INTRODU'AO AO

PENS~NTO

DE IGNACIO RANGEL
~~MIGONIAN*

ARMEN

Seria pretensao tentar discutir em poucas paginas as ideias de Ignacio Rangel. A oportunidade de publicarmos 0 texto"Oualidade e cicIo longo", que ele teve a bondade de trazer
apre-

a

cia~ao

da

4~

Semana de Geografia da UFSC (23 a 28/5/83),

levou

o Conselho de Reda~ao da GEOSUL a propor estas notas,

visando

didatizar suas ideias aos estudiosos de geografia.
Oiga-se, inicialmente, que na decada de 50,

quando

erarn

muito difundidas as lurninosas ideias de Caio Prado Junior
Historia do Brasil, surgiram novos pensadores
suas

interpreta~oes,

tado. Na grande obra
do teve

0

entre os quais Ignacio Rangel
Forma~ao

merito de enfatizar

em

e Celso Fur-

Economica do Brasil, Celso
0

sobre

inspirados

surgimento no apos-30

Furtade

urn

centro dinamico interno (industrial) na
economia
brasileira,
que alias ja estava esbo~ado antes, pois na decada de 20 a economia cafeeira era 0 principal setor produtivo brasileiro,
mas
a industria textil ja era nitidamente

0

segundo setor. A

propa-

ganda maci~a das ideias deste economista e da CEPAL em geral nas
decadas de 50 e 60 serviu, entre outras coisas, para ocultar as
interpreta~oes

altamente originals de Ignacio Rangel,

se enquadravam nas

tradi~oes

da CEPAL,

ideias marxistas, que haviam sido
nior.

mas

refor~adas
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nas

que

naO

engatinhantes

por Caio Prado

Ju-

A contribuicao de Ignacio Rangel

a

interpretacao da histo-

ria, da politica, da economia brasileira e muito vasta e

rica.

Pretendemos, tao somente, chamar a atencao para algumas de suas
ideias fundamentais: 1) dualidade basica da economia

brasilei-

ra, 2) papel dos ciclos longos ou Kondratieff, 3) papel

dos

ciclos breves ou guglar e 4) capacidade ociosa e pontos de

es-

trangulamento na economia.
As ideias de Caio Prado Junior sobre

0

papel das

classes

dominantes brasileiras na transicao de urn regime politico-economico a outro, como no caso dos senhores de escravos, que
trolaram

0

con-

processo de lenta superacao do trabalho escravo (sob

pressao dos acontecimentos realizaram paulatinamente

pequenas

mudancas como lei do ventre-livre, mais tarde lei dos

sexage-

narios e s6 finalmente a libertacao dos escravos), provavelmente inspiraram Ignacio Rangel na percePCao de que as
no Brasil sao provocadas por

m.dancas

pressao de baixo (das for cas ~

dutivas em ultima instancia) e controladas e postas em
de cima para baixo, pois

pratica

Estado brasileiro se compoe de

0

classes dominantes, urna hegemonica, em processo de
cao e esvaziamento no final de sua gestao e outra

duas

fragmentasubalterna,

mas dinamica economicamente, que so alcanca a hegemonia apos urn
vasto treinamento do exerclcio do poder 1 •
Assim, os senhores de escravos, hegemonicos de 1822 a 1888
(l~ Dualidade), transformaram-se em latifundiarios feudais,ten-

do permanecido no poder de 1889 a 1930 em posiCao

subalterna

frente aos grandes comerciantes das cidades de exportacao e importacao (Rio, Sao Paulo-Santos, Recife, Salvador, etc.).

Tais

latifundiarios feudais assurniram a hegemonia em 1930, liderando
urna frente (os industriais eram os aliados principais) que
fendeu a expansao do mercado interno

(3~

Dualidade de 1930

dea

1985), nurn processo de substituicao de importacoes industriais.
Ja os comerciantes export-import do Rio e de outras pracas
assurniram na

l~

Dualidade

alcancaram a hegemonia na

0

poder de maneira subalterna,

2~

Dualidade (1889-1930),

crescentemente a economia brasileira

a divisao

mas

integrando

internacional do

trabalho (cafe, borracha, cacau, etc.), tendo os latifundiarios
ex-escravistas como seus aliados. AD lange do processo

parte

destes grandes comerciantes foram se transformando em

indus-

triais (Afonso Vizeu, K1abin, Zerrener e Von BUlow,
Lundgren,
etc.) e nesta condicao, de setor dissidente da c1asse hegemonica da 2~ Dua1idade, participaram como socios minoritarios da 3~
Dua1idade. A burguesia industrial cresceu gigantescamente
no
periodo posterior a 1930 e chegou
hegemonia na 4~
Dua1idade
(1985) e vai atraindo 0 empresariado rural, dfssidencia dos 1atifundiarios feudais decadentes, a condicao de socio-minoritario.

a

A base economica das dua1idades dos regimes po1Itico-economicos acima descritos nao nasce apenas das forcas produtivas e
re1acoes de producao internas ao pais, mas tambem da
evo1ucao
das re1acoes que nossa economia periferica mantem com as economias centrais. As re1acoes externas sao determinantes do desenvo1vimento das forCas produtivas internas e, conseqaentemente,
tambem das re1acoes de producao internas". Note-se 0
carater
moderno da visao marxista de Rangel de I.ao reduzir a formacao s0cial brasi1eira aos seus 1imites territoriais, ji que nascemos
e continuamos ate agora inseridos no conjunto da economia mundial capita1ista. So recentemente este tipo de abordagem
vo1tou a ser difundido', apOs 0 pesado domInio estalinista e cepaLf no ,
Tomando 0 exemp10 da 2~ Dua1idade (1889-1930), temos
que
as re1acoes internas do 1atifundio eram feudaia (quase-camponesas no dizer de Chico de Oliveira), mas 0 1atifundiario
tinha
se transformado, com a mercanti1izaCao da economia, em
comerciante ao vender a producao feudal ao mercado. Asaim, 0
pOlo
interno da dualidade (latifiindio) tinha urn carater feudal
interno e de capital mercantil externo. A producao era adquirida
pelo capital mercantilde export-import (pOlo externo), que no
seu relacionamento externo estava acoplado ao capital
industrial da metropo1e inglesa (face externa do noaso pOlo externo).
Esta combinacao de modes de producao distintos nos permite fa1ar em dualidade da formacao socio-economica brasileira e certamentede outras formacoes sociais perifericas~.
Rangel percebeu que as dualidades assina1adas na formaCao
social brasileira estavam fortemente relacionadas aos
ciclos
longos emanados do centro do sistema capitalist.a. Foi N.
Kondratieff, economista russo, quem descobriu na decada de 20,
a
partir do estudo das estatIsticas economicas referentes
In-

a
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glaterra, Franca, Alemanha e E. Unidos desde fins do secu10 xvrn
ate inicios do'seculo xx, que a economia capitalista industrial
caracterizava-se por conter e se condicionar aos cic10s 10ngos
de 50 anos de duracio aproximada, sendo a prime ira metade
ascendente (fase "a") e a segunda depressiva (fase "b"),
como
consta no grafico anexo. Nas fases ascendentes eram postas
em
pratica invencoes teeno1ogicas
basicas, que e1evavam
fortemente a produtividade do trabalho (maqUina a vapor para a 1~ Revolucao Industrial), e que sendo pau1atinamente estendidas
a
toda a economia acabavam baixando a taxa de 1ucro,desestimu1ando os investimentos e provocando urna fase de depressao Ifase b
do cie10 10ngo), na qual novamente eram gestadas mUdancas tecno1ogieas basieas, que pastas em pratiea e1evavam a taxa de 1ucro, garantindo a retomada dos investimentos e da expans So (fase a do novo cic10 Lonqo L,
Nas fases de expansao dos ciclos 10ngos (1790-1815/18481876/1896-1921/1948-1973) 0 centro do sistema capitalista
tem
necessidade de mais materias-primas, a1imentos e mercados consumidores da periferia, tendo interesse em aprofundar a divisao
internacional do trabalho, bem como expandir geograficamente seu
raio de atuacio, inclusive incorporando novos territorios. Nesta fase sao alocados grandes recursos tanto no centro como
na
periferia, visaodo a atender a expansao em curso. Nas fases de
depressao das ciclos Kondratieff 11815-1848/1876-1896/1921-1948/
1973-••• .'), diminuindo 0 ritmo econOmico do centro do
sistema
capita1ista, va! ocorrendo urna contracao das quantidades e dos
precos das materias-primas e alimentos produzidos na peri feria.
Como os recursos em uso nas areas perifericas estavam em parte
voltados ao atendimento do comercio internaciona1, que pas sou a
dec1inar nas fases "b" dos cic10s 10n9Os, estes recursos
sob
forma de terras, tr~ba1hadores e capitais entraram parcialmente
em ociosidade, tendo,sido necessario prqcurar utilizacOes
que
1hes dessem rendimentos, levando a economia de alguns parses pe.rifericos a se concentrarem na producao de artigos tradiciona1mente importados , isto e na producao de substituicc5es de importacao. Foi Rangel 0 primeiro a perceber que 0 processo foi muito precoce no Brasil: 1) no periodo 1815-1848 oeorreu no interior das fazendas de eseravos uma substituicao natural de
im-
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portacoes, 0 que exp1ica a producao de tecidos destinados
ao
consumo das fazendas (no recenseamento de 1871 existiam 400.000
pessoas no Bras11 ocupadas na producao rural de tec1dos), 2) no
periodo 1873-1896 ocorreu um processo de subst1tu1cao
artesana1-mercant11 de importacoes, dest1nado ao atend1mento das necessidades urbanas, que se hav1am expand1do sob a forma de of1cinas de conserto (negros de ganho, etc.), 3) com b
contracao
mundia1 ace1erada apas-30 e que durou ate 1948, vir1as
partes
da per1feria cap1tal1sta, 0 Bras11 em part1cufar, reag1ram num
esforco principal de subst1tu1cao'1ndustrial de importacao,1n1ciado anteriormente mas que se acelerou desde entao.
Note-se que as Dual1dades bras11e1ras, como v1mos
ac1ma,
foram abertas nos per!odos de depressao do comerc10 mund1al,que
provocavam a necess1dade de novas relac10namentos da per1fer1a
com 0 centro. Ass1m, a l ' Dual1dade,que comeCQu com 0 processo
da Independenc1a (1815-1822) co1nc1de, nao casualmente, com
0
in!cio da fase depress1va do 19 c1cl0 longo, como a 2' Dual1dade, que se abr1u com a Abo11cao-RepUbl1ca, 19ualrnente 1niciouse no periodo de depressao do 29 c1cl0 10ngo e a 3'
Dua11dade
ccmeca em 1930, em plena depressao do 39 c1cl0 10ngo e a 4' Dualidade va1 comecando em plena depressao mund1al que estamos v1vendo. Estas Dual1dades correspondem a reajustamentos estrutura1s importantes, 1sto e a mudancas das bases econOm1co-pol!t1cas da sociedade, pr1ncipalmente das relacOes de producOes, que
lembram as mudancas das regulacoes no centro do s1stema cap1ta11sta (organ1zacao ford1sta, econom1a keynesiana, etc.), como
assinalam recentemente os economistas franceses 5 •
NOvamente
neste ponto fundamental as ideias de Rangel sao p10neiras, mesmo a escala mund1al.
Desta breve notic1a percebe-se a importanc1a dos
ciclos
longos no funcionamento da sociedade brasileira. Nos l1m1taremos a acrescentar mais duas observacoes que nos 1nteressam enquanto geografos'. A prime1ra d1z respe1to ao fato de que como
os art1gos a~tes exportados por nOs eram predominantemente agrIcolas, ao passe que os tradic10nalmente 1mportados eram predominantemente 1ndustr1a1s, 0 c1cl0 Kondrat1eff, af1nal interessava sensivelmente a d1stribuicao das atividades economicas
e,
por isto mesmo, da populacao entre 0 campo e a cidade. Mas nos
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u1timos tempos os produtos manufaturados e semi-manufaturados
passaram a dominar nossa pauta de exportacoes, 0 que quer dizer
que 0 cicIo Kondratieff, no seu espantoso ba1anco de meio secu10 (1930-1980), continuou a interessar
cidade. Isto nos leva
a segunda observacao, segundo a qual somando-se ou subtraindose aos cic10s medios (jug1arianos brasi1eiros), 0 cicIo
10ngo
os modificam: assim no perlodo 1975-80 aeconomia brasi1eira estava em fase ascendente (fase "a" do cicIo medio), mas 0 cicIo
lange estava em fase des cende nte , enquanto no inlcio dos
anos
80 nosso cicIo medio entrou em fase descendente, somando-se ao
ciclo 10ngo que continuava nessa mesme fase depressiva dando origem a pior crise industrial de nossa historia, tornando
extremamente senslvel 0 problema do desemprego urbano no
Brasil
inteiro.

a

E assim entramos na tematica dos cic10s medios ou
jug1arianos e da questao da capacidade ocioaa e dos pontos de
estrangu1amentos da economia brasi1eira. Os cic10s medios
foram
assina1ados no secu10 XIX pe10 estudioso frances Jug1ar,
que
constatou fases de expansjio dos negocios, seguidas de crise
e
de anos de depressao, variando 0 conjunto de 8 a 11 anos, tanto
na Europa como nos E. Unidos.
No caso brasi1eiro 0 aparecimento de um centro
dinamico
industrial engendrou f1utuacOes econOmicas endogenas de 10 anos
aproximadamente, os juq1arianos brasi1eiros conforme. proposta
de Ignacio Rangel. Os primeiros qUinqftenios de cada decada,desde 1920, foram recessivos (1921-25/1930-34/1951-54/1961-65 etc.),
enquanto os qUinqftenios subseqaentes foram expansivos
(192629/1935-40/1955-60 etc.) com importantes repercussoes no ambiente polItico das respectivas conjunturas. Nossos cic10s
jug1arianos foram marcadamente setoriais, integrados que estao, degrau a degrau, no processo de substituicao de importacoes. Assim, por exemp10, a industria texti1 foi se expandindo, substituindo importacOes ate desenvolver capacidade ociOsa superior ao
consumo existente, abrindo assim uma fase recessiva, que so p5de ser super ada quando foi possIvel a este setor com ociosidade escoar seus excedentes de capi ta1-dinheiro para as areas que
se constitulram em pontos de estrangu1amento criados com
sua
expansao. A urbanizacao passou a exigir importacoes de cimento,

ferro de construcao e outros materiais, que necessarios internamente, passaram a ser produzidos inicialmente na decada
de
30. Lembre-se que foram os grupos texteis Votorantim,
Matarazzo, Jafet e outros que escoaram seus recursos
financeiros
excedentes aos novos ramos de materiais de construcao (cimento,
ferro etc.).
Ao longo dos ciclos juglarianos as capacidades ociosas criadas relacionavam-se a pontos de estrangulamento engendrados paralelamente, conforme 0 mecanismo da dialetica da
capacidade
ociosa 7 • Mas tais relacionamentos so poderiam se
solucionar
em vasos comunicantes, a partir de mudancas institucionais empreendidas pelo Estado (cambiais, fiscais, crediticias etc.),exigindo mini-regulacoes do sistema economico ao lange da
3~
Dualidade (1930-1985).
~ importante assinalar que no inicio da industrializacaoas
atividades produtivas eram trabalho-intensivas, isto e pre-industriais, em dois setores basicos, a agricultura e a producao
de hens de equipamento (construcao civil, oficinas mecanicas no
interior das fabricas). Quando crescia a demandade hens agricolas ou de hens de investimento nas fases "a" dos ciclos
juglarianos, multidoes de trabalhadores eram atraidos para estas
atividades. Como a industrializacao se prooessou sem previa reforma agraria, que permitisse recompor a producao para
autoconsumo da unidade agricola camponesa, 0 desenvolvimento do capitalismo no campo apes-30 foi desagregando a famIlia camponesa,
engrossando nas cidades 0 exercito industrial de reserva.
Por
outro lado, como 0 departamento de hens de equipamento era preindustrial (artesanal), qualquer pequeno esforco de aumento da
formacao de capital foi acompanhado de vultosos
engajamentos
de mao-de-obra. Este mecanisme tornou dispensavel a reforma agrariapara 0 avanCo da industrializacao nas ultimas
decadas,
ate que se erguesse todo 0 edificio industrial brasileiro, praticamente completo, diferentemente das ideias defendidas pelos
cepalinos nas decadas de 50 e 60 8 •

Por se aproximar 0 fim da substituicao de importacoes
e
provavelmente dos ciclos juglarianos internos, alem do gigantismo do exercito industrial de reserva, poe-se na ordem-do-dia a
necessidade de redistribuicao de renda, pela retomada do proxi-

mo clclo juglarlano e por medldas de reforma agrarla, que deem
sustenta~io a economia brasileira. Quanto ao novo ciclo
juglarlano, trata-se de acoplar, vla setor financeiro, a capacidade
oclosa da industria mecanlca lmplantada durante 0 governo Gelsel aos servlcos de utllidade publica, que constituem nOs de estrangulamento: estradas-de-ferro, metros, saneamento baslco das
cidades etc., que deverao ser privatizados, sob controle
dos
setores progressistas da sociedade ou atendendo aos interesses
dos grandes capitals naclonais e multinaclonais, caminho
mais
provave1 e em andamento.
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