abertura 
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de mercado provocou a falência de metade das empresas de autopeças nacionais, a 

desnacionalização das grandes empresas brasileiras de excelência e mais de 100 mil 

desempregados em todo o complexo automotivo. Desta forma, as autopeças nacionais vêm 

perdendo o poder de barganha e se restringindo ao fornecimento de peças e componentes de 

menor valor agregado, pois as montadoras, reestruturando a cadeia produtiva, 

estabeleceram contratos com fornecedores de sua região de origem. Por fim, a política do 

governo de atração de IEDs, promoveu a "Guerra Fiscal", com financiamento de bancos 

nacionais, fazendo com que as montadoras investissem em novas fábricas, desenhando uma 

nova organização espacial do setor no território brasileiro.  

 A pesquisa de Poso (2007) analisa o processo de reestruturação do setor siderúrgico 

mundial e brasileiro após os anos da década de 1990, o mesmo está representado pela 

internacionalização das empresas do setor, com a formação de grupos multinacionais, via 

fusões e aquisições, sendo impulsionado pelo processo intenso de privatizações, além da 

nova divisões internacional do trabalho com o crescimento da produção de aço dos países 

subdesenvolvidos, principalmente os asiáticos. Buscou-se analisar o comportamento da 

siderurgia nacional e, especialmente, o da Companhia Siderúrgica Nacional nessa nova 

conjuntura mundial, assim como, as suas conseqüências para a formação sócio-espacial 

brasileira.  

 O trabalho de Petrillo (2007) investiga a expansão dos projetos de transportes na 

região Centro-Oeste e sua relação com a expansão agrícola. Um dos gargalos que impedem 

o crescimento da economia é a necessidade de ampliação e modernização dos meios de 

transportes de cargas para atender com qualidade a produção industrial e agrícola. As 

ferrovias têm maior capacidade de carga, contemplam as necessidades continentais do 

Brasil, e seu custo de manutenção é reduzido. A malha ferroviária atual transporta 

aproximadamente 23% da produção do país a custos mais acessíveis. Após as privatizações 

os novos investimentos do setor privado geraram um aumento de 94% na produtividade do 

sistema na última década.  

 Já para Silveira (2003), a Geografia tem, nas últimas décadas, agrupado ao seu 

conhecimento uma série de novos temas e abandonado outros. Os estudos referentes aos 

transportes, muito valorizados no passado, são um exemplo dos que vêm perdendo 

importância. Contribui o texto com a revalorização da "Geografia dos Transportes". Nesse 
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sentido, contextualizou a chegada e o desenvolvimento das ferrovias ao Brasil e as 

influências por elas sofridas em virtude dos ciclos econômicos mundiais, das substituições 

de importações e dos pactos de poder empreitados ao longo da história brasileira. Os grupos 

envolvidos nesses pactos optaram pelas ferrovias, no início do ferroviarismo e fizeram, 

após a década de 1930, a opção pelo rodoviarismo. O setor férreo entrou em estagnação e 

logo em decadência. O resultado foi a concessão do modo férreo, junto com outros setores, 

à iniciativa privada, na década de 1990, e uma série de aquisições e fusões, bem como a 

formação de monopólios. 

 

Grupo 3 - Estudos relacionados com o processo de industrialização e setores 

industriais e de infra-estrutura (formação social regional) 

 Nos trabalhos de Espíndola (1996; 2002), o autor demonstra que a ocupação do oeste 

catarinense, a partir das primeiras décadas do século XX, por pequenos produtores 

mercantis e comerciantes desembocou na constituição do capitalismo agroindustrial. Esse 

capitalismo, atrasado em relação aos demais frigoríficos de carne bovina já instalados no 

Brasil, aproveitou-se das condições naturais, econômicas, políticas e sociais existentes na 

região para promover a concentração e centralização do capital, as novas formas de 

concorrência, novas estruturas de mercado e a sua inserção na divisão nacional e 

internacional do trabalho. Também analisa os principais processos de reestruturação 

agroindustrial, tratando das estratégias empresariais adotadas nos anos 90, tendo como fio 

condutor a idéia de que elas são condicionadas pela trajetória histórica e geográfica. 

 Bastos (2002) analisa que o desenvolvimento autônomo do comércio no sul do Brasil 

deve-se ao tipo de estrutura sócio econômica constituído pelas colônias de povoamento 

estabelecidas ao longo de vários séculos de sua ocupação. As constantes e acirradas 

disputas pelo mercado consumidor local e regional desembocou a partir dos anos 50 em 

processos de modernização e de sólida expansão. Resultando no quase fechamento da 

região aos capitais locais. No estudo histórico geográfico do comércio no Sul do Brasil a 

partir do paradigma de formação sócio-espacial verificou-se que a agressividade dos 

capitais regionais vincula-se diretamente as bases materiais as quais, esses capitais, estão 

apoiados. 
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 Por outro lado, Rocha (2004) analisa a gênese, evolução e o cenário atual das 

exportações industriais de Santa Catarina, relacionando-as com o processo de 

industrialização ao contexto histórico, econômico e geográfico regional, nacional e 

mundial. O intenso crescimento do parque fabril catarinense, concentrando indústrias de 

determinados ramos em regiões específicas, determinou a diversidade da produção 

industrial e, por conseqüência, da própria pauta exportadora. As exportações industriais 

manifestaram-se precocemente aos impulsos exportadores e atualmente somam-se a outras 

formas de inserção internacional. 

 Quanto a Benites (1995), este analisa o processo de implantação e o crescimento da 

indústria de frigorificação de carne bovina de capital nacional no contexto da atividade 

pastoril de corte da região do Brasil central pecuário, anteriormente dominada pelos 

frigoríficos anglo-americanos, o que determinou mudanças na dinâmica do espaço 

geográfico em destaque. As determinantes históricas, metodológicas e teóricas 

concernentes ao funcionamento da economia e sociedade em nível nacional e internacional 

propostas por Rangel constituem o foco desencadeador da reflexão proposta. 

 Já os estudos de Silva (1997; 2005) abordam as firmas de equipamentos elétricos no 

nordeste de Santa Catarina, desenvolvendo as noções de dinâmica cíclica da economia e de 

formação sócio-espacial, ambas ancoradas na tradição do pensamento marxista. Partindo da 

gênese das firmas, o autor defini os traços centrais de sua formação social, ressaltando 

também o desenvolvimento histórico e a dinâmica competitiva da indústria de 

equipamentos elétricos do sul do Brasil. Seu aporte teórico apoiou-se em três enfoques: a 

teoria da economia industrial, focada na estratégia das economias de escala e escopo que 

marcaram a indústria em apreço no século XX; a categoria de formação sócio-espacial, 

crucial às formulações da geografia humana que se apóiam na análise das totalidades 

sociais segundo uma perspectiva genética; e a teoria dos ciclos do desenvolvimento 

capitalista, concernentes as mudanças tecnológicas mundiais (Kondratieff) e as variações 

macroeconômicas nacionais (Juglar). 

 A Tese de Mourão (2002) analisou a forma e o alcance do processo de reestruturação 

produtiva na Região de Marília/SP. Abordando o processo de descentralização industrial, 

que teve início na década de 70, enfatiza as transformações do território paulista e sua área 

de investigação.  Ressalta-se a especialização atual da indústria local,  focando-se nas 
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principais estratégias de reestruturação adotadas, na organização do trabalho, na ampliação 

dos mercados, na relação com os fornecedores e na evolução tecnológica. Também foi 

realizada uma análise da localização da indústria, tanto na escala regional como na escala 

local, procurando-se determinar os fatores de atração, e verificar as semelhanças e as 

diferenças do parque industrial de cada cidade. 

 Frizzo (1997) observa que as raízes do processo de industrialização de Caxias do Sul/ 

RS estão entrelaçadas com a transposição, via imigração italiana, de um tempo histórico 

moderno, em uma formação econômico-social ainda dominada por relações de produção 

atrasadas; com a virtualidade técnica de boa parte destes imigrantes e com a forma de 

organização de produção nas colônias com base na pequena propriedade fundamentada na 

forte competição intercapitalista. A forte competição entre as produções locais e regionais 

resultou na busca contínua de novas técnicas, as quais foram sendo aplicadas ao processo 

de produção e sua forma de organização, possibilitando-o ao setor industrial acompanhar, 

de perto, o ritmo de expansão do sistema capitalista no seu centro.  

 Segundo Luclktenberg (2004), a indústria têxtil do Vale do Itajaí, em Santa Catarina, 

teve sua formação com a chegada dos imigrantes alemães, no final do século XIX, através 

da instalação de uma pequena fábrica de camisetas, em Blumenau, atual Cia Hering. A 

empresa passou por transformações ao longo de sua história, chegando a investir, após o 

processo de reestruturação acarretado pela abertura econômica dos anos 90 do século XX, 

em recursos humanos. Investiu também na distribuição dos produtos no varejo para ficar 

mais perto do consumidor. As grandes empresas passaram a terceirizar boa parte da 

produção, principalmente nas áreas de costura, possuindo as facções em municípios 

vizinhos (Rodeio. Ascurra. Ibirama, Gaspar), mudando, assim, a organização do processo 

produtivo. 

 A dissertação de Oliveira (1996) busca compreender a natureza das transformações 

verificadas na economia sul-matogrossense, em virtude dos processos de modernização, 

diversificação e expansão, a partir da década de oitenta. Mato Grosso do Sul possui uma 

economia voltada, basicamente, ao setor primário evoluindo para um perfil agro-industrial. 

É neste período que obtém um crescimento médio do PIB de 5,7%, enquanto que, a média 

nacional foi de 2,2% e a implantação de 125 projetos. Colocam-se três ordens de análises, 

que se cruzam e interagem mutuamente com ritmos diferenciados. A primeira refere-se ao 
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movimento histórico da industrialização brasileira, com ênfase aos ciclos econômicos. A 

segunda, à evolução do sistema produtivo do Mato Grosso do Sul, e a terceira, à influência 

dos Grandes Projetos de Investimentos às articulações que se estabelecem entre a produção 

industrial e os diferentes espaços que se apropria, domina e transforma.  

 A Tese de Sampaio (2003) foca, sob o ponto de vista geográfico, histórico e 

econômico, o desenvolvimento do complexo citrícola brasileiro. Caracterizou-se a cadeia 

de produção do suco de laranja concentrado e congelado, tomando-se como referência 

teórica autores como Marx, Lênin, Kautsky, Rangel (no que se refere ao desenvolvimento 

econômico brasileiro) e Armen Mamigonian (no que se refere ao papel da pequena 

produção mercantil no desenvolvimento industrial brasileiro). A tese consiste em três 

pontos básicos: o processo de urbanização acelerada, verificando a partir da década de 

1930, em cidades como São Paulo e Rio de Janeiro, que forneceu a base sobre a qual se 

desenvolveu a indústria citrícola; na década de 1960, a indústria provocou importantes 

mudanças nas normas de produção e comercialização da laranja e, conseqüentemente, na 

organização do espaço citricultor paulista; para compreensão de tais modificações, 

consolidadas na década de 1990, torna-se necessária uma nova proposta de regionalização 

da citricultura paulista. 

 

Grupo 4 - Estudos relacionados com análises comparativas entre formações sócio-

econômicas, sobretudo China e Coréia do Sul. 

 Segundo Jabbour (2005) a crise financeira que assolou a Ásia no ano de 1997 

demonstrou que a China possuía problemas em sua estrutura econômica e financeira. 

Entretanto, de maneira diametralmente oposta do que segue a política brasileira desde 1982, 

a política dos chineses pós-crise financeira asiática demonstrou o contrário: foram 

alavancados seus gastos públicos, sua expansão do crédito, sua marcha para o oeste e a 

estatização do comércio exterior são uma parte do sucesso para tal enfrentamento. Os 

maciços investimentos nas infra-estruturas em energia e transportes constitui meio para 

abrir um novo ciclo de desenvolvimento econômico com expansão considerável de sua 

demanda doméstica e ao mesmo tempo viabilizar a formação de uma economia continental. 

O trabalho mostra como o país tem superado com êxito seus “nós” no crescimento 

econômico relacionados à dialética da capacidade ociosa e inflação, buscando atualmente a 
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chave para a solução da principal contradição: suas forças produtivas e meios de produção 

são atrasados de acordo com as necessidades materiais do país e de sua população. 

 Nos seus trabalhos, Lee (1998; 2003), investiga as indústrias de computadores de dois 

NICs (Newly Industrialized Countries): o Brasil e a Coréia. As empresas brasileiras 

começaram a fabricar computadores após meados dos anos 1970, quando os 

microcomputadores ainda não haviam entrado na fase dinâmica do mercado mundial. Com 

base da produção de minicomputadores, as empresas ampliaram seus segmentos e se 

adaptaram à necessidade local. A Coréia iniciou a fabricação no período em que a fase 

dinâmica da produção de micros passou a se voltar ao mercado de consumo mundial. O 

cenário mundial mudou após a segunda metade da década de 80. A Coréia do Sul sofreu 

diminuição em suas exportações, os computadores pessoais produzidos no país tornaram-se 

obsoletos no mercado mundial. O Brasil também sofreu diminuição em sua produção local 

de todos os segmentos de computadores após a abertura. Historicamente a indústria de TI, 

que faz parte do novo paradigma técnico-econômico global de alta-tecnologia, começou a 

fazer parte do processo de exploração econômica desde a década de 60, através da 

comercialização crescente de computadores e semicondutores. No começo, foi dominada 

por poucas empresas multinacionais norte-americanas que possuíam grande capacidade 

tecnológica. Com a grande difusão e conseqüente fragmentação de mercado abriram espaço 

para novas indústrias dos países em desenvolvimento. Mas a tendência do crescimento da 

produção local começou a diminuir radicalmente a partir da década de 90 com a abertura 

comercial que debilitou a capacidade industrial dos países em desenvolvimento e sua 

situação econômica começou a tender negativamente.  

   

Considerações finais 

 

 Ao longo do trabalho buscamos retomar algumas das principais idéias desenvolvidas 

por Ignácio Rangel e o desenvolvimento dessas teses nas pesquisas em Geografia. 

 A compreensão da tese da dualidade básica da economia brasileira, apesar de 

aparentemente não ligada aos estudos geográficos, é essencial para o entendimento das 

demais contribuições do autor. O desenvolvimento da dualidade e da economia brasileira 
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ocorre paralelamente as variações cíclicas da economia capitalista, materializadas nos 

ciclos longos (globais) e médios (nacionais). 

 Além da análise histórica do desenvolvimento capitalista no Brasil, Rangel 

apresentava soluções para os obstáculos encontrados nesse processo, tais como: a 

concessão de serviços públicos a iniciativa privada, a reforma agrária, e o papel ativo do 

estado nacional no planejamento da economia. 

 Após breve revisão de suas idéias, destacamos alguns trabalhos geográficos, 

produzidos sob orientação do Professor Armen Mamigonian, que demonstram o 

desenvolvimento e a influência das teses de Rangel na ciência geográfica. 

 Essas pesquisas apresentam reflexões teóricas e metodológicas importantes para o 

conceito de formação sócio econômica, diversos estudos de síntese sobre aspectos da 

grande formação econômica nacional e de suas regiões, além de análises comparativas com 

outra realidades nacionais. 

 Assim, procuramos demonstrar a importância do pensamento de Ignácio Rangel no 

desenvolvimento da pesquisa em geografia, na qual já encontramos diversos trabalhos nas 

áreas de Geografia Economia, Industria e Urbana.  
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