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Introdução 
 

O jornal O Estado de S. Paulo do dia 20 de outubro de 2010 anunciou que o 

“boliviano Gregório Flores, acusado de empregar trabalho escravo no bairro de São 

Mateus, na zona leste de São Paulo” 
1
 fora preso naquela manhã. O jornal ainda nos 

informa que “Gregório foi indiciado por redução a condição análoga à de escravo, 

frustração aos direitos trabalhistas e omissão do registro em carteira” 
2
. Essa cena é 

comum nas fábricas clandestinas de roupas de São Paulo ou fábricas têxteis legalizadas, 

assim como nos mais diversos empreendimentos, como supermercados, construtoras, 

entre outras atividades urbano-industriais.  

No campo a situação também não é diferente. O site do Sindicato Nacional 

dos Auditores Fiscais do Trabalho (SINAIT) fez outra denuncia chocante no dia 02 de 

maio de 2009, que uma “grande ação do Grupo Móvel encontrou 154 trabalhadores em 

condições degradantes no Norte de Minas Gerais, em carvoaria de empresa sediada na 

Região Metropolitana de Belo Horizonte” 
3
. Vemos que a empresa localizada na região 

metropolitana da capital mineira era responsável pela escravização de trabalhadores no 

campo. Continuando, ainda segundo os dados da divulgados anualmente pela Comissão 

Pastoral da Terra (CPT) 
4
 sobre o trabalho escravo, no ano de 2009 foram libertados 

4283 trabalhadores em todo o Brasil, nas mais diversas atividades, desde canteiros de 

obras de construtoras a um supermercado no Rio de Janeiro, de carvoarias a fazendas de 

gado e de engenhos. 

Caracterizar as relações de trabalho acima descritas não tem sido uma tarefa 

nada fácil para os historiadores, cientistas sociais brasileiros ou para as organizações 

políticas. Até mesmo as políticas estatais tem sido morosas na erradicação desse tipo de 

exploração do trabalho
5
. Mas toda essa dificuldade teórica em caracterizar a 

permanência da escravidão em ramos industriais ou no campo, assim como outras 

relações de coerção do trabalho existentes em determinadas regiões e/ou localidades, 

                                                 
1 Retirado de: http://www.estadao.com.br/noticias/geral,boliviano-e-preso-em-sp-por-trabalho-

escravo,627495,0htm,  

 Consultado no dia 16 de novembro de 2010. 

2 Ibidem. 

3 Retirado de: http://www.sinait.org.br/noticias_ver.php?id=429, consultado no dia 16 de novembro de 

2010. 

4 CPT; Coordenação: CANUTO, Antonio (ET alli). Conflitos no Campo Brasil 2009. São Paulo: 

Expressão Popular, 2010. 

5 Já faz certo tempo que os movimentos populares lutam pela desapropriação imediata de todas as 

fazendas que contaram com a libertação de trabalhadores em situação análoga a escravidão, porém, 

até mesmo essa medida coercitiva desse tipo de prática ilegal não foi levada adiante pelos governos 

brasileiros, com o claro objetivo de retardar a reforma agrária e não prejudicar os interesses ruralistas. 

http://www.estadao.com.br/noticias/geral,boliviano-e-preso-em-sp-por-trabalho-escravo,627495,0htm
http://www.estadao.com.br/noticias/geral,boliviano-e-preso-em-sp-por-trabalho-escravo,627495,0htm
http://www.estadao.com.br/noticias/geral,boliviano-e-preso-em-sp-por-trabalho-escravo,627495,0htm
http://www.sinait.org.br/noticias_ver.php?id=429
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tem sido motivo de mais de meio século de polêmicas.  

Todos esses fatos acima apresentados entre inúmeros de situações 

semelhantes geraram profundos debates nos meios acadêmicos e políticos nacionais 

com a construção de inúmeras teses explicativas sobre o assunto. As duas principais 

manifestações desse debate foram expressas por aqueles que defendiam que tais 

relações representavam um impedimento para o desenvolvimento do capitalismo 

brasileiro e por aqueles que consideravam essas relações como uma manifestação do 

capitalismo que se desenvolvia no Brasil e que não representavam nenhum 

impedimento para o seu livre desenvolvimento. Em que pese às perspectivas diferentes 

sobre essas questões, nenhuma delas conseguiu dar uma resposta completa a esses 

problemas. 

Justamente por isso é que afirmaremos aqui que Ignácio Rangel apresentou 

uma resposta singular a todos esses questionamentos com uma original teoria de 

interpretação do Brasil. Ele trilhou os caminhos da Ciência Econômica, da História 

Econômica, da Geografia, da Sociologia, da Ciência Política, entre outros campos, para 

formular a sua visão de mundo sobre o Brasil. Ele denominou essa visão de mundo 

através conceito de Dualidade Básica da Economia Brasileira, que se tornou o núcleo de 

seu pensamento, pois essa seria a maneira correta, segundo ele, de enxergar e entender o 

Brasil. 

Apesar de ter produzido uma das mais originais e fecundas interpretações 

sobre a realidade brasileira, Ignácio Rangel têm sido objeto de estudo apenas de 

economistas, geógrafos e sociólogos. Os historiadores ainda não produziram suficientes 

trabalhos de análise sobre o seu pensamento. É dessa forma, através de uma abordagem 

histórica do pensamento de Ignácio Rangel que nos propomos a abrir caminhos para 

novas investigações. Ainda não encontramos um trabalho histórico que procurasse 

relacionar os conceitos formulados por Ignácio Rangel com a problemática política, 

econômica e social do Brasil, contextualizando desse modo a sua obra no pensamento 

social nacional. É somente através desse trabalho histórico de contextualização do 

pensamento do autor com a sua época, que poderemos entender a peculiaridade de sua 

visão de mundo em relação a outros representantes do pensamento social brasileiro. 

A sua obra foi pouco estudada no Brasil por historiadores, apesar de sua 

originalidade e implicações práticas. Até mesmo no contexto do importante debate sobre 

o caráter circulacionista do sistema colonial brasileiro, protagonizado principalmente 
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pelas teses de Fernando Novais
6
 e Ciro Flamarion Cardoso

7
, as suas ideias não 

aparecem como um referencial teórico. Portanto, os historiadores deixaram de lado as 

contribuições de Rangel e não deram a devida importância a suas teses. As suas 

pesquisas influenciaram mais economistas, sociólogos e geógrafos do que historiadores. 

Esses poucos abordaram o método e as implicações da teoria da história, através da tese 

da dualidade, na compreensão da história nacional. 

Na década de 1950, época em que publicou o seu primeiro livro A 

Dualidade Básica da Economia Brasileira, conseguiu uma boa receptividade por parte 

de alguns intelectuais nacionalistas, como Guerreiro Ramos. Para o sociólogo o livro de 

Rangel representava um marco na História das Ideias, pois acreditava que era o primeiro 

estudo de peso em que se podia verificar uma maturidade teórica na construção de uma 

ciência que partia e era reelaborada a partir de uma problemática nacional. Foram essas 

ideias que fizeram com que ele se aproximasse do ISEB (Instituto Superior de Estudos 

Brasileiros), através dos inúmeros cursos que lecionou nessa instituição.  

Nos anos 60 os comentários a sua obra se resumem a prefácios de seus 

próprios livros, como o de Wilson Cano ou críticas pontuais dentro de trabalhos que 

envolvem uma abordagem mais ampla, como o de Francisco de Oliveira e 

posteriormente Jacob Gorender. Mas no final da década de 1970 e início da de 1980 foi 

retomado o interesse pela obra de Rangel, com a produção dos primeiros trabalhos 

acadêmicos, como o de Cardim de Carvalho (1978), que discutirá sobre o pensamento 

econômico reformista, o de Davidorff Cruzz (1980), que abordará sobre a análise da 

inflação através da perspectiva da acumulação de capitais, além dos de Guido Mantega 

(1984) e o de Ricardo Bielschovsky (1985), assim como especialistas em estudos 

agrários, como é o caso de B. P. Reydon (1992), também centrados na obra de Rangel.  

Os mais ambiciosos desses projetos foram os de Guido Mantega e o de 

Ricardo Bielschovsky, que procuraram definir as principais teorias defendidas pelo 

pensamento econômico brasileiro. Esses dois autores fizeram teses panorâmicas sobre o 

pensamento econômico brasileiro, conseguindo definir as peculiaridades dos pensadores 

econômicos nacionais e com isso, Ignácio Rangel. O estudo de Mantega (1984) é 

bastante criticado por vários analistas de Rangel (Castro, 2005, p.15), por limitar a sua 

interpretação de Rangel pelo livro A Inflação Brasileira, com isso chegou à conclusão 

que Rangel era um mecanicista. Podemos com isso, avaliar que Guido Mantega 

                                                 
6 NOVAIS, Fernando. Portugal e Brasil na Crise do Antigo Sistema Colonial (1777 - 1808). São Paulo: 

Editora HUCITEC, 1989. 

7 CARDOSO, Ciro Flamarion. Agricultura, Escravidão e Capitalismo. Petrópolis: Editoras Vozes, 

1979.  
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esqueceu a principal elaboração para entendermos o pensamento rangeliano, que é a lei 

da dualidade básica. Da mesma forma no início da década de 1980 vemos outro 

ambicioso e necessário projeto de entendimento do pensamento econômico brasileiro, 

que reconheceu os méritos da análise de Rangel, que foi o livro de Ricardo 

Bielschovsky (1985). Nessa obra, Bielschovsky demonstrará a questão central no 

pensamento de Rangel, que é a questão da dualidade básica e realizará a contraposição 

das ideias dos mais diversos economistas dos anos de 1930 aos de 1960. Porém, foi com 

a fundação da Revista de Economia Política em 1980, que de fato Ignácio Rangel 

passava a ser reconhecido por seus pares. Ele se tornou um dos patronos da revista 

juntamente com Celso Furtado e Caio Prado Jr. A revista lhe rendeu diversas 

homenagens e vários artigos comentando aspectos de seu trabalho. 

No início dos anos 90 algumas instituições acadêmicas passaram a estudar 

de forma mais detida, em programas de pós-graduação ou pesquisas financiadas pelo 

CNPQ, o pensamento de Ignácio Rangel. Com isso, a Universidade Federal do 

Maranhão com o apoio do BNDES publicou duas pesquisas sobre o pensamento de 

Ignácio Rangel e o departamento de Geografia da Universidade Federal de Santa 

Catarina, através do trabalho do professor Armen Mamigonian, passou a orientar teses 

partindo dos pressupostos rangelianos, além de organizar importantes seminários sobre 

o pensamento do autor. Assim, no ano de 1998 se realizou na Universidade Federal de 

Santa Catarina um seminário para discutir o pensamento de Ignácio Rangel que deu 

origem ao livro organizado por Armen Mamigonian e José Marcio Rego, que faz um 

balanço sobre vários aspectos do trabalho de Rangel. Mais de dez renomados 

economistas, entre eles Bresser Pereira, Márcio Henrique Monteiro de Castro, Gilberto 

Paim, César Guimarães, Paulo Mercadante, Domar Campos, pesquisaram sobre o 

economista maranhense e reconheceram a sua importância para o debate econômico 

nacional. 

Mesmo que todos esses trabalhos que nos antecedem sejam de suma 

importância e representem um marco para a concretização e afirmação de Rangel como 

um intelectual original para o país, os caminhos de investigação ainda deixaram pontos 

descobertos, como os debates do autor com a questão agrária, a contextualização do seu 

debate teórico, a formação teórica de Ignácio Rangel, aspecto biográficos, entre outros 

assuntos de grande relevância. Mesmo sabendo que o nosso trabalho não pretende 

preencher as principais lacunas deixadas por esses autores, um dos objetivos do nosso 

presente estudo é o de analisar o pensamento do autor através de uma perspectiva da 

história das ideias e da sociologia do conhecimento, servindo como uma introdução ao 
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pensamento de Ignácio Rangel. Por isso, não nos prendemos ao estudo biográfico e 

institucional do autor. Antes de tudo, procuramos entender a originalidade da construção 

de seus conceitos científicos, relacionados com uma época e com um contexto. Dessa 

maneira, o centro de nossa análise foi a evolução intelectual do autor, como ele foi 

formulando as suas problemáticas científicas e políticas.  

Apresentamos nesta dissertação uma reflexão sobre como o autor conseguiu 

formular uma interpretação original do Brasil a partir de uma relativa independência 

política e intelectual. Falamos em relativa independência política e intelectual devido ao 

fato de nenhum indivíduo ser neutro em uma sociedade capitalista. Mas como ele não 

estava inserido em nenhum partido, em nenhum cargo executivo do Estado, conseguiu 

defender outros interesses diferenciados dos dessas instituições, permanecendo neutro e 

independente em relação a estes. Mas Rangel estava completamente inserido em outros 

interesses ligados a ideologia da urbanização, da industrialização e do desenvolvimento 

do capitalismo nacional. Ele representava uma posição particular no terreno da luta de 

classes expresso na luta teórica do período em que viveu (1914 – 1995). 

É por isso que o nosso trabalho se insere em dois principais campos 

científicos: a História das Ideias e a Sociologia do Conhecimento. Primeiramente, 

podemos caracterizar o nosso trabalho dentro dos marcos da história das ideias, pois 

procuramos estudar o pensamento de Ignácio Rangel relacionando-o com as principais 

problemáticas do Brasil em que ele viveu (1914 – 1995). Foi assim que estabelecemos a 

relação entre os diversos pensamentos produzidos no Brasil durante a vida de Ignácio 

Rangel e o seu próprio pensamento. Dentro dos marcos de nossa perspectiva 

materialista, procuramos analisar a relação entre o seu discurso científico e a sua prática 

social. Tentamos estabelecer a relação existente entre o discurso e a prática política e 

ideológica que estava por trás do discurso científico rangeliano. Tornou-se necessário 

fazer o estudo comparativo entre as mais diversas tendências políticas que se 

apresentavam no cenário nacional durante a trajetória de produção de nosso autor (1952 

– 1994). 

Nosso trabalho também se insere no campo da sociologia do conhecimento. 

Pois procuramos analisar o discurso científico, as querelas intelectuais existentes dentro 

de todo o processo de formação dos conceitos rangelianos, que são discussões da 

formação de conceitos para a história econômica nacional, a teoria monetária, a teoria 

da renda, a teoria do subdesenvolvimento, entre outros aspectos epistemológicos 

necessários de serem feitos para contextualizar o debate intelectual nacional.  

Em resumo, podemos afirmar que as ideias de Ignácio Rangel não podem 
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ser compreendidas de forma isolada da sociedade em que ele vivia das problemáticas e 

dos anseios de sua época. É necessário conhecer o indivíduo, as suas relações 

institucionais, mas não pretendemos aqui discutir a vida de Rangel em si ou o seu papel 

na burocracia estatal, pretendemos discutir o percurso de suas ideias. Queremos antes de 

tudo entender principalmente o seu pensamento, a suas proposições teóricas a luz do 

movimento concreto da sociedade brasileira de sua época e dos debates que enfrentou. 

Ignácio Rangel é difícil de ser inserido em qualquer corrente na história do 

pensamento econômico nacional. Aproximou-se mais do nacional desenvolvimentismo 

e do marxismo. Mas é difícil até mesmo podermos defini-lo no interior dessas correntes, 

pois procurou caminhar com relativa independência teórica e política nas duas. Tanto é 

que ele conseguiu debater com a esquerda, criticando-a em suas compreensões 

mecânicas sobre a realidade brasileira, polemizou com o pensamento nacional-

desenvolvimentista demonstrando as suas fragilidades, assim como antagonizou com o 

pensamento nacionalista, ao defender a necessidade de privatização dos serviços de 

utilidade pública. Ele não pode ser definido como um marxista, pois fazia uma 

reelaboração dos conceitos de Marx para a realidade brasileira. Assim também ele não 

pode ser definido como um keynesiano, formulando e reelaborando alguns 

entendimentos sobre a economia nacional. Ele também não pode ser definido apenas 

como um desenvolvimentista, pois o seu projeto político ia além dos postulados 

defendidos por essa corrente, assim como o seu nacionalismo possui outras 

peculiaridades. Mas ao mesmo tempo ele introduz vários elementos dessas correntes de 

pensamento e incorpora a sua própria abordagem sobre os problemas brasileiros, 

criando uma perspectiva original de análise. 

Nesta introdução ao pensamento de Ignácio Rangel que a nossa dissertação 

propõe, dividimos a exposição dos nossos argumentos em cinco capítulos, nos quais 

procuramos entender o homem e as suas vinculações institucionais e políticas, as suas 

teorias históricas e econômicas como os problemas agrários presentes em seu 

pensamento. Partimos do mais geral, que é a sua teoria da dualidade, para entendermos 

como ele a utilizou e aplicou no estudo de questões específicas, como a perspectiva de 

valorização futura da terra, que ele denominou como Quarta Renda. 

No primeiro capítulo tratamos elaboramos um esboço sintético da trajetória 

de Ignácio Rangel para tentar contextualizar a sua produção teórica com as suas 

relações sociais. Todos os seus conceitos foram elaborados a partir de sua participação 

política no Brasil. Ele estava atento aos acontecimentos econômicos e sociais de sua 

época, e foi por isso que abordamos a sua trajetória no Maranhão, que foi o local de seu 
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nascimento e onde viveu as primeiras experiências políticas e intelectuais, onde 

formulou inicialmente a sua visão de mundo. Ignácio Rangel descobriu o marxismo 

através da contestação da prática das oligarquias rurais maranhenses. Dessa experiência 

política incorporou muito dos ensinamentos do marxismo, para depois romper com o 

seu representante oficial no país, o PCB. O núcleo do marxismo continuou presente em 

Rangel, mesmo quando abandonou a prática e a militância comunista para se dedicar 

principalmente a militância teórica. Foi assim que ao se aproximar da burocracia estatal 

ele formulou o seu conceito de dualidade tendo como base analítica o marxismo e o 

problema das classes sociais presentes na formação social brasileira.  Daí caminhou 

para a sua relativa independência. Nesse primeiro capítulo procuraremos abordar a base 

social do pensamento de Ignácio Rangel, ou seja, o contexto de formação de suas ideias-

chave, como ele chegou ao conceito de dualidade e à sua independência teórica e 

política. 

Para apresentarmos a base sócio-política do seu pensamento, desenvolvemos 

no segundo e terceiro capítulo uma análise sistemática dos principais conceitos 

formulados pelo autor. Na definição do grau de importância encontramos duas ideias 

centrais em seu pensamento: o conceito de dualidade básica e o de ciclos econômicos. 

Argumentaremos que a tese da dualidade foi o ponto central para todas as suas outras 

análises, pois essa dualidade significava entender as peculiaridades da formação social 

brasileira. Mesmo Rangel prometendo apresentar uma obra mais completa e rigorosa 

sobre o conceito de dualidade, nunca chegou a cumprir tal tarefa. Por isso nós dividimos 

em três as principais etapas de aportes de caracterização da teoria da dualidade básica. 

Sendo a primeira aquela em que Rangel formulou o conceito e as suas características 

particulares, a segunda em que ele elaborou a teoria da luta de classes e do pacto de 

poder da sociedade brasileira, formulando a teoria política da sociedade dual brasileira, 

e a terceira em que nos apresentou uma teoria histórica sobre o movimento da dualidade 

brasileira, definindo com essa teoria quatros dualidades e cinco leis essenciais de sua 

modificação. 

No quarto capítulo nos concentramos na aplicabilidade de seu pensamento 

em problemas concretos, no caso centralizaremos o debate agrário de Ignácio Rangel. 

Procuramos contextualizar a sua obra com o pensamento agrário brasileiro formulado 

da década de 1950 a 1980. As principais posições no debate agrário da década de 1950 e 

1960 foram formuladas pelos comunistas. Esse pensamento de esquerda foi o 

referencial de debate e contraposição de Ignácio Rangel, onde ele procurou formular um 

caminho alternativo ao processo revolucionário no país, e diante desse quadro 



19 

 

demonstraremos como o autor apresentou novos horizontes diante do debate nacional 

sobre a questão agrária. Nessa busca de um caminho alternativo ele procurou diferenciar 

o possível de ser realizado e o que não era possível de ser efetivado para uma 

transformação da estrutura agrária brasileira. É dessa forma que ele se aproximará do 

entendimento de que a questão agrária era também uma questão financeira e que era 

possível modificar a estrutura agrária através do desenvolvimento do capitalismo e da 

intensificação dos mecanismos do mercado. 

Por último, no quinto capítulo continuaremos a abordar o pensamento 

agrário de Ignácio Rangel, mas dirigindo nossa reflexão a um estudo de problemas 

concretos, como é o caso do preço da terra. Concentramo-nos no estudo de seu livro de 

1962 A Questão Agrária Brasileira. Com esse livro o autor fará um diagnóstico da 

estrutura agrária brasileira dos anos 60, onde caracterizará o fato de que o 

desenvolvimento do capitalismo no Brasil produzia uma profunda crise agrária que 

tendia a perturbar os próprios alicerces da sociedade. Foi através dessa perspectiva das 

anomalias causadas na estrutura agrária que chegou ao entendimento dos problemas 

inflacionários do país. Portanto, a inflação brasileira seria incompreensível se não 

houvesse o entendimento dos seus aspectos agrários. Para aprofundarmos este ponto 

dividimos em duas partes o estudo da questão agrária e a inflação. Depois procuramos 

adentrar na principal problemática que o autor discutiu com mais ênfase no final de sua 

vida, que é a questão do preço da terra no Brasil, onde Rangel elaborará o seu inovador 

conceito de Quarta Renda, em que permite um salto definitivo para a compreensão dos 

problemas agrários brasileiros. 

A nossa dissertação propõe a ser mais um passo historiográfico na superação 

da lacuna do entendimento do pensamento de um dos mais originais economistas 

brasileiros. Não estamos propondo uma obra definitiva, pois inúmeros aspectos 

importantes do seu pensamento foram propositalmente afastados para chegarmos ao 

entendimento dos problemas agrários levantados pelo autor. 

Diante de toda a persistência de relações atrasadas no interior dos setores 

modernos ou a modernização de setores atrasados, a obra de Ignácio Rangel firmou-se 

como um referencial teórico fundamental para a compreensão do nosso país, sendo 

necessário que todos aqueles que desejam entender os problemas agrários conhecer a 

sua perspectiva para poder construir uma interpretação sobre o nosso país com maior 

grau de profundidade e elaboração avançando sobre o que foi realizado por nosso autor. 

A discussão de Rangel é a discussão sobre a busca de soluções e de respostas para os 

principais problemas que imolam o povo brasileiro.  
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Capítulo I 
 

 

Introdução 

 

Trataremos nesse capítulo sobre alguns fatos da vida de Ignácio Rangel que 

são determinantes para o entendimento de sua produção teórica. Por isso, iremos dividir 

a nossa análise em quatro pontos. Primeiro, discutiremos sobre a sua formação no 

Maranhão, que foi o local onde passou a entender os problemas que atingiam a 

sociedade brasileira, formando o seu pensamento crítico. Foi no Maranhão que Rangel 

conheceu o Partido Comunista e o marxismo e esse será o segundo ponto. Vamos 

entender a relação de Rangel com os comunistas, que exercerão uma influencia 

marcante em sua produção teórica. O terceiro ponto será o período em que ele se 

transferiu para a cidade do Rio de Janeiro, onde ocorreram várias mudanças em sua 

vida. Rompeu com o Partido Comunista e se aproximou do pensamento nacional-

desenvolvimentista. É justamente nesse período (década de 50) que formulou o núcleo 

de seu pensamento teórico. Por último, levantaremos as principais obras e conceitos 

formulados por Rangel ao longo de sua vida. Assim, nesse primeiro capítulo 

apresentaremos de forma panorâmica a vida e a obra de Ignácio Rangel.  

 

1 – A Terra do “Já Teve” 

 

A formação econômica do Maranhão está relacionada com a frente de 

expansão para a região amazônica iniciada ainda durante o período colonial
8
. O seu 

povoamento já tinha sido tentado antes da conquista que os portugueses fizeram sobre 

os invasores franceses no ano de 1615, já que os portugueses realizaram infrutíferas 

                                                 

8 “O que estamos chamando de Maranhão? A pergunta é fundamental, pois a entidade geográfica 

conhecida por esses nomes não é de evidente compreensão antes de 1626. O antigo Estado do Maranhão é 

o nosso palco, o cenário onde as nossas personagens se movimentam e atuam. Por isso algumas 

explicações se fazem necessárias. De fato, a palavra é mais antiga do que a definição política dessa 

região. Quando nos referimos ao Maranhão, estamos falando do imenso território que começa a noroeste 

da capitania do Ceará, onde encontrava termo a ocupação efetiva do espaço pelo Império português, e vai 

até a desconhecida divisa com o Vice-Reinado do Peru. De acordo com a Demarcação proposta pelo 

capitão Simão Estácio da Silveira, haveria mesmo um “padrão de mármore”, construído por Carlos V, em 

algum ponto do rio, indicando onde terminariam as terras portuguesas e começavam as castelhanas. Não 

obstante isso, a região permaneceu durante muito tempo como território impreciso. Em dias de hoje, o 

Maranhão corresponderia aos Estados que compõem a chamada Amazônia legal (Amazonas, Pará, 

Amapá, Rondônia, Roraima, Acre, Tocantins) e mais os atuais Piauí, Maranhão e, por vezes, o Ceará, 

muito embora essa transposição para os dias atuais seja bastante pobre em termos descritivos. Na prática, 

o Maranhão terminava até onde alcançavam os interesses privados dos grupos luso-pernambucanos que 

fizeram a conquista”. (Cardoso, 2002, p. 13 e 14) 
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expedições
9
 e os espanhóis só tardiamente haviam se interessado pela região.  

Na sua descrição sobre esse movimento de povoamento da região 

amazônica, o historiador Caio Prado Jr. afirma que na região do delta (onde hoje é o 

Pará) “o povoamento encontrou fácil acesso, não só local, mas para o coração do 

continente, mercê desta admirável rede hidrográfica de comunicações que oferecem o 

grande rio e seus tributários” (Prado Jr, 1997, p. 43).  Afirma ainda que “os portugueses 

se instalaram na foz do rio em 1616, expulsando daí ingleses e holandeses, os primeiros 

ocupantes”. Já na região do Maranhão de hoje, Prado Jr. descreveu como uma região 

quase inabitada, com a presença de poucos grupos indígenas. Apresentou como uma 

região em que as condições de vida na orla marítima são extremamente difíceis, mas 

que no interior já se encontravam algumas modificações, já que existiam condições 

favoráveis para a criação de gados e para a plantação. Fala que essa região estava 

servida por grandes rios que ligavam tanto ao sertão como a região amazônica. Discute 

que no século XIX o Maranhão “achava-se em vias de se tornar um dos centros mais 

importantes da colônia” (Prado Jr., 1997, p. 45) 
10

. Mas uma das características que o 

historiador ressaltará durante o período colonial maranhense foi a baixa densidade 

populacional de sua ocupação
11

. 

                                                 
9 OLIVEIRA, Alberto Luiz Rizzo. Ramkokamekra-Canela: dominação e resistência de um povo 

timbira no centro este maranhense. Campinas, 2002, Dissertação de Mestrado apresentada ao 

Departamento de Antropologia do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da Universidade Estadual 

de Campinas. 

10  “Acompanhando a costa de Bragança para leste, atravessa-se uma região quase deserta, habitada por 

escassos índios semicivilizados; as comunicações se fazem aí pelos “furos” numerosos que abundam 

neste território semi-aquático. Mas eram muito pouco utilizadas, servindo-s delas, regularmente, só o 

correio do Maranhão, estabelecido nos últimos anos do séc. XVIII. E assim vai a costa até o rio Turiaçu, 

então limite administrativo das duas capitanias do Grão-Pará e do Maranhão, e o pequeno povoado do 

mesmo nome, situado no fundo do estuário e habitado por uns pobres lavradores mestiços. 

Além do rio Turiaçu, a costa propriamente não é mais favorável ao povoamento que a do trecho anterior. 

Mas acompanhando-a, pouco afastados da orla marítima, aparecem estes característicos campos do 

noroeste maranhense, os perizes, tão favoráveis, a certos respeitos, para o estabelecimento da criação. 

Alagados no inverno navegam por eles sem obstáculos, canas carregadas com sacos de algodão, e o “gado 

pasta metido na água até o pescoço”, refere um contemporâneo; pode, no entanto abrigar-se nas elevações 

e ilhas de bosques, onde também no verão, contra os ardores do sol. Zona de fácil penetração e ocupação, 

estendendo-se por vasta área que alcança o rio Pindará, os perizes se povoam regularmente – em 

confronto bem entendido com o que vimos mais para o norte. O rio Piracumã e a baía de Cumã, onde está 

Guimarães, o principal centro da região, navegáveis em qualquer estação do ano, servem para as 

comunicações locais e articulam os perizes com o exterior. 

Alcançamos assim as baías conjugadas de São Marcos e São José, vasto estuário de grandes rios 

navegáveis até o alto sertão. O sítio reúne por isso condições excepcionalmente favoráveis, e nele se 

centralizou o que a capitania do Maranhão Possui de mais considerável, inclusive a capital. Tanto na ilha, 

em que ela se edificou como no continente fronteiro, e muito para o interior, sobretudo pelo rio Itapicuru 

acima, a colonização se fixou solidamente, e no momento que aqui nos situamos princípios do séc. XIX 

achava-se em vias de se tornar um dos centros mais importantes da colônia”. (Prado Jr., 1997, p. 44 - 45) 

11 “É, sobretudo na margem dos poucos rios perenes que se condensa a vida humana: na do São 

Francisco, dos rios do Piauí, do alto Maranhão (território dos Pastos Bons). Antonil faz uma 

enumeração, que embora de 1711, ainda prevalece nas suas linhas gerais cem anos depois, no 

momento que nos ocupa. Intercalam estas regiões mais favorecidas, extensos desertos que só as vias 
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Mesmo com as mudanças instrucionais, como a independência, o Maranhão 

não foi fortemente povoado. Foi somente com o desenvolvimento da economia 

exportadora durante o Segundo Império que a economia maranhense realmente passou a 

crescer. Com isso, durante o século XIX o Maranhão foi uma próspera província, se 

destacando na produção algodoeira, principalmente, durante a crise no mercado mundial 

do algodão gerada pela instabilidade provocada pela independência dos Estados Unidos. 

Assim, o próprio Ignácio Rangel define: 

 

O Maranhão foi como é sabido, uma das províncias mais ricas do 

Império. Quase isolado do resto do Brasil, enquanto o principal meio 

de transporte foi o navio à vela, dado que a conjugação da Corrente do 

Brasil com o alíseo fazia com que o caminho mais curto de São Luis a 

Fortaleza passasse pelo mar dos Sargaços e Lisboa, vivia também uma 

conjuntura econômico-social sui generis. Pensava mais com a cabeça 

de Coimbra e de Paris, do que do Rio de Janeiro. Não por acaso, era a 

Atenas Brasileira. (Rangel, 2008, p. 58) 

 

Já Flávio Antonio M. Reis (1992) nos demonstra que no final do século 

XVIII até o ano de 1820 representa um ciclo de desenvolvimento da economia 

algodoeira maranhense, que será considerado o período de auge desse tipo de atividade, 

entrando em declínio a partir dessa data. Claro que essa economia continuou a crescer, 

mas é durante a metade do século XIX que ela entra em processo de decadência, 

chegando ao século XX completamente arrasada. Segundo o autor isso ocorreu devido a 

um lento processo de descapitalização dos exportadores, agravada a cada ano devido às 

instabilidades do mercado internacional e o acirramento da concorrência com outras 

regiões coloniais que dedicavam à produção desse produto de forma mais econômica e 

com compradores mais fixos. Assim o autor nos afirmava: 

 

A economia maranhense durante o período imperial sustentou-se 

principalmente na exportação de algodão e açúcar. A região foi 

incorporada ao sistema mercantilista na segunda metade do séc. 

XVIII, através da Companhia Geral do Grão-Pará e Maranhão, e 

conheceu uma rápida alta nas exportações de algodão entre o final do 

séc. XVIII e início da década de 1820. (Reis, 1992, p. 06) 

 

                                                                                                                                               
de comunicação atravessam. Ao longo delas estabelecem-se alguns moradores, apesar das dificuldades 

locais, para prestarem concurso às boiadas que transitam na proximidade, ou para recolherem, a baixo 

preço, alguma rês estropiada pelas longas caminhadas e constituírem assim uma pequena fazenda. As 

cacimbas, poços d’água, congregam quase todo o resto do povoamento. Assim, onde o lençol 

subterrâneo é mais permanente e resistente às secas, bem como acessível aos processos rudimentares 

de que dispõe a primitiva e miserável população sertaneja, o povoamento se adensa. “Olho d’água” é 

uma designação que aparece freqüentemente na toponímia do sertão: a atração do líquido é evidente. 

(Prado Jr, 1997, p. 63 - 64) 
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Ainda segundo Flávio Antonio Moura Reis a economia maranhense passou 

a entrar em decadência a partir de 1820, já que havia regularizado o abastecimento do 

mercado internacional de algodão realizado pelos Estados Unidos, reduzindo as 

exportações maranhenses do produto, levando ao endividamento do produtor e a 

desestabilização do sistema exportador. Porém, lembra que possuiu outros momentos de 

crescimento, como o da Guerra Civil nos Estados Unidos, que perturbou novamente o 

abastecimento do produto no mercado mundial. O mesmo autor nos lembra que durante 

o período do Império também surgiram instabilidades locais, como a Balaiada, que 

provocou maiores problemas para a economia local. Na tentativa de salvar a economia 

local, os governos incentivaram o plantio de cana-de-açúcar, motivados pelos elevados 

preços do produto no mercado internacional. Assim, o autor remontará esse processo: 

 

O estabelecimento de um sistema agro-exportador no Maranhão 

obedece a duas fases distintas. A primeira abrange o período de crise 

do antigo sistema colonial (1808/18020) até a idade do séc. XIX. As 

principais questões desta fase são a formação de um esquema próprio 

de financiamento da produção, independente das reinvenções de casas 

comerciais com sede na Metrópole, e a constituição de um setor 

empresarial local, concentrado em S. Luís, a capital da Província e 

sede do porto por onde era escoada a produção. Nesse período, o 

nascente sistema agroexportador assentava-se predominantemente 

sobre o algodão. A segunda fase inicia-se em meados do séc. XIX e 

estende-se até a crise do final do século, quando o sistema é 

modificado em sua base produtiva, a grande plantação especializada e 

o braço escravo, e em suas vinculações comerciais, o mercado 

exterior. Nossa fase, a agro-exportação conheceu os surtos de 

diversificação do capital mercantil, num primeiro momento inversões 

no setor de serviços e, posteriormente, no setor fabril, basicamente 

indústria têxtil. Além disso, o setor agrário de exportação assentava-se 

na produção de algodão e açúcar. (Reis, 1992, p. 07 e p. 08)  

 

Ainda, segundo Reis, iniciavam-se os primeiros passos para o setor de 

serviços entre 1850 e 1870. Durante esse período, o setor de transporte era realizado 

todo no barco a vela ou em canoa, já que tinha fracassado o barco a vapor (1851/1854), 

ganhou impulso a partir de 1856, quando se contratou duas companhias para a 

realização do serviço, que chegou a contar em 1870 com nove barcos a vapor. Até o 

final do século XIX a economia maranhense estava baseada principalmente na 

exportação de algodão e açúcar, que se manteve praticamente estática. Segundo ele, dois 

problemas são destacados pela literatura como “os mais sérios entraves para o sistema 

exportador do Maranhão” (Reis, 1992, p. 13), que era a necessidade de modernização da 

estrutura produtiva e conseguir competir no mercado internacional. Conseguiu o 

primeiro ponto através da diversificação da mão-de-obra, sendo muitos escravos 
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vendidos para a produção cafeeira do sudeste. A economia maranhense conseguiu se 

aproveitar da seca do semiárido nordestino e do processo migratório para a ocupação da 

Amazônia, empregando inúmeros desses trabalhadores nessas atividades, além de surgir 

em várias regiões de fronteira agrícola uma economia de subsistência. Porém, desde a 

metade do século XIX ocorria queda no preço do algodão no mercado internacional que 

levou a uma descapitalização dos grandes fazendeiros (Reis, 1992). 

Alguns importantes fatos levaram a crise do modelo exportador maranhense. 

A abolição da escravidão, a queda do preço no mercado internacional, o grande 

endividamento dos grandes produtores, foram os principais fatores que levaram ao 

declínio do latifúndio de exportação do Maranhão (Reis, 1992). Essa situação levou ao 

predomínio das “pequenas roças”, uma grande maioria integrada ao antigo latifúndio, 

que estava voltado mais ao mercado interno, atendendo a necessidade da indústria 

substituidora de importações. É nesse período também que apareceu a primeira fábrica 

têxtil do Maranhão, localizada na cidade de Caxias
12

, que logo se difundiriam e 

chegariam a outras quatorze espalhadas pelo estado, empregando cerca de quinze mil 

operários. Segundo Ignácio Rangel: 

 

É certo que, concomitantemente com o virtual colapso da Agricultura, 

na esteira da Abolição assistíamos a um desenvolvimento singular da 

indústria da transformação, especialmente em São Luís. Assim, 

segundo o Prof. Jerônimo de Viveiros – meu ilustre mestre de história 

– com 16 fábricas, o Maranhão era o segundo parque industrial 

brasileiro, aí por 1895. Seguindo-se a Minas Gerais, com 37 fábricas e 

acima da capital Federal e ao Estado do Rio de Janeiro, da Bahia e de 

São Paulo que, nessa ordem tinham 15, 14, 12 e 10 fábricas, somente. 

(Rangel, 2008, p. 59) 

 

A crise do ano de 1929 afetou de diversas maneiras a economia maranhense. 

A indústria têxtil entrou em declínio devido à concorrência com a indústria paulista, 

assim como o agravamento da economia exportadora do algodão e do açúcar. O 

Maranhão só retomou o crescimento econômico na década de 60. Esse período, que vai 

dos anos 30 aos anos 60 é intitulado pelos contemporâneos e inclusive por Rangel como 

a terra do “Já Teve”. 

O Maranhão no início do século XX continuava sendo uma província 

relativamente isolada do restante do país. Em sua descrição sobre a cidade de São Luís 

                                                 
12 TEIXEIRA, Cléudia Menezes Graça. Ciclo de Desenvolvimento da Indústria Têxtil em Caxias – MA. 

Mimeografado. Campinas: Unicamp – Departamento de Economia, 2003, 313 p. 
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durante esse período, Sylvio W. Ribeiro (1998) 
13

 nos diz que uma viagem de barco a 

cidade do Rio de Janeiro gastava cerca de dezoito dias. Ainda nos fala que as estradas 

de rodagem eram extremamente precárias, gastando meses para chegar por terra ao Rio 

de Janeiro. Para nos dar uma noção, demonstra que uma viagem da cidade de São Luís a 

cidade de Imperatriz, que possui cerca de 350 km de distância, demorava cerca de um 

mês de duração. Esse era o nível de isolamento entre as várias cidades do Maranhão, 

fazendo com que essa região se desenvolvesse em um ritmo mais lento do que das 

regiões sul e sudeste do país. 

Segundo o mesmo autor, a maioria do território do Estado do Maranhão, 

durante esse período, era composto por terras devolutas, ou seja, terras da união que 

foram griladas e legalizadas com o tempo pelos latifundiários. Assim nos fala: 

 

Aliás, um graduado funcionário deste último serviço [Domínio da 

União] confidenciou-me que a quase totalidade das terras do estado do 

Maranhão se classificavam como devolutas (sem considerar os 

terrenos de marinha). (...) Curioso é que hoje todas essas terras têm 

donos, com títulos de propriedade legais e às vezes centenários. A 

grilagem campeou e ainda campeia. (Ribeiro, 1998, p. 74). 

 

Concomitante ao processo de grilagem também existia uma economia 

natural que foi se desenvolvendo através de uma economia extrativista, que é o babaçu. 

O babaçu se tornou um dos principais produtos produzidos no Maranhão, que eram 

destinados em sua maioria para a exportação, sendo inclusive em 1935 incluído em um 

tratado internacional entre Brasil e Estados Unidos. A comercialização do babaçu estava 

ligada as casas de comércio que negociavam esses produtos com o exterior. O Maranhão 

também possuía durante esse período uma economia algodoeira, que abastecia uma 

pequena parte do mercado interno, sendo também destinada à maioria da sua produção 

para a exportação. Produzia ainda arroz e mandioca através dos vários posseiros e até 

latifundiários locais
14

. Apesar do longo litoral maranhense, a pesca era uma atividade 

pouco desenvolvida e pouco praticada. A frágil indústria maranhense entrou em crise 

devido à concorrência com outras regiões e com as importações dos mais diversos 

produtos. 

Segundo Sylvio Ribeiro (1998) a própria capital do Estado, a cidade de São 

Luís, representava uma situação de abandono, que lembrava a nostalgia do passado, 

                                                 
13 RIBEIRO, Sylvio Wanick. O Pensamento de Ignácio de Mourão Rangel. In MAMIGOMIAN, A e 

REGO (orgs). O Pensamento de Ignácio Rangel. São Paulo: Ed. 34, 1998. 

14 MALUF, Renato Sérgio J. A expansão do capitalismo no campo: o Arroz no Maranhão, Campinas, 

1977, Dissertação de mestrado apresentada ao Departamento de Ciências Humanas da Unicamp para a 

obtenção do título de mestre em ciências econômicas. 
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com seus velhos casarões, que ele também definirá como a cidade do “Já Teve”. Pois, 

algumas indústrias que se instalaram na cidade e não conseguiram se manter no 

mercado, tendo que decretar a falência durante esse período. Toda essa situação levou a 

inúmeros problemas para a juventude e aos trabalhadores maranhenses, pois, lá 

“inexistia perspectiva de emprego, o progresso era nenhum, havia marasmo após longo 

período de decadência, ainda não estancada” (Ribeiro, 1998, p. 70). 

A produção de alimentos nunca foi uma debilidade no Maranhão desse 

período, devido à grande quantidade de terras disponíveis. Como rota de ligação entre o 

Norte e o Nordeste, atraiu milhares de nordestinos de outros estados, que se tornaram 

posseiros, que constantemente tiveram que lutar contra os grileiros, fato esse que se deu 

tanto na economia do babaçu como na agricultura de subsistência. 

Durante a República velha o Maranhão foi dominado por várias 

oligarquias
15

. A sua economia pouco havia se diversificado, permanecendo basicamente 

agrária, abastecendo a economia externa, mas também a interna. Esse fato fez com que 

as oligarquias continuassem a dominar a política local, mas não sem conflito. A vitória 

eleitoral de Arthur Bernardes não provocou o fim das tensões geradas pela vigência do 

acordo político café com leite e essa situação repercutiu no Maranhão
16

: As mudanças 

políticas ocorrerão nos anos 30, que de fato não representou uma ruptura com o modelo 

                                                 
15 REIS, Flávio Antônio Moura. Grupos Políticos e Estrutura Oligárquica no Maranhão (1850/1930). 

Campinas, 2002, Dissertação de Mestrado Apresentada ao Departamento de Ciências Políticas da 

Unicamp. 

16 “A vitória de Arthur Bernardes não implicou contenção da crise existente. Muito pelo contrário. O Rio 

Grande do Sul assumiu vigorosa oposição ao novo presidente por temer – o que de fato ocorreu em 1926 

– uma reforma constitucional limitando a autonomia dos estados e reforçando o poder central. 

Além disso, o desgaste do novo governo começara desde o episódio das Cartas Falsas. 

Esse episódio levantou tanto a alta oficialidade como os jovens oficiais – que participariam depois do 

Movimento Tenentista – contra o presidente eleito. O acúmulo de tensões provocou tentativa de 

articulação golpista liderada pela alta oficialidade, esvaziada pela recusa do apoio do governador gaúcho 

Antônio Augusto Borges de Medeiros aos generais que defendiam a ruptura da legalidade institucional. A 

oligarquia gaúcha era uma das poucas em condições de enfrentar a política do Café-com-Leite. 

O quadro de tensões também resultou em conflito no Maranhão. Em 26 de abril de 1922, o governador, 

Raul Machado, foi deposto por forças oposicionistas. Raul Machado havia sido eleito vice-governador e 

assumiu o cargo o então governador Urbano Santos, liderança maior da política maranhense, fora 

empossado na vice-presidência da República na chapa de Epitácio Pessoa. 

Os golpistas estavam articulados com a política e contavam com simpatias de tropas do Exército, o que 

permitiu a posse da Junta Revolucionária. Esta era composta pelos bacharéis de direito Raimundo 

Leôncio Rodrigues, que comandaria a Justiça; Carlos Augusto de Araújo Costa, que ficaria com a 

Fazenda; Rodrigo Otávio Teixeira, na Secretaria de Interior; e o médico Tarquínio Lopes Filho, candidato 

derrotado por Urbano Santos às eleições para o governo estadual em setembro de 1921, na presidência da 

mesma.  

Apesar de respaldados pelo apoio popular, os rebeldes não conseguiram evitar a ação do governo federal, 

que cobrou do Exército o respeito à Constituição. Assim, o governador deposto retomou seu cargo doze 

horas após o golpe. 

Durante as negociações com as autoridades militares, Raul Machado prometeu anistia aos integrantes da 

Junta. Entretanto, prendeu e perseguiu seus adversários. Leôncio Rodrigues, temendo sua sorte na prisão, 

suicidou-se às vésperas de seu julgamento. O impacto de sua morte e a pressão popular contribuiu para a 

absolvição dos demais acusados. (Aquino, Vieira, Agostino, Roedel, 2007, p. 298 e p. 299) 
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oligárquico vigente. Agora deviam satisfações ao novo governo federal instituído. Dessa 

forma o Maranhão teve vários Interventores federais. Mas por trás desses interventores 

federais se encontravam representantes das antigas oligarquias rurais. Foi assim que 

surgiu Vitorino de Brito Freire, que foi uma personificação da política do Maranhão 

durante o período do “Já Teve”. Esse indivíduo comandava um grupo responsável por 

várias atrocidades, tendo como membro um sujeito apelidado de Papai Noel, que por ser 

o mais violento batizou o grupo de assassinos. Assim: 

 

O coronelismo histórico expressava-se no vitorinismo ou era 

vitorinista. A denominação origina-se de Vitorino de Brito Freire, 

chefe político do Maranhão. Por vezes chamado de major Vitorino, 

desde o ano de 1933 destacou-se como figura de proa na política 

maranhense. Já em 1934 liderou o grupo Papai Noel, que recorria a 

processos violentos contra eventuais adversários políticos. 

Representante das oligarquias rurais foi um dos fundadores do PSD 

maranhense, sendo eleito senador em 1947. (Leão de Aquino e Rubim 

Santos [et al.], 2007, p. 506) 

 

E continua: 

 

Por um longo período, impôs e tutelou governadores, interferindo nas 

eleições através do controle de currais eleitorais, da manipulação 

durante apurações, do uso de violências contra adversários, além de 

inúmeras outras práticas delituosas. (Leão de Aquino e Rubim Santos 

[et al.], 2007, p. 506) 

 

Como vimos acima, os autores considerarão que Vitorino estava relacionado 

com as várias esferas administrativas do Estado, possuindo vínculos com o governo 

federal, onde possuía relações com todos os presidentes da república até a sua morte. 

Vitorino dominou a política maranhense, tendo passado inclusive pelo cargo de 

senador
17

 por várias vezes. Vitorino foi à personificação da política maranhense do 

período do “Já Teve”. Foi nesse ambiente que Rangel construiu as bases para suas 

futuras análises da peculiaridade brasileira. Foi no Maranhão, que se tornou a “Terra do 

Já Teve”, com a decadência econômica do início do século XX e a permanência do 

domínio das oligarquias agrárias, que Ignácio Rangel construiu o seu senso crítico sobre 

o Brasil. Foi no quadro acima descrito que ele nasceu e se formou intelectualmente e 

politicamente. Vejamos agora a trajetória de Rangel no Maranhão e como isso 

influenciou na sua produção teórica. 

                                                 
17 AQUINO. VIEIRA, Fernando. AGOSTINO, Gilberto. ROEDEL, Hiran. Sociedade Brasileira: uma 

história através dos movimentos sociais: da crise do escravismo ao apogeu do neoliberalismo. 5ª ed. 

Rio de Janeiro: Editora Record, 2007.  



28 

 

 

2 – A Formação de Ignácio Rangel no Maranhão 

 

Foi nessa conjuntura acima descrita que José Lucas Mourão Rangel
18

, que 

era juiz de direito, criou os seus cinco filhos. Seguindo uma vocação familiar, já que seu 

pai e seu avô também haviam exercido a função de magistrados, seguiu a carreira 

jurídica com muito afinco e ardor. Era um homem estudioso, que lia de tudo e era 

informado sobre os acontecimentos políticos. Também possuía um posicionamento 

crítico diante da política local, sendo um adversário das oligarquias locais maranhenses, 

intercedendo em vários conflitos de forma contrária a esses interesses oligárquicos
19

, 

que fez com que esse tivesse uma vida atribulada, de perseguições, através de 

transferências, para os mais distantes pontos do Maranhão. Seguia de certa forma uma 

tradição familiar, já que o seu pai havia sido executado durante a Confederação do 

Equador, movimento revolucionária que estourou em Pernambuco no século XIX. 

Dessa forma, seu filho, batizado como Ignácio Mourão Rangel, nasceu nesse ambiente 

político, no dia 20 de fevereiro de 1914, na cidade de Mirador no Maranhão, depois de 

mais uma das inúmeras transferências políticas que havia sofrido.  

Devido a essas inúmeras transferências, para os locais mais distantes da 

província, Ignácio Rangel obteve a maior parte de sua formação básica por parte de seu 

pai, que serviu como uma espécie de tutor
20

. Essa boa educação recebida do pai levou 

Rangel a dominar o francês, a conhecer os clássicos da literatura desde muito cedo e a 

aplicar todo o estudo à realidade a qual vivia. A influência do pai juiz e do direito em 

sua vida o levou a se interessar pelo ofício do pai e pela sua aplicação na realidade, 

vendo que é necessário interpretar os problemas e nunca ficar preso aos dogmas. Sobre 

essa questão Paulo Mercadante afirma: 

                                                 
18 A bibliografia sobre José Lucas Mourão Rangel e a árvore genealógica de Ignácio Rangel são muito 

escassas. Consultamos as presentes informações em Bresser Pereira (1998), Mario H. M. De Castro 

(2005) e nos próprios escritos de Rangel, como em um artigo publicado no correio da Manhã, de 

dezembro de 1960, em que esse diz: “Ouvi muitas vezes de meu pai – que também havia ouvido do 

seu, como ele um pequeno magistrado de aldeia no sertão maranhense, carreira para a qual eu estava 

destinado – que as “questões de moça” e as “questões de terra” são as ocupações quase exclusivas do 

foro do interior. Eram, pelo menos, naquele tempo. (...) Não obstante o respeito quase religioso pela 

lei, que meu bisavô transmitira a meu avô, este a meu pai e este último a mim, menino ainda, aprendi 

que o Código Civil de 1916 não continha soluções aplicáveis, embaraçando, em vez de resolver os 

problemas de terra. Os artigos relativos à enfiteuse me foram explicados pacientemente quando eu 

ainda não entrara para o ginásio. Não queria o meu velho que o futuro magistrados o julgasse mal pelo 

fato de que ele aproveitasse todas as oportunidades para resolver fora da processualística estabelecida, 

amigavelmente, as questões de terra que lhe eram apresentadas'. (Rangel, 2007, p. 205) 

19 RANGEL, Ignácio. Um Instituto Caduco. Obras Reunidas. Editora Contraponto: Rio de Janeiro, 

2005. 

20 A educação de Rangel realizada pelo pai é discutida por Bresser Pereira (1998) e Mario H M de 

Castro (1998). 
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De uma família de magistrados, experimentou em sua infância e 

adolescência a problemática do contraditório processual, a fórmula 

dialética consagrada no Direito, que antecede os julgamentos e, por 

conseguinte, a própria lógica das decisões judiciais. Imbuiu-se, desde 

menino, do choque dos contrários, cuja síntese cabia ao pai magistrado 

definir. (Mercadante, 1998, p. 88). 

 

Isso foi o que o levou a posteriormente cursar direito no Maranhão, 

chegando a fazer até o quarto ano. Inclusive essa mesma faculdade foi arbitrariamente 

fechada pelo Estado Novo
21

. Mas Rangel não abandonaria as ciências jurídicas, 

inclusive os problemas jurídicos estiveram presentes em várias análises durante a vida
22

. 

Devido às tradições familiares passou a estudar direito, que concluiu no Rio de Janeiro. 

No decorrer do curso, devido à influência de alguns professores, passou a se interessar 

por economia política
23

, se aprofundando cada vez mais no assunto e se tornando um 

autodidata, que é um dos fatores que levaram a sua relativa independência intelectual 

nos debates em que se envolveu durante a vida. A sua formação como economista se 

deu somente mais tarde, no curso da Cepal, realizado em Santiago no Chile no ano de 

1955, que equivalia ao título de doutorado. 

Em outubro de 1930 se envolveu em um levante armado para derrubar o 

governo oligárquico vigente no Brasil. Participou da revolta do 24º batalhão de 

Caçadores
24

. Segundo Bresser Pereira a sua participação nesse episódio ocorreu devido 

“a tradição familiar de Rangel, sua personalidade, bem como suas leituras influenciam-

no a pegar em armas com apenas dezesseis anos para ajudar a derrubar o governo 

federal” (Bresser Pereira, 1998, p. 15). Mas com as mudanças ocorridas no cenário 

político e econômico do país, que não levou a mudanças no Maranhão, que continuava 

dominado pelas velhas oligarquias agrárias e apesar da intervenção dos revolucionários 

nos estados, a política não se modificou. Assim, já em 1930, José Luso Torres se tornou 

interventor no estado do Maranhão, não realizando grandes transformações locais. 

Como a situação política do Maranhão pouco mudou, Rangel foi se 

aproximando cada vez mais das ideias comunistas. Ainda no início dos anos 30 passou a 

ler Marx e se tornou um militante do Partido Comunista do Brasil (PCB). Como o 

Maranhão era um estado agrário e rural, Rangel partiu para a organização da 

                                                 
21 IBID, p. 23. 

22 Inclusive a tese da dualidade básica da economia brasileira possui uma explicação jurídica que Rangel 

estudou como a dualidade básica no direito brasileiro. 

23 Ignácio Rangel cita na introdução de A Inflação Brasileira, que foi influenciado pelo professor  

24 RIBEIRO, Sylvio Wanick. O Pensamento de Ignácio de Mourão Rangel. In MAMIGOMIAN, A e 

REGO (orgs). O Pensamento de Ignácio Rangel. São Paulo: Ed. 34, 1998. 
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“Revolução Agrária”. Atuou na organização da luta de vários posseiros de seu estado. 

Em 1935 se envolveu na insurreição comunista. O levante de 1935
25

 foi um 

momento onde o Partido Comunista tentou um Pushing militar para tomar o poder no 

país, estabelecendo uma República Popular, sob o comando do proletariado e o seu 

partido. O planejamento do levante tinha como princípio a insurreição dos quartéis, com 

o objetivo de ganhar posteriormente o apoio da população
26

. No Maranhão não foi 

diferente, existia todo um planejamento para o levante nos quartéis. Porém, os fatos 

ocorreram de forma inesperada em Natal (RN), ocorrendo o levante no sábado, quando 

todos os envolvidos com a conspiração no Maranhão foram pegos de surpresa. A 

insurreição logo foi controlada em Natal sem ter iniciado no Maranhão e em outros 

estados nordestinos. Porém, logo após os acontecimentos descobriram os planos 

insurrecionais no Maranhão, levando todos os revoltosos para a prisão
27

. Rangel estava 

entre os envolvidos no levante de 35, sendo um dos contatos do Partido Comunista no 

Maranhão. Depois, o Estado Novo fechou a Faculdade de Direito de forma arbitrária. 

Não conseguiu concluir o seu curso, tendo que fazê-lo no Rio de Janeiro novamente.  

Como consequência de toda a sua atuação política, Rangel foi preso em São 

Luís e depois foi enviado para o Rio de Janeiro, onde ficou encarcerado por dois anos. 

Esse período de encarceramento também permitiu que ele conhecesse uma série de 

célebres figuras da esquerda brasileira do período, que também viviam uma situação 

análoga. Ele considerou esse período como o de uma verdadeira universidade, apesar da 

situação de prisão teve oportunidade de aprender sobre o Brasil, sobre os seus principais 

problemas. Para se ter uma ideia, na prisão política do Estado Novo fez treze cursos 

oferecidos por alguns intelectuais revoltosos e militantes participantes da ação de 

1935
28

. Entre os cursos que ele fez durante esse período constam o de sociologia, 

matemática, economia, entre outros. Também foi durante esse período que teve maior 

acesso a obra dos clássicos do marxismo, tomando conhecimento e discutindo com os 

seus colegas e professores da prisão. 

Em 1939 foi libertado do cárcere, ficando proibido de sair da cidade de São 

Luís. Passou a trabalhar na fábrica Martins Irmãos e Cia, como uma espécie de 

administrador, onde conseguiu bons resultados para a empresa. Rangel se estabeleceu 

                                                 
25 COSTA, Homero de Oliveira. A Insurreição Comunista de 1935: o caso de Natal (RN). Curso de 

Ciência Política, Unicamp, Campinas, 1991, 336 p. e POMAR, Pedro. Gloriosa Bandeira de 35.  

26 LOWY, Michael. O Marxismo na América Latina: uma antologia de 1909 aos dias atuais. São Paulo: 

Editora Perseu Abramo, 1999. 

27 COSTA, Homero de Oliveira. A Insurreição Comunista de 1935: o caso de Natal (RN). Curso de 

Ciência Política, Unicamp, Campinas, 1991, 336 p 

28 Bresser Pereira, 1998, p. 15.  
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novamente no Maranhão, se casou, até que em 1945 resolveu mudar para o Rio de 

Janeiro. Assim: 

 

Em abril de 1945, os jornais do Maranhão publicaram o programa da 

1ª Conclap – Conferência das classes produtoras, que seria realizada 

em Teresópolis, Rio de Janeiro. Rangel, além de escrever dois 

trabalhos para a conferência, é chamado a chefiar a Assessoria da 

Associação Comercial do Maranhão, que representaria esse estado no 

evento. A participação no evento das classes produtoras em 

Teresópolis faz o chefe de política de São Luís lhe fornecer uma nova 

carteira de identidade e permitir, enfim, a saída de Rangel do 

Maranhão. Do Rio de Janeiro escreve à mulher discutindo a 

possibilidade de não voltar a São Luís, recebendo dela encorajamento 

para começar uma nova fase de sua vida na então capital federal. 

(Bresser Pereira, 1998, p. 15). 

 

Essa é a trajetória político-intelectual de Ignácio Rangel no Maranhão, daí 

retornaria somente em viagens ou para receber honrarias em reconhecimento ao seu 

trabalho como economista, participando no final da vida da Academia de Letras do 

Maranhão. Essa formação política de Rangel no Maranhão foi de extrema relevância 

para a produção de sua obra posterior. O convívio com a dura realidade do interior do 

país, de uma região periférica diante da economia nacional, o fez possuir uma profunda 

análise dos problemas sociais do nosso país. A sua inserção no Partido Comunista e o 

seu conhecimento do marxismo adquirido nesse momento das reuniões partidárias e na 

prisão, fizeram com que esse passasse a interpretar a realidade de uma maneira 

científica e crítica. Portanto, esse é um primeiro fato peculiar da trajetória de Rangel, 

pois não era um homem do eixo Rio-São Paulo, era um homem do Nordeste brasileiro, 

de uma província pobre do país, que enxergava o seu país através das mazelas e não 

através dos gabinetes. Foi esse contato com os problemas regionais, com a realidade da 

vida dura do povo, que o influenciaram para entender o país a partir de seus problemas 

internos e buscar soluções para resolvê-los. 

Na sua mudança para o Rio de Janeiro ainda continuou a atuar no Partido 

Comunista, mas devido a problemas políticos com a orientação programática deste, fez 

com que ele passasse a centrar a sua atuação em uma militância intelectual, através da 

produção de sua obra e de artigos na imprensa diária, que apesar de muitas vezes não 

citar nominalmente o Partido Comunista, nos demonstra que é um claro debate com esse 

seu passado de militância revolucionária. 

Iremos agora tratar sobre a relação de Ignácio Rangel com o Partido 

Comunista e com o marxismo que ele foi absorvendo, enquanto método de análise da 
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realidade brasileira, para depois analisarmos a vida institucional de Ignácio Rangel, para 

a partir daí entendermos como se processa a construção de sua obra teórica, que se deu 

principalmente na década de cinquenta e na década de sessenta.  

 

3 – Ignácio Rangel e o Partido Comunista 

 

Rangel aderiu ao Partido Comunista nos anos 30 depois de ter participado 

de um levante armado contra as oligarquias locais como membro do Quartel da cidade 

de Caçador. Ficou desiludido com os desdobramentos das mudanças institucionais 

ocorridas no cenário nacional, que em seu estado não processou mudanças 

significativas, levando-o a uma aproximação das ideias revolucionárias e esquerdistas. 

A atuação de Rangel no partido foi pouco debatida por seus comentaristas. 

Sabemos um pouco sobre a sua participação e ruptura política através da análise de 

Gilberto Paim
29

. Afirma que ele participou de uma célula partidária destinada a 

intelectuais, que inclusive contava com a participação de Graciliano Ramos.  

Os problemas com o Partido Comunista surgiram por vários motivos. 

Quando este chegou à cidade do Rio de Janeiro não acatou a decisão do Partido 

Comunista que pedia o seu retorno para São Luís, o que gerou algumas divergências
30

. 

Ainda, passou a participar do segundo escalão da burocracia estatal, além da 

assimilação da ideologia nacional-desenvolvimentista. Portanto, a posição contrária do 

Partido Comunista as políticas que estavam sendo adotadas pelo governo Vargas no 

câmbio, no planejamento energético, no planejamento das estradas e rodagens levou a 

um maior afastamento ainda com Rangel. O Partido Comunista fazia forte oposição ao 

governo, o que também ajudava nesse distanciamento de Rangel, que agora trabalhava 

na assessoria econômica do próprio presidente Vargas. 

Esse debate entre Rangel e os comunistas têm maior importância para a sua 

própria produção teórica do que para a vida do Partido Comunista. Ele se propôs a um 

claro debate com o projeto de construção do socialismo no Brasil propugnado pelos 

comunistas e as obras que ele produziu nos anos 50 e 60 representam também um 

debate com o Partido Comunista e com o seu passado militante. Esse debate teve papel 

decisivo na sua construção teórica. 

Para o Partido Comunista o debate com Rangel nunca mereceu um lugar de 

destaque. Apenas críticas pontuais de alguns intelectuais, como Jacob Gorender, mas 

                                                 
29 PAIM, Gilberto (1998).  

30 Bresser Pereira (1998). 
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nada que envolvesse um debate dentro das instâncias partidárias. Inclusive, essa era uma 

situação bastante difícil de ocorrer na conjuntura política do Brasil de então
31

. A atuação 

política dos comunistas era cerceada diante da situação de ilegalidade a qual era imposta 

pela conjuntura política. A síntese dessa nova situação foi o Manifesto de Janeiro de 

1948 e depois o Manifesto de Agosto de 1950, que demonstravam uma radicalização 

política diante da situação de cerceamento de sua atuação. Assim Segatto afirma: 

 

Jogado na clandestinidade e tendo seus jornais fechados, seus Comitês 

Democráticos dissolvidos, seus líderes sindicais afastados pelas 

intervenções, seus parlamentares cassados, seus militantes perseguidos 

ferozmente, o PCB começa a perceber sua força e influência 

diminuírem bruscamente. Isso tudo provoca, entre os dirigentes e 

militantes comunistas, um profundo sentimento de derrota e de 

descrédito no “jogo” político da “democracia burguesa”, tendo como 

conseqüência uma revisão radical de sua política. Esta sofrerá, nos 

anos seguintes, um processo de metamorfose. (Segatto, 1981, p. 61) 

 

O governo Dutra havia posto na ilegalidade os comunistas em sete de maio 

de 1947
32

, favorecendo o clima de dificuldade para o debate no interior do Partido. Os 

comunistas só entrariam com novo pedido de legalidade na Justiça Eleitoral em 1961, 

com o argumento de que haviam mudado o nome do partido, que se passou a chamar 

Partido Comunista Brasileiro, o que comprovaria que esse não fazia parte de nenhuma 

organização internacional, fato que foi desprezado pelo judiciário, permanecendo a 

situação de ilegalidade da atuação dos comunistas. A atuação e debate no interior do 

PCB eram dificultados pela constante repressão que esse sofreu durante todo esse 

período. Por exemplo, até mesmo o Governo Kubitschek, da qual o Partido apoiou em 

vários momentos, tiveram várias práticas anticomunistas, para agradar aquele setor mais 

conservador do exército, como os generais Juarez Távora e Cordeiro de Farias. Em 

junho de 1956, fechou o sindicato dos Trabalhadores Portuários e a Liga de 

Emancipação Nacional, que eram organizações dirigidas diretamente pelo Partido 

Comunista
33

. Inclusive, o próprio vice-presidente João Goulart, teve várias vezes que 

desmentir publicamente a sua relação de colaboração com os comunistas, como era 

atacado constantemente na Tribuna da Imprensa, Jornal impresso de propriedade de 

Carlos Lacerda. Esse era um quadro político de total acuamento em que viviam os 

comunistas no Brasil desse período. Por isso, tanto a situação política de repressão 

                                                 
31 RUCKERT, Sérgio Joaquim. Persuasão e Ordem: A Escola de Quadros do Partido Comunista do 

Brasil na década de 50. Unicamp, Faculdade de Educação, Campinas, 1987. 153 p. 

32 SEGATTO, José Antonio. Breve História do PCB. Livraria Editora Ciências Humanas: São Paulo, 

1981. 

33 SKIDMORE, T. Brasil: De Getúlio a Castelo. Ed. Paz e Terra: Rio de Janeiro, 1975. 
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quanto os métodos monolíticos e dirigistas do diálogo entre as instâncias partidárias
34

, 

interferiam no debate de posições no interior do Partido, que era extremamente 

prejudicado e limitado, o que levou as divergências de Rangel não terem grande 

repercussão na militância comunista e nas instâncias partidárias. 

A relação de Ignácio Rangel com o Partido e com a teoria marxista se deu de 

forma diferente uma da outra. Do Partido absorveu o primeiro aprendizado sobre o 

materialismo histórico dialético, mesmo com a precariedade da publicação das obras 

dos clássicos no país, mas mesmo assim “ainda nos anos 30 começa a ler Marx” 

(Bresser Pereira, 1998, p. 15). Posteriormente se desligou da atuação partidária, por 

problemas políticos, ideológicos e teóricos, mas o que não o levou a abandonar o 

marxismo, mas sim a pensar a realidade brasileira utilizando-se do instrumental teórico 

do marxismo, porém, mesclando-o com o keynesianismo e com a interpretação 

cepalina, assumindo uma posição teórica eclética em relação às concepções ortodoxas 

do marxismo e dos economistas tradicionais, utilizando livremente, com isso, das mais 

diversas fontes teóricas que pudessem obter respostas para os problemas de nosso 

país
35

. 

Depois de sua prisão e o seu retorno ao Maranhão, resolveu mudar-se para o 

Rio de Janeiro. Chegando a essa cidade, a capital federal, passou a trabalhar como 

tradutor de novelas policiais, como tradutor para agência de notícias Reuters. Conseguiu 

também receber um soldo pela publicação de cinco artigos para a Associação Comercial 

do Rio de Janeiro, articulado por um amigo. Em 1950 ele conheceu Rômulo de 

Almeida, um dos grandes burocratas da história do nosso país, que foi o grande 

responsável por viabilizar a participação de Ignácio Rangel na burocracia estatal, assim 

como também o influenciou a absorver o posicionamento ideológico do que ficou 

conhecido como nacional-desenvolvimentismo. Com isso, passou a lecionar cursos para 

o Iseb e fez um curso de pós-graduação na Cepal, realizado em Santiago no Chile, que 

deu origem ao Estudo O Desenvolvimento Econômico no Brasil
36

. Todos esses fatos 

foram levando Rangel a um conseqüente afastamento da ideologia revolucionária 

partidária, fazendo inúmeras críticas a partir daí ao seu antigo ponto de referência para a 

interpretação política e da realidade brasileira. 

Como o partido possuía um funcionamento monolítico, com um centralismo 

                                                 
34 O secretário Geral do Partido Comunista, Luís Carlos Prestes, ficou dez anos sem participar de uma 

reunião do Comitê Central, desde a ilegalidade em 1947, alegando motivos de segurança. 

35 Bielschowsky (2007) caracterizará Rangel como um pensador independente. 

36 Este estudo ainda continuava inédito em língua portuguesa, até a sua tradução no ano de 2007 

realizada por José Márcio Rêgo para as suas Obras Reunidas. 
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autoritário, um espírito de mandonismo dos dirigentes sob os subalternos e onde não 

existia espaço para a luta política interna, o que levava naturalmente aos inúmeros 

rachas e rompimento no interior das fileiras dos comunistas, o debate com Rangel não 

prosperou
37

. Esse foi um fato comum e rotineiro na história das esquerdas brasileiras
38

. 

Esse péssimo manejo da direção em lidar com a luta política no interior do partido levou 

a Rangel, agora um economista, a realizar inúmeros questionamentos. Essas dúvidas o 

levaram ao confronto com a posição predominante no programa do Partido Comunista, 

inclusive a questão da reforma agrária, que ele não considerava como um fato inevitável 

para o desenvolvimento das forças produtivas e do capitalismo nacional e muito menos 

como impeditivo de um progresso da industrialização do país. 

Em 1950 participava da célula Theodore Dreiser que contava com a 

participação de vários intelectuais, como escritores de renome nacional. O debate 

econômico, ao qual Rangel estava envolvido e cada vez mais interessado não era 

satisfeito dentro do Partido Comunista e muitas vezes o seu conhecimento era superior 

aos da própria direção partidária, que não estava aberta as questões que esse colocava.  

Ainda mais que os estudos sobre a economia brasileira ainda estavam engatinhando e 

não havia nenhuma obra de peso escrita pelos marxistas brasileiros no terreno 

econômico, além do recém lançado Formação Histórica do Brasil, de Caio Prado Jr. 

Assim Gilberto Paim descrevu: 

 

As potencialidades industriais do País foram objeto de contínuos 

debates provocados por Ignácio Rangel nos círculos do Partido 

Comunista, em particular na Célula Theodore Dreiser. A célula se 

reunia na sede da Editora Horizontes, no nº 275 da Avenida Rio 

Branco, esquina de Santa Luzia, no Rio de Janeiro. A esse organismo 

pertenciam Graciliano Ramos e outros intelectuais que não sentiam 

motivação alguma com os temas incansavelmente abordados por 

Ignácio Rangel. (Paim, 1998, p. 57) 

 

Devido a problemas na condução do trabalho e na não permissão do debate 

teórico, a célula foi desfeita, se encerrando a partir desse momento a sua participação 

formal em uma instância partidária e na militância revolucionária. Assim, a década de 

cinqüenta representa o rompimento com o seu passado revolucionário, passando a 

questionar o partido e a se integrar em cargos burocráticos no Estado. 

                                                 
37 SALES, Jean Rodrigues. Partido Comunista do Brasil – PC do B: propostas teóricas e práticas 

políticas – 1962-1976. Departamento de História, Unicamp, Campinas, 2000, 229 p. 

38 A solução encontrada para lidar com os dissidentes sempre foi à expulsão do grupo minoritário, assim 

ocorreu com o primeiro Comitê Central, Saqueta nos anos 30, com Agildo Barata e os 

Liquidacionistas na década de 40, de João Amazonas, Pedro Pomar, Carlos Marighela, entre muitos 

outros. 
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Consideramos que esse rompimento com o Partido Comunista ocorreu 

principalmente por dois motivos. Primeiro, Rangel cada vez mais se aprofundava nos 

estudos de economia, estudando a peculiaridade do Brasil. Acreditava que toda a teoria 

estrangeira deveria ser reelaborada para o entendimento dos problemas próprios do 

Brasil, inclusive o marxismo
39

. Segundo, se aproximava cada vez mais, pelos seus 

novos laços de atividades profissionais e intelectuais, da ideologia nacional-

desenvolvimentista, passando com isso a teorizar a economia brasileira a partir dos 

pressupostos cepalinos
40

. 

Esse afastamento de Rangel dos comunistas não significou um recuo no 

debate político com o Partido. Ele criou uma nova interpretação da sociedade brasileira 

e dos caminhos da revolução divergentes com os propugnados pelo Partido Comunista. 

Passou incessantemente a pensar o Brasil debatendo com o governo, com os comunistas 

e com os teóricos econômicos, no sentido de dar uma interpretação nacional-

desenvolvimentista crítica, utilizando-se de uma análise materialista e de conceitos 

advindos do marxismo, como “mais-valia”, “taxa de exploração”, entre outros e 

keynesianos, como “propensão ao consumo”, “teoria da poupança”, entre outros
41

. Isso 

o levou a inúmeras polêmicas com a teoria formulada pelo Partido Comunista. Por outro 

lado, as suas análises baseadas nos princípios metodológicos do marxismo o fizeram 

entrar em polêmica com estruturalistas e com monetaristas, o que o levou a ficar isolado 

no terreno político e a possuir uma relativa independência política para falar aquilo 

que pensava
42

.  

Porém, o marxismo e a militância no Partido Comunista foram as suas mais 

fortes influências na construção de seu edifício teórico. Segundo Ricardo Bielschowsky 

(2007), a leitura de sua obra completa nos dá a impressão de um debate com o Partido 

Comunista, o que demonstra a influência que esse teve sobre o pensamento do 

economista maranhense. 

Vemos que esse debate com o Partido comunista possuiu uma grande 

relevância para o entendimento de sua obra completa, já que nunca deixou de entender e 

debater a sociedade brasileira sob a ótica de uma pessoa que pensava na necessidade de 

                                                 
39 RANGEL, Ignácio. Dualidade Básica da Economia Brasileira. Obras Reunidas. Editora 

Contraponto, Rio de Janeiro, 2005.  

40 RANGEL, Ignácio. O Desenvolvimento Econômico no Brasil. Obras Reunidas. Editora Contraponto, 

Rio de Janeiro, 2005. 

41 No conjunto de sua obra esse ponto fica bastante claro, em que ele utiliza livremente os referenciais 

teóricos de várias escolas, criando novos conceitos e novas análises. 

42 RANGEL, Ignácio. A Inflação Brasileira. Obras Reunidas. Editora Contraponto, Rio de Janeiro, 

2005. 
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transformações estruturais para o nosso país
43

. Dessa forma é que os temas da 

Revolução Democrático-Burguesa, da questão nacional, das mudanças na estrutura 

agrária, sempre estiveram presentes em suas análises. 

A primeira polêmica com o Partido se deu nos anos 50, com a publicação de 

seu livro a Dualidade Básica da Economia Brasileira. Essa contenda se dava em vários 

pontos, mas o decisivo ocorria devido ao entendimento oposto sobre o processo de 

mudança social no país. A sua interpretação dualista da sociedade o levava ao confronto 

com as formulações do Partido Comunista. Para ele, as mudanças sociais se davam de 

forma transitória e lenta, seguindo as mudanças conservavam o arcaísmo. Enquanto o 

partido defendia um dualismo diferente do de Ignácio Rangel, que era expressão 

daquele dualismo tradicional, o de que o arcaísmo impedia o desenvolvimento das 

forças produtivas no país, o que Rangel discordava completamente. 

O Partido Comunista foi fundado no ano de 1922. No início do partido 

tivemos algumas produções teóricas originais sobre a questão nacional. O primeiro 

estudo original no Brasil sob a ótica do marxismo, segundo Marcos Del Roio
44

, foi o 

livro de Octávio Brandão intitulado Agrarismo e industrialismo, produzido no ano de 

1924 e publicado em 1926. Esse foi o período do primeiro comitê central, que teve 

como principal dirigente Astrojildo Pereira
45

. Esse comitê central entrou em crise no 

ano de 1930, sendo substituído por um Comitê Central provisório. Paulatinamente 

foram sendo sentenciados pontos de acordo com o ponto de vista do partido comunista 

da União Soviética e com a Internacional Comunista. 

Nos anos 1930 o Partido Comunista fez oposição ao governo Vargas. Passou 

a organizar a Aliança Nacional Libertadora (ANL), que era um movimento de frente 

popular com o objetivo de instaurar um governo proletário no país. A ANL ganhou 

grande força política, chegando a possuir milhares de filiados e a se transformar em um 

importante instrumento de mobilização de massas populares
46

. Em 1935 teve início uma 

insurreição que acabou se tornando um Pushing militar que visava à tomada do poder 

político do país
47

. O levante foi derrotado e o governo Vargas se utilizou dele para fazer 

uma forte repressão sobre o Partido Comunista, prendendo as suas principais lideranças, 

                                                 
43 BIELSCHOWSKY, Ricardo. História do Pensamento Econômico Brasileiro – 1930/1964.  

44 ROIO, Marcos del. Os Comunistas, A luta Social e o Marxismo (1920-1940) in RIDENTI, M e REIS 

FILHO, D. A. História do Marxismo no Brasil: Volume V Partidos e organizações dos anos 20 aos 

60. Editora da Unicamp: Campinas, 2002. 

45 OLIVEIRA, Ilka Maria de. Literatura na Revolução: contribuições literárias de Astrojildo Pereira e 

Alina Paim para uma política cultural do PCB nos anos 50. Instituto dos Estudos da Linguagem, 

Unicamp, Campinas, 1998. 168 p. 

46 LOWY, ibidem, p. 127.  

47 POMAR, Pedro. A Gloriosa Bandeira de 35. São Paulo: Brasil Debates, 1989. 
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como Luís Carlos Prestes e Olga Benário, que foi extraditada para um campo de 

concentração na Alemanha nazista
48

. Nesse período o Partido se concentrou em uma 

teria da Revolução Democrático-Burguesa, avaliando mal a correlação de forças e 

desprezando o problema camponês, apesar de incluir vários importantes pontos em seu 

programa revolucionário, que ia desde a desapropriação dos latifúndios ao incentivo da 

formação de cooperativas de trabalhadores. 

O Partido Comunista foi praticamente dizimado na década de trinta e 

quarenta, tendo que atuar na clandestinidade e sob um forte esquema de segurança 

diante da repressão. O Comitê Regional de São Paulo continuou ativo e conseguiu 

organizar as várias células e zonais que estavam dispersos devido à repressão política do 

ano anterior. Mas a atuação partidária durante o Estado Novo foi extremamente difícil
49

.  

Na metade dos anos quarenta Prestes foi libertado, fazendo comícios para 

milhares de pessoas que ansiavam a liberdade do “cavaleiro da esperança” 
50

. A 

orientação do secretário geral Prestes, seguindo orientação de Moscou, era a da política 

de União Nacional Contra o Fascismo, o que levou o Partido Comunista a apoiar o 

ditador Vargas para o envio de tropas brasileiras para essa tarefa. Devido à pressão 

interna e externa, já que o governo dos Estados Unidos ofereceu algumas ajudas 

financeiras para que o Brasil se posicionasse ao lado dos Aliados. O que o governo do 

Brasil fez, atendendo a pressões internas e externas. 

Com o governo Dutra ocorreu a legalização do Partido Comunista. Esse 

participou das eleições e representou uma força eleitoral importante no cenário político 

nacional, superando até mesmo a UDN em força política. Na eleição conseguiram 

eleger Prestes como senador, sendo o mais bem votado do país e uma série de 

deputados, como Carlos Marighela, Caio Prado Jr., Pedro Pomar, etc. Devido ao clima 

de guerra fria e as pressões que o governo norte americano começou a fazer sob o 

governo brasileiro, ocorre a cassação do mandato dos parlamentares e do registro do 

Partido Comunista, alegando que esse era uma sessão internacional de um partido 

estrangeiro, ferindo com isso a legislação eleitoral e partidária do Brasil.  

Isso levou o partido a uma mudança brusca de atitude. Saíram do 

conformismo eleitoral dos anos de legalidade para a radicalização através do chamado 

para a luta armada que caracterizou esse novo período de ilegalidade, expresso no 
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49 SANTOS, Raimundo. Questão Agrária e Política: autores pecebistas. Editora da Universidade 

Federal Rural do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, 1996. 

50 Cavaleiro da Esperança era como o povo chamava Luís Carlos Prestes, mas se materializou no livro 

de Jorge Amado intitulado O Cavaleiro da Esperança. 
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Manifesto de Agosto de 1950. Porém, no V Congresso do Partido, realizado em 1960, já 

apresentava várias mudanças, mesmo que não houvesse mudanças na linha central 

materializada na Revolução Democrático-Burguesa. Mas em 1963, apesar das 

mudanças e dos rachas, como o de 1962, com a fundação do PC do B, o Partidão 

conseguiu grande influência nos meios proletários, apesar da ilegalidade ainda existente, 

sendo a maior força de esquerda do país
51

. Durante todo esse período ocorreu uma 

mudança política no Partido sem de fato ocorrerem mudanças teóricas mais profundas. 

Continuavam a enxergar o Brasil sob uma ótica dualista
52

. 

No final da década de 50 ocorreram profundas mudanças na posição política 

de vários membros do partido, que passaram a criticar as resoluções do V Congresso
53

. 

Até mesmo o Comitê Central e o próprio Prestes já enxergavam que o capitalismo se 

desenvolvia no Brasil e que era necessário atualizar o programa e o estatuto partidário. 

Essa mudança de posição se dava também devido a influência exercida pelo XX 

Congresso do Partido Comunista da União Soviética (PCUS), que dava nova orientação 

aos Partidos Comunistas
54

. Diante da política krushovista de evolução pacífica, ou seja, 

ocorreria um processo de transição pacífica do capitalismo para o comunismo, do qual o 

segundo mostraria a sua superioridade econômica. Esse posicionamento levou o partido 

a comungar com inúmeras ideias do nacional-desenvolvimentismo e a incentivar as 

reformas de base. 

Mesmo não participando do processo eleitoral, o Partido conseguiu exercer 

enorme influência sobre a massa proletária, passou a incentivar ativamente as reformas 

de base e atuou em vários sindicatos, mas devido aos dogmas da evolução pacífica do 

XX Congresso, Prestes e o Comitê Central não previram o desencadeamento de um 

golpe militar contra o Governo Goulart
55

, lançando às vésperas do golpe de 64, um 

documento para a militância partidária sobre a tradição democrática do exército 

brasileiro, que foi mais um erro estrondoso do secretário geral
56

. 

Ignácio Rangel não participou de todo esse debate sobre os problemas 

políticos enfrentados pelos comunistas, ou pelo menos a sua voz ainda não é conhecida 

sobre esse tema. Mas todos esses desacertos e problemas, a condução restritiva do 

debate interno, levou esse ao afastamento e a polêmica com o Partido Comunista nos 

                                                 
51 GORENDER, Jacob. Combate nas Trevas. São Paulo: Editora Ática, 2002. 

52 FAUSTO, Boris. A Revolução de 1930: Historiografia e História. São Paulo: Editora Brasiliense, 

1986. 

53 POMAR, Wladimir. Araguaia: O Partido e a Guerrilha. São Paulo: Brasil Debates, 1980. 

54 Tsé-Tung, Mao. A Carta Chinesa. Editora Seara Vermelha. Belo Horizonte, 2005. 

55 PRADO Jr., Caio. A Revolução Brasileira. São Paulo: Editora Brasiliense, 1966. 

56 GORENDER, Jacob. Combate nas Trevas. São Paulo: Editora Ática, 2002 



40 

 

anos 50.  

Nos anos 50 Rangel havia se distanciado muito da militância revolucionária, 

centrando a sua atuação na participação na burocracia estatal, em cargos centrais do 

planejamento estatal. Participou da elaboração do Plano de Metas e da construção do 

projeto para as Reformas de Base. Para ele, o grande papel do Estado era o de planejar 

para permitir a alavancada do desenvolvimento nacional, superando os pontos de 

estrangulamento da economia e agindo como um fator que podia corrigir os eventuais 

problemas para a efetivação desse processo
57

. Devido a esse posicionamento, Rangel 

acreditava que o caminho das transformações do país não passava pela desestabilização 

do Estado, mas pela paulatina mudança e reforço das forças interessadas no progresso e 

desenvolvimento do país. Assim, diferentemente do que o Partido Comunista defendia, 

de que a solução do problema agrário se daria através de uma reforma agrária e que essa 

seria a condição necessária para o desenvolvimento industrial do país, ele criticou 

duramente esse caminho. Acreditava que as mudanças na estrutura agrária ocorriam 

concomitantes ao desenvolvimento da industrialização no Brasil. Para ele, o debate 

agrário não era de todo agrário, era necessário discutir as suas implicações sobre o 

urbano e sobre a industrialização. 

É dessa forma que ele defendeu diferentemente do Partido Comunista e de 

alguns intelectuais, como Florestan Fernandes
58

, que apenas parte da Revolução 

Burguesa havia ocorrido em nosso país. Acredita que isso não era um impeditivo para o 

desenvolvimento do capitalismo, que encontrava outros meios para o seu 

desenvolvimento, já que como o Brasil era uma economia reflexa, o movimento da sua 

economia estava relacionado com as mudanças na sua participação no mercado 

internacional, tese que aprofundou no ano de 1955. Por isso que o desenvolvimento do 

capitalismo no país não exigia uma prévia Revolução Burguesa, com as suas fases 

nacional e anti-feudal. Esse é um ponto decisivo que o levou a ruptura com o 

posicionamento dos comunistas. Para ele, o Partido não devia estar preocupado com o 

processo de evolução econômica, que esse não era o centro da questão agrária e do 

desenvolvimento da industrialização, que o primeiro ponto seria um problema muito 

mais político do que econômico, enquanto o segundo, as suas bases já estavam dadas, 

sendo irreversível o processo de industrialização, diante da existência de uma demanda 

por meio do consumo reprimido, além da crise no mercado internacional. 
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No campo da teoria marxista ele estudou basicamente sobre a História 

Econômica do Brasil, procurando formular uma teoria da sucessão dos modos de 

produção no Brasil através da teoria da dualidade básica. Passou a empregar o método 

materialista na aplicação aos problemas brasileiros. Quando ele partia para análise da 

crise brasileira apropriava-se de conceitos marxistas, extraído da obra de Lênin e Marx 

principalmente. Por outro lado, devido ao rompimento com o Partido Comunista ele 

ficou possibilitado de manusear o marxismo livremente, sem se prender a um programa 

partidário. 

Iremos definir de forma breve as características do marxismo de Rangel. 

Para ele o marxismo representava um método econômico de análise que permitia 

compreender as leis do desenvolvimento econômico. Acreditava que esse método podia 

ser aplicado no entendimento da sociedade brasileira. Para isso, era necessário abstrair a 

relação mais elementar da sociedade, verificar as relações de produção e as forças 

produtivas existentes no interior e no exterior da economia. Com isso, criou a teoria da 

dualidade, que seria a sua interpretação para esse movimento entre as forças produtivas 

e as relações de produção que ocorriam no interior e no exterior da economia nacional, 

através da coexistência de vários modos de produção na economia. Afirma que o 

método dialético está presente em toda a sua pesquisa. Porém, a sua grande inovação, 

era que ele trabalhava os conceitos e os temas cepalinos sob a perspectiva do processo 

de acumulação do capital, portanto, trabalhava com uma base conceitual oposta a 

maioria dos cepalinos, que se baseavam na teoria keynesiana para justificar a maioria de 

seus conceitos. Nessa mescla entre teoria marxista, keynesianismo via Cepal e as suas 

observações da economia brasileira, é que deram a base para a formulação de sua teoria 

da dualidade. Outro ponto que esteve presente na produção de Ignácio Rangel foi à ideia 

de ciclos econômicos, em que demonstrava os movimentos ascendentes e descendentes 

da economia brasileira, que estavam diretamente ligados ao movimento da dualidade 

básica. Portanto, procurava discutir os ciclos de acumulação de capital com os ciclos 

econômicos de longo prazo, o que constitui uma novidade na teoria marxista e na teoria 

econômica brasileiras. Ele introduz conceitos como o de mais valia, crise de realização, 

classes sociais na teoria cepalina. O cerne de sua interpretação do marxismo na 

realidade econômica brasileira foi denominado por ele como teoria da dualidade básica, 

que seria a lei geral do desenvolvimento econômico do Brasil, que era expresso em 

todos os institutos que formam a sociedade brasileira. 

A partir de 1952 ocorreu definitivo rompimento público de Rangel com o 

Partido Comunista. Esse foi um momento de grande tensão entre Rangel e o Partido 
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Comunista, já que ele passou a defender a necessidade da intervenção do Estado para a 

intensificação do desenvolvimento econômico. Passou a acreditar que o papel da 

burguesia industrial brasileira era subordinado aos interesses do latifúndio no pacto de 

poder existente no Estado brasileiro, que a industrialização ocorreu nos marcos do 

latifúndio feudal. O Partido Comunista divergia desse posicionamento em diversas 

questões, acreditava que esse tipo de ideia procurava acabar com o papel revolucionário 

do proletariado e da revolução no desenvolvimento das forças produtivas nacionais. 

Segundo Gilberto Paim: 

 

Rangel passou a ser visto, portanto, como o “arrivista” que usava a 

tribuna de uma célula do Partido para propalar idéias heterodoxas. A 

expropriação da terra e sua distribuição aos trabalhadores rurais era o 

lema principal do Partido e um de seus prediletos instrumentos de 

agitação política. A arregimentação da massa trabalhadora do setor 

agrícola, que anos 40 representava a maior parcela da população 

economicamente ativa, era a pedra de toque que servia para uma 

avaliação realista do conteúdo revolucionário do programa comunista. 

Dourando uma hipotética aliança de trabalhadores rurais, superiores 

em número, com trabalhadores industriais, superiores em capacitação 

política, a liderança comunista acreditava que poderia forças a 

burguesia urbana a enfrentar o imperialismo e impor a industrialização 

nacional autônoma em ritmo acelerado. (Paim, 1998, p. 58) 

 

Esses ataques contra Rangel, que iniciaram na célula Theodore Dreiser, 

vindos da direção da célula em 1946, ano do encerramento desta organização partidária, 

conforme afirma Gilberto Paim no texto acima. Essas críticas se intensificaram durante 

o período em que esse participou da assessoria econômica do Presidente Vargas, em que 

absorveu a ideologia nacional-desenvolvimentista. Ele passou a acreditar que não seria 

necessário ocorrer uma revolução no Brasil para que o capitalismo se desenvolvesse e 

defendia que muito menos era papel do Partido Comunista e da Revolução o 

desenvolvimento do capitalismo nacional. 

Também interpretava o problema agrário de maneira diferente. Via que não 

era obrigatório o país passar por uma revolução agrária para mudar as relações de 

produção no campo para levar ao desenvolvimento das forças produtivas nacionais
59

. 

Claro, que ele acreditava que se ocorresse um processo revolucionário no país seria 

possível caminhar para a propriedade estatal, caminhar para a resolução da dualidade e a 

hegemonização da economia nacional
60

, mas acredita que não eram essas as condições 
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que estavam dadas, muito pelo contrário, ele acredita que a luta de classes no país devia 

se tomar como aliados os capitalistas rurais para a definitiva superação do antigo 

complexo rural formado com a desagregação do latifúndio escravista
61

.  

Para Ignácio Rangel, resgatando aquela passagem do dezoito Brumário de 

Karl Marx, de que: “Os homens fazem a sua própria história, mas não a fazem segundo 

a sua livre vontade, em circunstâncias escolhidas por eles próprios, mas nas 

circunstâncias imediatamente encontradas, dadas e transmitidas pelo passado. A 

tradição de todas as gerações mortas pesa sobre o cérebro dos vivo como um pesadelo. 

(Marx, 2008, p. 207). Era assim que pensava o Brasil, pois, como as condições políticas 

para uma revolução não estavam dadas era necessário encontrar um caminho alternativo 

e esse era um grande problema implícito em sua obra. É assim que cada vez mais ele se 

aproximou do pensamento nacional-desenvolvimentista, passando a acreditar que a 

intervenção e o planejamento estatal deviam visar à criação das molas propulsoras do 

desenvolvimento econômico nacional, que estava diretamente ligada a implementação 

de um setor industrial e do desenvolvimento do capitalismo no país, que já tinha 

implementado as condições necessárias para realizar um “crescimento para dentro” e o 

conseqüente desenvolvimento do país. Para ele, até mesmo a implementação de uma 

sociedade socialista no Brasil, através de um processo revolucionário deve ser entendido 

como um processo de transição na perspectiva de sua teoria dualista de sucessão dos 

modos de produção no Brasil, que construiu mais detidamente no ano de 1953, para o 

debate com outros membros da assessoria econômica da Presidência da República e 

indiretamente, ao próprio Partido Comunista e que nos deixa subtender que a solução 

das dualidades era o momento de construção de uma aliança de classes capaz de avançar 

para o socialismo no Brasil.  

O cerne da polêmica com os comunistas reside no fato de ele acreditar que à 

medida que o Estado iria estabelecendo bases capitalistas de acumulação do capital, 

mais próximo estava das condições necessárias para o surgimento da sociedade 

socialista no Brasil. Enquanto o Partido acreditava que o socialismo só poderia ser 

alcançado através de um processo revolucionário, mesmo com as mudanças na linha 

política dos comunistas a partir do V Congresso realizado em 1960. Dessa forma, 

curiosamente, Rangel durante toda a vida se considerou um homem de esquerda, apesar 

de não admitir rótulos e criticar profundamente aqueles que se assumiam esquerdistas. 

O auge da divergência entre Rangel e o Partido Comunista se deu em 1953, 
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como nos demonstra Gilberto Paim. Diante do debate sobre a reforma cambial, os 

comunistas afirmavam que tais medidas serviam para apoiar a agricultura e sufocar a 

industrialização. Rangel discordava completamente de tal afirmação. Para ele, antes de 

1953, o Brasil vivia um momento de crise, diante da escassez de câmbio, em que eram 

favoráveis as compras no exterior. O câmbio sobrevalorizado estimulava as importações 

e criava dificuldades para as importações. Por isso, a desvalorização da moeda diante do 

dólar favorecia a produção interna. Para ele, as propostas comunistas, de derrubamento 

geral do governo nacional, não refletiam de fato as necessidades da luta de classes em 

curso no país, sendo necessário muito mais apoiar e criar as condições para a burguesia 

nacional, devido à debilidade na própria base econômica que se dava o processo de 

acumulação de capital. 

A sua orientação política se distanciava tremendamente das perspectivas dos 

comunistas e dos esquerdistas brasileiros. Dessa mesma forma, na perspectiva de 

incentivar o fortalecimento do capitalismo nacional, através da superação dos seus 

pontos de estrangulamento, defendeu nos anos 80 a privatização dos serviços públicos, 

como a maneira para dar continuidade ao desenvolvimento econômico do Brasil, sendo 

motivo de debate inclusive n’A Classe Operária, órgão informativo do Partido. Portanto, 

a perspectiva de construção de uma sociedade socialista no Brasil segundo Rangel, 

estava ligada a um desenvolvimento do capitalismo nacional, que daria condições para o 

surgimento dessa nova sociedade, através da direção do proletariado, somente com a 

solução da dualidade básica, através da homogeneização da economia nacional.  

 

4 - Rangel e a sua relação institucional 

 

No ano de 1945 Ignácio Rangel se mudou para a cidade do Rio de Janeiro. 

Tinha regularizado a sua documentação para a participação no Congresso das Classes 

Produtoras, onde escreveu dois artigos que foram apresentados no evento. Logo a sua 

família também se transferiu para o Rio de Janeiro. Trabalhando como tradutor para 

agência Reuters e de romances policiais, de onde tira os seus rendimentos, levou uma 

vida modesta, que quando consegue o dinheiro suficiente para pagar as suas despesas 

familiares, se dedicava o resto do tempo ao estudo. Voltou a cursar a universidade e deu 

um novo rumo para a sua vida durante esse período (Bresser Pereira, 1998).  

O seu rompimento com o Partido Comunista ocorreu nessa época e se deu 

também devido a aproximação de Rangel da ideologia nacional-desenvolvimentista e a 

sua integração ao quadro da técnoburocracia. Conheceu Rômulo de Almeida, participou 
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de órgãos governamentais, passou em um concurso e se tornou um funcionário de 

carreira do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico (BNDE). É durante esse 

período que Rangel formulou o núcleo de seu pensamento, através da publicação de 

seus livros e o reconhecimento ao seu trabalho, através dos seus cursos no Iseb, do qual 

passou a comandar a pasta de economia. 

O seu contato com Rômulo de Almeida ocorreu em 1950. Ele foi uma figura 

importante na vida de Rangel. Em alguns momentos de sua obra ele dedica passagens 

ao seu “mestre”, como o exemplo de homem público voltado para os interesses do 

desenvolvimento nacional. Rômulo de Almeida foi um dos mais importantes gestores 

do Estado Brasileiro no período do “populismo”. Formado em direito no Bahia, 

participou da presidência da assessoria do governo Vargas, assumiu o cargo de 

presidente no Banco do Nordeste do Brasil em 1953 e possibilitou o contato de Rangel 

com o presidente e a sua assessoria econômica. Gilberto Paim nos informa: 

 

Em 1950, Rangel foi convidado por Rômulo Almeida para trabalhar na 

assessoria econômica da Confederação Nacional da Indústria. No ano 

seguinte, acompanhou Rômulo quando este foi chamado a dirigir a 

assessoria econômica da Presidência da República, onde Rangel 

encontrou o ambiente ideal para ajudar a pôr em prática idéias sobre o 

papel do Estado como promotor do desenvolvimento econômico. 

(Paim, 1998, p. 59) 

 

A aproximação entre os dois ocorreu devido ao interesse que os artigos de 

Rangel despertaram em Rômulo de Almeida. Em 1952 o seu nome foi sugerido pelo 

próprio Rômulo de Almeida para o presidente, para que esse pudesse compor a sua 

assessoria econômica. Nesse momento Rangel estava construindo uma nova etapa em 

sua vida e isso o fazia aderir a uma nova ideologia, onde passou a formular a sua obra e 

a sua teoria da dualidade tendo como pano de fundo o seu novo vínculo profissional, 

ligado à burocracia estatal nacional-desenvolvimentista. 

O período em que Rangel passou a se aproximar da ideologia nacional-

desenvolvimentista é caracterizado como a fase de definitiva consolidação da 

industrialização no Brasil
62

. A economia brasileira desde o período do pós Segunda 

Guerra foi marcada pelo crescimento econômico. Segundo Bresser Pereira, esse 

crescimento econômico encontrou os seus limites no início dos anos 60, quando se 

instaurou uma profunda crise econômica, política e social. Após 1945, em conseqüência 

do crescimento das exportações durante o conflito mundial, as divisas de importação do 
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país cresceram consideravelmente. Apesar de isso representar a abertura da economia, 

importando inúmeros bens de consumo supérfluos ao desenvolvimento econômico, 

também permitiu importar bens de produção, consolidando definitivamente a 

“Revolução Industrial Brasileira” (Bresser Pereira, 1968). 

Segundo Ricardo Bielschowsky, esse foi o período de maturidade da 

ideologia nacional-desenvolvimentista
63

. Foi o período em que se maturaram as 

perspectivas em torno do desenvolvimento do país através de uma industrialização 

nacional. 

No governo Vargas ocorreu a criação de importantes instrumentos para o 

incentivo da industrialização do país, instalando definitivamente o Departamento I na 

economia nacional, através da indústria de base. O BNDE, criado através da comissão 

mista Brasil - Estados Unidos, para servir de fonte de financiamento da economia, era 

um instrumento para isso. Era necessário um grupo de gestores que pudessem pensar no 

desenvolvimento do capitalismo nacional. Com isso, Rangel definitivamente passou a 

pensar em perspectivas para que ocorresse tal desenvolvimento, vendo o Estado como 

um elemento central para o desencadeamento desse processo, como elemento de 

distributivismo, apesar de não negar o papel da luta de classes em sua interpretação da 

sociedade. 

Na assessoria do presidente Vargas, participou de todo o debate sobre a 

questão energética do país, que levou a criação da Eletrobrás. Esse debate se deu em 

torno do modo como iria ocorrer a eletrificação do país, estabelecendo as primeiras 

discussões sobre planejamento, o papel dos monopólios estrangeiros que dominavam 

esse serviço, chegando à prática do subsídio e depois a estatização de determinadas 

empresas no governo de João Goulart. Ainda, participou do debate e dos estudos sobre a 

criação da Petrobrás, onde surgiu todo um movimento de pressão popular para o 

controle nacional do petróleo, através do movimento “o petróleo é nosso”, que envolveu 

intelectuais, artistas, o Partido Comunista e outras organizações. Outro ponto importante 

sobre a assessoria de Vargas, que o distanciava ainda mais do Partido Comunista, foi à 

discussão sobre a reforma cambial de Oswaldo Aranha, da qual era um ferrenho 

defensor. 

O resultado da comissão Mista Brasil - Estados Unidos foi a criação do 

Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico (BNDE) em 1952
64

. O grande 
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objetivo do banco era a criação de linhas de financiamento na economia nacional, 

através de subsídios estatais e estrangeiros, que se tornou um instrumento fundamental 

na alocação de recursos no interior da economia. Rangel prestou o concurso para o 

Banco e passou. Assumiu a pasta de coordenação de Projetos. Devido ao seu trabalho e 

a profundidade de seus relatórios, passou a ser atentamente escutado pelos altos 

executivos do banco. Ainda no ano de 1953, apresentou a sua tese sobre a dualidade 

básica, que é debatida com alguns colegas do BNDE, assim como os da assessoria do 

presidente. 

O presidente Vargas foi influenciado pelos estudos da Cepal na elaboração 

do seu plano de governo
65

. O Banco financiou um curso para Rangel em Santiago, no 

Chile, de especialização em Economia do Projetamento. No ano de 1954, Rangel 

apresentou a sua tese sobre o processo de industrialização no Brasil através da 

substituição de importações e a sua conseqüente crise na estrutura agrária brasileira, 

rompendo com os instrumentos de controle da crise no interior da economia brasileira
66

. 

Depois da instabilidade política que o país atravessou após o suicídio de 

Vargas até as eleições de JK, Rangel tinha feito o curso da Cepal e voltou a atuar 

profissionalmente no BNDE, possuindo agora uma formação técnica e passando a 

conhecer o Estado por dentro. O presidente eleito, Juscelino, propunha o primeiro 

planejamento da economia a nível nacional, estabelecendo 21 metas a serem cumpridas 

ao final do seu governo, que iam desde a eletrificação ao projeto de construção de uma 

malha rodoviária
67

. Rangel participou da equipe de assessoramento da execução do 

Plano de Metas. O presidente JK oficializou a ideologia desenvolvimentista, inclusive 

com o apoio por verbas estatais através do Ministério da Educação para o Instituto 

Superior de Estudos Sociais (ISEB), que passou a ser o porta-voz dessa ideologia com 

diversos estudos acadêmicos sobre o processo de desenvolvimento do país
68

. Rangel 

passou a participar desse grupo heterogênico que se reunia nesse instituto. Passou a 

realizar uma série de palestras nessa instituição e comandou a pasta de economia, onde 

participou de 1957 a 1962
69

. Esses cinco anos de sua fase isebianas foram o que ele 
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formulou o cerne do seu pensamento, juntamente com a ideia de dualidade, formulada 

no ano de 1953. 

No ano de 1955 realizou um importante curso no Iseb a convite de Guerreiro 

Ramos. O criador do método reducionista pediu que Rangel elaborasse uma palestra 

para “leigos”, sem “economês”. Participaram desse curso os mais destacados membros 

do instituto e demonstra a absorção de Rangel da ideologia nacional-

desenvolvimentista. Esse curso foi organizado na forma de livro que foi intitulado 

Introdução ao Desenvolvimento Brasileiro, publicado pelo próprio Iseb no mesmo ano, 

como um instrumento de divulgação e apoio as suas ideias desenvolvimentistas. Ainda 

no ano de 1955 escreveu um pequeno artigo, que foi o primeiro dedicado 

exclusivamente a discussão agrária, intitulado Industrialização e Agricultura. 

No ano de 1957 a ideia que Rangel havia defendido sobre a desestruturação 

do complexo rural durante a industrialização serviu de influencia para outros 

economistas isebianos escreverem e aprofundarem sobre as suas conclusões. Dessa 

forma, Gilberto Paim escreveu o seu livro Industrialização e Economia Natural. Rangel 

escreveu um prefácio sobre essa obra, onde destaca os pontos importantes de tal 

trabalho e os aportes para a sua própria tese de 1954, em que destacou o processo de 

transformação da agricultura devido à crise instalada na economia capitalista mundial. 

Nesse mesmo ano também publicou o seu clássico A Dualidade Básica da Economia 

Brasileira, com apoio do próprio Iseb, que já estava escrito desde 1953. 

Rangel estava agora envolvido com os formuladores do pensamento 

intelectual do nacional-desenvolvimentismo e passou a estudar melhor sobre a questão 

do planejamento econômico. Assim, os seus dois próximos livros foram dedicados 

exclusivamente a questões relativas à programação econômica, sendo Desenvolvimento 

e Projeto, de 1956 e Elementos de Economia do Projetamento, de 1959. Ele assumia 

completamente o seu papel como gestor do Estado com o objetivo de racionalizar a 

produção capitalista nacional através da programação para efetivar a alocação de 

recursos em setores retardatários ou nos pontos de estrangulamento, como medida 

necessária para a continuidade do desenvolvimento
70

. Inclusive esse é um ponto 

interessante para ser debatido, já que ele afirmava que a solução para as crises 

econômicas no Brasil, devido ao movimento dos ciclos de Juglar no Brasil, se 

encontrava nas mãos do Estado, que era o portador dos meios para viabilizar as 
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necessidades básicas para o desenvolvimento da indústria, principalmente criando 

estímulos para as inversões nos setores e ramos “virgens” 
71

. 

A sua teoria do planejamento econômico foi construída tendo como base o 

debate sobre o planejamento econômico que estava em vigor durante esse período. Com 

isso, participou dos estudos para o Segundo Plano de Metas como das Reformas de 

Base do Governo João Goulart. Ele sempre acreditou na necessidade das reformas 

estruturais no país, principalmente aquelas que podiam superar os gargalos criados 

durante o processo de desenvolvimento. Mas não achava que as reformas tinham que 

caminhar no sentido de desestruturar a economia capitalista, ao contrário, deviam 

fortalecer a economia capitalista. Acreditava que a questão agrária deveria ser discutida 

através de várias medidas de solução, que iam desde o combate ao 

monopólio/oligopsônio que controlava o mercado distribuidor de alimentos, como a 

ocupação das regiões de fronteiras agrícolas através da intervenção estatal na criação de 

infraestrutura como a construção de estradas ligando essas regiões aos centros 

dinâmicos da economia, assim como o incentivo do governo a utilizar as terras públicas 

perto das fazendas para realizar a reforma agrária em que esses trabalhadores se 

tornariam fonte de mão de obra para produtores capitalistas em desenvolvimento no 

país
72

. 

A crise do modelo de substituição de importações, iniciada logo ao final do 

Governo JK, Rangel passou a se preocupar ainda mais detidamente sobre o problema 

das crises econômicas no Brasil. As suas publicações dos anos 60 refletem essa 

problemática de fundo. Com a sua experiência no BNDE, como analista de projetos de 

financiamento do banco, passou a enxergar o que para ele era um dos maiores 

problemas da economia brasileira e internacional, a questão dos recursos ociosos. 

Assim, escreveu em 1960 o seu importante estudo intitulado Recursos Ociosos e 

Política Econômica. 

Passou nesse mesmo ano a publicar no Correio da Manhã os mais diversos 

artigos em que discutia sobre a economia brasileira, a sucessão presidencial, a política 

para o café, entre outros pontos, em que relata quase que semanalmente em tal órgão de 

comunicação o seu ponto de vista sobre a conjuntura nacional. Escreveu no Correio da 

Manhã até o ano de 1961, mas não temos ainda como saber os motivos que o levaram a 

deixar de publicar artigos nesse veículo de comunicação. 
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No ano de 1962 publicou um primeiro artigo em que põe luz sobre um dos 

principais problemas do desenvolvimento do país, a inflação. Publicou em 1962 um 

artigo intitulado A Inflação Brasileira, sendo a sua primeira incursão no tema. 

Aprofundando o debate sobre a crise do modelo de substituição de importações 

escreveu três importantes estudos. Publicou A Questão Agrária Brasileira, o livro A 

Inflação Brasileira e o artigo Breves notas para o plano de Desenvolvimento para a 

Bahia. 

Continuou a trabalhar no BNDE e a estudar sobre os vários elementos que 

definiam a crise brasileira. Devido a isso recebeu um convite do próprio presidente João 

Goulart para as suas responsabilidades enquanto economista para o desenvolvimento 

nacional. Ignácio Rangel nos relata na introdução de seu livro Economia: Milagre e 

Anti-Milagre, escrito no ano de 1979, que durante a crise terminal do Governo João 

Goulart ele foi convidado ao palácio presidencial para uma conversa particular com o 

chefe do executivo. O presidente conversou com ele sobre os problemas da economia 

brasileira e o convidou para assumir o cargo de Ministro da Fazenda. Rangel recusou o 

convite, segundo ele, pelo momento político que não era propício a nenhuma mudança 

substancial, devido o distanciamento e isolamento político do governo e alertava ainda o 

governo, de que não era possível pensar em mudanças em curto prazo, já que todo o 

movimento da economia passava por momentos ascendentes e descendentes, de acordo 

com os ciclos econômicos longos e os próprios ciclos internos da economia nacional. 

Assim, Rangel explicou que as medidas anti-inflacionárias adotadas por seu governo, 

possuíam apenas soluções de curto prazo, que eram ineficientes para resolver o 

problema da acumulação e da capacidade ociosa, assim como do financiamento, que era 

o problema central da alocação de recursos e do estímulo a novas inversões na 

economia e que algumas, inclusive, eram provocadoras da inflação. 

A crise instaurada no país era a crise do modelo de substituição de 

importações, que tinha sido a mola propulsora do processo de industrialização do país e 

demonstrava os seus limites estruturais. No entendimento de todo esse processo, através 

de sua experiência prática na sua função no BNDE, pode reconhecer o problema dos 

recursos ociosos no interior da economia. Com isso, diagnosticava o problema da 

inflação estudando o processo de formação e acumulação de capital na economia 

brasileira, entendendo que as crises no Brasil, devido à elevada taxa de exploração, só 

podiam ser crises de realização. Para ele, a política inflacionária do governo não podia 

resolver o problema da inflação, nem mesmo as posições monetaristas e as 

estruturalistas forneciam respostas adequadas ao problema. Para ele, a inflação era um 
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recurso de defesa da economia nacional diante da distorção na equação dos preços. O 

grande problema para Rangel não era a inflação e sim a falta de crescimento do país. 

Por isso, se quisesse de fato exercer uma política efetiva anti-inflacionária, era 

necessário mudanças na estrutura da demanda, da divisão da renda e na própria 

expansão do crescimento econômico, fortalecendo o sistema financeiro nacional e 

acabando com os pontos de estrangulamento da economia. Como afirmamos, é no bojo 

dessa discussão que ele publicou os seus livros Recursos Ociosos e Política Econômica, 

no ano de 1960 (e que completará nos anos 80) e A Inflação Brasileira, no ano de 1963. 

Na instauração da ditadura militar, Rangel continuou a exercer as suas 

atividades no Governo, demonstrando o seu comprometimento com o incentivo ao 

desenvolvimento de um capitalismo nacional. Não se posicionou contrário ao golpe 

militar, apesar de ser um crítico, mas ao contrário, chegou a elogiar uma série de 

medidas adotadas pelo Governo de Castelo Branco. Mesmo assim, ficou sem publicar 

nada até o ano de 1968, em que iniciou os seus estudos sobre os ciclos econômicos, que 

mais tarde foram publicados no livro intitulado Ciclo, Tecnologia e Crescimento, que 

havia iniciado a sua escrita no ano de 1969. Somente se afastou do banco e 

conseqüentemente do Governo no final da década de 60, devido a graves problemas de 

saúde que vinha atravessando. 

Segundo Gilberto Paim, várias das medidas que Rangel propunha no seu 

período isebiano foram aplicadas durante o Governo Castelo Branco. A primeira delas 

foi sobre o papel da média e da pequena empresa, que possuía a capacidade de gerar 

empregos, com isso, o BNDE criou em 1964 o Fundo de Financiamento da Pequena e 

Média Empresa (FIPEME). Outro ponto que Rangel falava era a falta de uma política de 

financiamento para equipamentos agrícolas, da qual o governo resolveu através do 

Fundo de Financiamento de Máquinas Equipamentos (FINAME). Outro era a política 

de falta de financiamento de fertilizantes e foi criado o Fundo de Financiamento de 

Fertilizantes (FUNFERTIL). Assim Gilberto Paim afirma: 

 

No período anterior a 64, Rangel concluiu vários estudos sobre formas 

de proteção do capital contra a erosão de causa inflacionária. Chegou a 

imaginar um título que seria lançado no mercado com deságio, de 

modo que na época do vencimento pudesse ser resgatado pelo valor de 

face. As preocupações em torno do tema levaram-no a aplaudir a 

cláusula de correção monetária introduzida em lei de julho de 1964, 

pelo então ministro Roberto Campos. 

Todas as iniciativas do governo Castelo Branco, que resultaram na 

modernização do parque industrial e no avanço da industrialização 

brasileira demonstraram que o Estado, como previa Rangel, era dotado 

de poder político suficiente para realizar um programa de 
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desenvolvimento capaz de produzir a transformação radical da 

sociedade. Citarei um exemplo: em 1963, a exportação brasileira não 

passava de 1,4 bilhão de dólares. Os produtos industrializados (açúcar, 

óleos vegetais, café solúvel etc.) representavam muito menos de 10% 

do total exportado. No presente, as exportações totalizam 40 bilhões de 

dólares, contendo mais de 60% de produtos manufaturados e uns 10% 

de produtos industrializados. Foi assim rompido o ponto de 

estrangulamento da escassez cambial. A exportação passou a gerar 

saldos cambiais crescentes. Nos anos 40, 65% da população ainda 

estavam no campo. Agora, mais de 75% dos brasileiros estão 

domiciliados na zona urbana. Inumeráveis os exemplos dessa 

transformação provam a justeza das idéias de Ignácio Rangel. (Paim, 

1998, p. 65) 

 

Através do exemplo acima demonstrado vemos os vínculos teóricos e 

ideológicos de Ignácio Rangel, que mesmo com os problemas políticos da vigência de 

uma ditadura no país, não se posicionou de forma crítica e radical contra esta, 

demonstrando a modificação em sua atuação política em relação à ditadura do Estado 

Novo e em sua juventude. Continuou a trabalhar no BNDE, a incentivar projetos que 

visassem o desenvolvimento econômico nacional, apesar de analisar de forma crítica a 

ditadura militar, conforme nos demonstra no seu trabalho Economia: Milagre e Anti-

Milagre, do final da década de 70, não foi um forte crítico da mesma
73

. 

No ano de 1965 sofreu grave problema cardíaco, que o levou a ficar de 

repouso durante um longo tempo. O médico havia garantido que ele estava em uma 

situação de risco e que era necessário levar uma vida mais pacata. Devido a esse 

problema de saúde, Rangel voltou a trabalhar no banco em 1968, desrespeitando as 

orientações médicas e irá se aposentar apenas no ano de 1976. Mas durante esse período 

vive certo ostracismo. A sua obra parou de ser reeditada e esqueceram um pouco do 

autor no debate econômico nacional. Porém, no início dos anos 70 “surpreendeu a todos 

quando previu a crise mundial a partir da dinâmica de Kondratieff” (Bresser Pereira, 

1998, p. 23) e previu os próprios limites do milagre econômico, através da análise da 

dinâmica do ciclo longo com os juglarianos brasileiros. Foi durante esse período que 

sistematizou mais detidamente sobre a questão dos ciclos econômicos na economia 

brasileira, que em 1981 será organizado em forma de livro de coletâneas organizado por 

José Marcio Rêgo, intitulado Ciclo, Tecnologia e Crescimento. 

Também na década de 70 deixou várias pessoas perplexas, principalmente 

os nacionalistas, recebendo críticas públicas do próprio Celso Furtado, a qual respondeu 

com tranqüilidade. O centro dessa polêmica foram as suas pioneiras defesas em torno da 

                                                 
73 Ou pelo menos não apresenta isso de forma mais evidente. 
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privatização dos serviços públicos
74

, que denominava como serviços de utilidade 

pública, algo que só ocorreu no final dos anos 80 e início da década de 90. Justificava 

tal ação seguindo o seguinte raciocínio. Para ele o Estado estava no seu limite de 

investimentos, vivendo uma crise fiscal, não conseguindo com isso superar os novos 

pontos de estrangulamento da economia, que se davam principalmente através dos 

gargalos criados nos serviços públicos, levando em conta aí a eletrificação e as estradas 

de rodagem. A única forma de criar os investimentos necessários para conseguir um 

novo ciclo de crescimento seria através da captação de recursos privados para serem 

investidos nos serviços públicos. Os dois principais pontos de estrangulamento da 

economia se davam nos serviços públicos e na debilidade do financiamento da 

economia, sendo necessário e urgente uma racionalização da alocação de recursos, que 

só se daria com o fortalecimento de um sistema financeiro nacional. Portanto, ele 

acreditava que as políticas estatais deveriam se centrar na solução desses problemas 

para criar um novo estímulo para o surgimento de um novo ciclo econômico endógeno 

de crescimento. Ele acreditava que a intervenção estatal nesse processo seria 

fundamental para a retomada do desenvolvimento econômico. Domar Campos afirmará: 

 

Rangel encarava a questão do privatismo como a de um problema 

conjuntural, sem transcedência. Seu raciocínio, que admitia a 

transferência de concessão de serviços públicos à atividade privada, 

partia do princípio de que o setor privado possui uma demanda menor 

que a oferta, enquanto que o setor público tem, por definição, uma 

demanda maior. Em conseqüência, é freqüente um agravamento de 

escassez de recursos do setor público. Uma forma de atenuar essa 

escassez é a transferência de algumas das empresas públicas para o 

setor privado. Nenhuma transcendência, portanto, nessa posição que 

sempre assumiu com tranqüilidade. Talvez quisesse dar, com essa 

atitude, um recado à esquerda radical, que não admitia posições que, 

mesmo só na aparência, não tivessem a marca progressista. Atitude 

bem de Rangel. A indiferença tranqüila sobre a opinião de certos 

setores da esquerda era a de quem tinha a moral de haver participado 

ativamente na criação das duas principais empresas estratégicas para a 

política econômica do país – a Petrobrás e a Eletrobrás. Logo que 

percebeu que a questão do privatismo estava sendo tratada com 

política econômica transcedente, numa campanha suspeita, Rangel 

afastou-se do assunto. Entretanto, deu atenção ao jornal comunista Voz 

Operária, respondendo a uma crítica que lhe fora feita, explicando 

tecnicamente a questão e a sua posição de política econômica sobre 

privatismo e estatismo. (Campos, 1998, p. 98) 

 

Mesmo aposentado pelo BNDE em 1976, Rangel continuou ativamente 

ligado ao debate sobre o desenvolvimento nacional. Rangel, nesse momento de sua 

                                                 
74 RANGEL, Ignácio. Ciclo, Tecnologia e Crescimento. Rio de Janeiro: Editora Contraponto, 2005. 
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vida, debateu com a visão dos desenvolvimentistas nacionalistas, vendo a privatização 

como a única maneira de continuar o processo de desenvolvimento econômico. Como 

nos afirma Maria do Rosário, mesmo aposentado, Rangel continuou a contribuir com a 

equipe do Banco que estudava a questão do financiamento da economia e passou a 

contribuir na elaboração do projeto de desestatização que entraria em vigor no país nos 

anos 80 e 90. 

A sua aposentadoria não foi um momento de marasmo, continuou tendo uma 

vida produtiva. O seu trabalho passou a ser estudado por alguns economistas 

isoladamente e por universidades, que passaram a debater com o próprio Rangel, que 

participou de inúmeros seminários e publicou vários artigos em revistas e jornais. 

Continuou a publicar regularmente na grande imprensa brasileira, escrevendo artigos 

sobre a economia brasileira para o jornal Folha de São Paulo, que datam do ano de 1983 

ao de 1987, que mais tarde foram editados por José Marcio Rego, Arthur C. Cardoso e 

Márcio H. M de Castro, na forma de livro no ano de 1987, sob o título de Economia 

Brasileira Contemporânea (1983-1987). 

Os artigos na Folha de São Paulo discutiam sobre vários assuntos, desde a 

inflação brasileira, sobre a privatização, a crise econômica, a política brasileira, dívida 

externa, moeda, entre outros, ou seja, sobre os grandes dilemas dos anos 80. Mesmo 

assim Bresser Pereira afirmou (1998) que Rangel não compreendeu a importância do 

debate econômico travado durante esse período, não compreendendo a importância do 

estudo da inflação inercial. Isso ocorreu devido Rangel se manter fiel ao seu método 

dualista; Todos esses artigos publicados na Folha de São Paulo demonstram a 

capacidade de atualização que ele possuía, contextualizando e atualizando as suas ideias 

de acordo com os novos problemas que iam surgindo na economia brasileira. 

Morreu no ano de 1995 na cidade do Rio de Janeiro decorrente de 

problemas cardíacos, contrariando o diagnóstico dos médicos nos anos 60. Representou 

um marco para a economia nacional, deixando um legado para a ciência econômica 

nacional e internacional. Segundo Márcio H. M. De Castro (1998), se Rangel tivesse 

escrito em outro idioma teria condições de ganhar um Prêmio Nobel da Economia. 

Bresser Pereira (1998) também demonstrou que Rangel desenvolveu inúmeras 

contribuições para a ciência econômica. Ele desenvolveu a chamada Curva de Rangel, 

que permite enxergar o movimento do emprego que ocorre durante a industrialização. 

Agora vamos tratar sobre o núcleo do pensamento de Rangel, que é a ideia 

de dualidade básica e de ciclos econômicos, procurando discutir a peculiaridade dele 

para o pensamento social brasileiro. Depois iremos tratar sobre a questão agrária em 
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Ignácio Rangel. 
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Capítulo II 

 

O Contexto de formação do conceito de dualidade 

e sua importância para a economia política 

rangeliana 
 

1 – Introdução  

 

Ignácio Rangel construiu todo o seu edifício teórico baseado em duas ideias 

fundamentais: os conceitos de dualidade básica da economia brasileira e o de ciclos 

econômicos. Bresser Pereira afirma que “a concepção do desenvolvimento econômico e 

político do Brasil de Rangel está apoiada em duas idéias-chave: os ciclos longos e a 

'dualidade básica'” (PEREIRA, 1993, p). Esses dois pontos, fundamentais e inter-

relacionados, a nosso ver são essenciais para o entendimento do pensamento rangeliano. 

Porém, iremos inicialmente tratar mais a fundo a questão da dualidade, por entender que 

esse é o conceito central para as formulações teóricas do autor, para só depois 

compreender a teoria dos ciclos econômicos. Bielschowsky afirma sobre a dualidade: 

 

A tese dá unidade a todo o pensamento do autor, desde aquele expresso 

nos primeiros textos, do início dos anos 50, até os textos mais conhecidos, do 

início dos anos 60. (...) O fio condutor que alinhavava todo o pensamento de 

Rangel encontra-se na sua teoria do desenvolvimento, baseado na idéia da 

dualidade da economia brasileira. (BIELSCHOWSKY, 2000, p. 210) 

 

O conceito de dualidade básica da economia era essencial para o 

entendimento científico das leis que regiam o movimento histórico sociedade brasileira. 

Rangel chegou ao ponto de inferir que sem a sua plena compreensão e manuseio seria 

impossível compreender a peculiaridade da economia e da sociedade brasileira
75

. 

Ele também deu o mesmo grau de importância ao conceito de ciclos 

econômicos, pois o movimento da dualidade básica depende dos seus desdobramentos
76

. 

Pois a cada ciclo um dos polos da dualidade tendia a se modificar, transformando as 

                                                 
75 RANGEL, Ignácio. A Dualidade Básica da Economia Brasileira, in Obras Reunidas. Rio de Janeiro: 

Editora Contraponto, 2005. 

76 RANGEL, Ignácio. A Dinâmica da Dualidade Brasileira, in Obras Reunidas. Rio de Janeiro: Editora 

Contraponto, 2005. 
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classes, o Estado, a economia, a sociedade e a cultura brasileira. No seu aprofundar 

sobre os ciclos econômicos distinguiu entre os ciclos econômicos médios ou juglarianos 

brasileiros, que estão relacionados a causas endógenas, durando cerca de dez em dez 

anos, e os ciclos de Kondratieff, que representavam o movimento da economia mundial. 

Nesse capítulo apresentaremos algumas considerações sobre o conceito 

rangeliano de dualidade. Discutiremos alguns elementos importantes para a 

compreensão desse conceito. As suas formulações se inseriam no campo da 

problemática nacional desenvolvimentista, mesmo que formulasse inúmeras 

proposições assentadas em alguns conceitos marxistas. Portanto, o seu objetivo era o de 

pensar o Estado como um aparelho fundamental para o desenvolvimento econômico 

nacional do país. Assim, o seu conceito de dualidade possuía uma tentativa de 

vinculação prática, onde pensava em planos de Estado. Iremos fazer essas considerações 

tendo essa perspectiva. 

Inicialmente discutiremos sobre o debate nacional desenvolvimentista e o 

conceito de dualidade, que apresentava uma particularidade do autor. Depois 

discutiremos que mesmo que essa tese tenha sido central para a economia política 

rangeliana ele não conseguiu elaborar uma obra definitiva sobre a dualidade básica. 

Outro aspecto que vamos entender é que a tese da dualidade deve ser entendida através 

de sua historicidade. É assim que ele pensava na dualidade como uma lei básica que 

regia o desenvolvimento econômico do Brasil, sendo uma construção própria da 

formação social brasileira. Uma terceira questão que iremos tratar é sobre o pensamento 

marxista brasileiro e a tese da dualidade, sendo essa uma proposta de debate com os 

comunistas brasileiros. Por último, na tentativa de definição da particularidade da 

formação histórica brasileira, Rangel construiu uma explicação sobre o modo de 

produção vigente no Brasil, ou seja, o modo de produção dualista.  

Nesse capítulo iremos esclarecer esses pontos que servirão de instrumento 

para qualificar a tese da dualidade. Somente depois de tais considerações é que 

adentraremos propriamente no conceito de dualidade básica, que será objeto de nosso 

próximo capítulo. É por isso que apresentaremos algumas considerações essenciais 

antes de entendermos a evolução conceitual e teórica de Rangel nas diversas versões 

sobre a tese da dualidade básica. 
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2 – Nacional Desenvolvimentismo e Dualidade 

 

Cabe ressaltar a contextualização da produção de Rangel, pois esse estava 

envolvido em um momento político no país em que predominou o Estado Populista e a 

ideologia Nacional-Desenvolvimentista. Esse momento histórico do país gerou um 

ambiente privilegiado para aprofundar e verificar as suas ideias. É dessa forma que ele 

se aproximou do ISEB, que era um órgão oficial promotor da ideologia 

desenvolvimentista. Esse instituto cumpriu um importante papel em sua teoria da 

interpretação da sociedade brasileira. Por isso, tratar sobre o papel de Ignácio Rangel 

para a ciência econômica nacional, é analisar essa teia de relações, ou seja, para quem 

ele de fato estava escrevendo e para quem ele estava respondendo.  

Ele se vinculou ao pensamento cepalino depois que fez um curso de 

economia na instituição econômica latino-americana, sendo o primeiro passo de 

aproximação teórica com a ideologia desenvolvimentista. Depois se aproximou do 

ISEB, que ele considerava como um órgão fundamental na divulgação da ideologia 

desenvolvimentista. Porém, mesmo com esses vínculos institucionais não deixou de ser 

um pensador independente, sempre formulando ideias próprias. Vejamos esses vínculos 

acadêmicos e suas implicações para a tese da dualidade e o que ele influenciou em 

outros autores com a sua teoria da dualidade. 

A sua principal obra sobre o dualismo foi A Dualidade Básica da Economia 

Brasileira e representava a sua aproximação com outros pensadores “nacionalistas”. O 

livro foi publicado pelo Instituto Superior de Estudos Brasileiros (ISEB) em 1957, na 

série Textos brasileiros de economia. O livro já estava escrito no ano de 1953, mas 

somente encontrou o suficiente incentivo e apoio dentro dessa instituição. Porém, cabe 

advertir, que mesmo que essa publicação tenha sido realizada pelo Iseb, Caio Navarro 

de Toledo nos lembra que as publicações econômicas não representavam a posição do 

instituto, são estudos independentes e por isso não podem ser considerados como 

isebianos: 

 

(...) não levamos em conta as publicações de economia editadas pelo 

ISEB. Duas razões explicam este nosso corte: 1) boa parte dessas 

obras tem como autores economistas que não pertencem aos quadros 

oficiais da instituição (casos típicos, por exemplo, de Celso Furtado e 

de Gunnar Myrdall); 2) tais estudos, bem como as análises 

econômicas propriamente “isebianas” (de Ignácio Rangel e de 
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Gilberto Paim), são, em realidade, “trabalhos solitários”. A nosso ver, 

têm eles uma quase inteira autonomia dentro da produção do ISEB, 

não se refletindo nem orientando os demais trabalhos onde se 

formulam as ideologias nacional-desenvolvimentistas. (TOLEDO, 

1997, p. 27) 

 

Concordamos em parte com a ideia expressa por Toledo sobre os textos 

econômicos do ISEB e de Rangel em particular. Esse autor exerceu a sua influência por 

procurar realizar uma análise própria das condições da economia brasileira, fazendo 

uma reflexão através de aportes teóricos nacionalistas, rejeitando uma interpretação da 

realidade nacional importada de manuais estrangeiros. Mas por outro lado, também 

devemos considerar o autor como uma expressão do pensamento nacional-

desenvolvimentista, que era a base teórica do ISEB e a ideologia mais forte entre certos 

setores intelectuais e governamentais. Mas concordamos com Toledo no fato de que a 

ideia básica de Rangel não refletiu em uma orientação para as análises econômicas do 

ISEB. O conceito de dualidade representa um ponto fundamental no pensamento de 

Ignácio Rangel e qualquer influência para o ISEB deveria se dar na absorção desse 

conceito pelo instituto, o que ocorreu apenas de forma implícita. 

Claro que outros isebianos compartilhavam com a tradição dualista, mas de 

uma maneira diferente da formulada por Ignácio Rangel.  Guerreiro Ramos, por 

exemplo, possuía também uma visão dualista da formação social brasileira, 

reconhecendo essa como a luta entre o novo (o desenvolvimento) e o atrasado (antigo 

caráter reflexo), sendo esse o centro de seu novo método denominado “redução 

sociológica”. Essa redução era fruto da crítica da “assimilação literal e passiva dos 

produtos científicos importados” (RAMOS, 1965, p. 80). Por isso acreditava que os 

métodos estrangeiros deveriam ser adaptados para a realidade nacional, então a redução 

passava para o campo da atuação política, através do engajamento do sociólogo, no 

intuito de contribuir para uma superação do subdesenvolvimento: 

 

A exigência do desenvolvimento, que se impôs atualmente a 

comunidade brasileira, exprime o projeto coletivo de uma 

personalidade histórica, ao menos já esboçada, a pretensão do país de 

assenhorear-se de sua realidade, de determinar-se a si próprio. 

Portanto, vive o Brasil uma fase de sua evolução em que está 

superando o seu antigo caráter reflexo. (...) Atualmente, porém, 

tendências centrípetas estão surgindo, em nosso meio (...) [que se] 

tornou teatro de um empreendimento coletivo, mediante o qual uma 

comunidade humana projeta a conquista de um modo significativo de 

existência na história. À maneira de um princípio configurador, o 
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centripetismo incide em todos os níveis de nossa vida, estabelecendo 

uma tensão dialética entre a estrutura anacrônica do país e sua 

estrutura em geração. Em termos superestruturais, essa tensão traduz 

um conflito de duas perspectivas: a do país velho e a do país novo, a 

da mentalidade colonial ou reflexa e a da mentalidade autenticamente 

nacional. (RAMOS, 1965, p. 79-80)  

 

Vemos que o pensamento dual estava presente como um paradigma 

explicativo para vários autores, não só no campo econômico como no sociológico. Um 

exemplo é a dualidade em Guerreiro Ramos, que era expressa pelo antagonismo entre o 

moderno e o atrasado, no diagnóstico do anacronismo do país, da luta ideológica entre o 

país velho e do país novo. Enquanto Rangel expressava essa dualidade em termos 

histórico-econômicos, Guerreiro Ramos procurava assumir um papel militante, 

contrário ao polo da dualidade que não permitia o desenvolvimento nacional. Rangel 

conseguiu sintetizar de certa forma uma prática da “redução” no seu fazer econômico. 

Por isso é que a obra do economista foi bem recebida pelo sociólogo. Na Introdução das 

Obras Reunidas, Márcio Henrique Monteiro de Castro, afirmou: 

 

Na década de 1950, quando de sua publicação, a obra foi recebida 

com grande entusiasmo, como nos testemunha a apresentação de 

Guerreiro Ramos para a primeira edição, feita pelo Instituto Superior 

de Estudos Brasileiros (ISEB). O eminente sociólogo não poupou 

elogios: “Evocamos esses antecedentes para realçar a contribuição de 

Rangel, mostrando que veio resolver uma questão de técnica 

sociológica, ao propor uma noção rigorosa, precisa. (...) Do ponto de 

vista metodológico, este livro é um marco na história das idéias em 

nosso país. Dá o exemplo de como se pode assimilar, de maneira 

crítica, a ciência social importada. (...) O autor descobriu a lei básica 

da formação econômica do Brasil”. (CASTRO, 2005, p. 19) 

 

Castro nos demonstra que a obra foi recebida de forma acalorada pelos seus 

pares do ISEB. Guerreiro Ramos já chamava a atenção para uma questão fundamental 

da tese de Rangel, a de que o “autor descobriu a lei básica da formação econômica do 

Brasil”, mas essa lei não refletiu em análises de outros membros e do próprio entusiasta 

de Rangel. Nesse período, o sociólogo nos chamava a atenção para uma questão 

essencial, a de que a dualidade era antes de tudo uma lei básica formulada dentro dos 

princípios da história econômica do país, sendo essa “uma noção rigorosa, precisa”. 

Mesmo que o sociólogo tenha nos advertido sobre a centralidade do 

conceito de dualidade na época de sua primeira publicação, a lei da dualidade teve uma 
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aceitação inversa à importância para o entendimento de Rangel. Vários autores irão 

entender as várias questões ligadas ao pensamento rangeliano, como a inflação, a 

questão agrária, entre outros, desgarradas desse núcleo, sendo o exemplo mais visível o 

de Guido Mantega, Graziano da Silva e Davidorff da Cruz. Mesmo que a tese da 

dualidade básica não tenha sido compreendida como o núcleo do pensamento de Ignácio 

Rangel para muitos analistas
77

, por exemplo, a obra de maior interesse do grande 

público foi A Inflação Brasileira. A sua importante tese da inflação cíclica construída 

nessa obra é uma derivação da tese da dualidade básica, não sendo possível 

compreender a plenitude da tese desconsiderando esse aspecto fundamental. Essa não é 

uma verificação nova, como nos demonstra Castro: 

 

A tese da dualidade de Rangel tem uma aceitação inversamente 

proporcional à sua importância. Ela não é aceita, mas ela é 

absolutamente importante na obra de Rangel, é até uma coisa curiosa 

como é que isso pode acontecer. Ela é importante antes de tudo porque 

é o fio condutor. (CASTRO, 1998, p. 103). 

 

Além de ser o núcleo do pensamento de Rangel, o conceito de dualidade 

básica representa a síntese e a superação de todo o debate dualista existente no Brasil 

anterior a ele. Assim é que ele dimensionava a forma que devemos entender os relatos 

dos viajantes, dos sanitaristas, dos ensaístas, dos abolicionistas, dos acadêmicos, do 

direito, do Estado, entre outros. O que o diferenciava do antigo pensamento dualista era 

que ele conseguiu dar substância científica as antigas teses dualistas, construindo o seu 

discurso científico na tentativa de apreensão das leis que regem o movimento histórico 

no Brasil e de sociedades com estruturas análogas a nossa, conforme discutiremos mais 

a frente. 

Tendo como base esse conceito debateu com grande parte do pensamento 

social brasileiro, abordando os mais diversos aspectos que complementavam a sua tese 

central. Durante toda a vida foi desbravando novos caminhos para a teoria da dualidade 

básica. 

Já nos anos 60 iria confrontar com os principais economistas brasileiros, 

tanto os monetaristas quanto estruturalistas. Para ele, esses economistas não conseguiam 

compreender a dinâmica monetária da sociedade brasileira. Ele iria se envolver no 

                                                 
77 DAVIDORFF CRUZ, Paulo R Chagas. Ignácio Rangel, Um Pioneiro: O Debate Econômico do 

Início dos anos 60. Campinas: Departamento de Economia da Unicamp, 1980, 162 p.  
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debate sobre a natureza e características da inflação brasileira, aprofundando ainda mais 

o seu conceito de dualidade e verificando a sua aplicação nos problemas monetários e 

financeiros. Diante do esgotamento do modelo de substituição de importações e a 

voracidade que ocorria a crise econômica do país, ele apropriou novos elementos a sua 

teoria da dualidade. 

Nos anos 70 continuou a estudar sobre os problemas financeiros nacionais, 

em que chegou ao final da década com uma polêmica verificação, a de que era 

necessário privatizar determinados serviços públicos para superar os pontos de 

estrangulamento da economia, com o objetivo de conseguir um novo salto no 

crescimento econômico nacional. Dessa forma, polemizava com o próprio pensamento 

nacionalista, onde, inclusive Celso Furtado o criticou publicamente. É dessa forma, 

devido a novas perspectivas surgidas com o desenvolvimento econômico do país, com a 

implantação de um Departamento II e de um Departamento I, que ele chegava a uma 

conclusão mais clara sobre as etapas da dualidade e as suas relações com os ciclos 

econômicos. É assim que no ano de 1981 no artigo História da Dualidade Brasileira ele 

expunha uma síntese, elaborando as leis que regiam o movimento da dualidade e foi 

onde formulou a teoria das quatro dualidades. 

 

3 – Uma Promessa não Cumprida 

  

A tese da dualidade básica foi escrita no ano de 1953 e foi apresentada como 

livro apenas no ano de 1957. Mesmo para Rangel essa não era a versão definitiva da 

tese. Em 1978 admitiu a necessidade de publicar uma nova versão, mais completa e 

atualizada, sobre a teoria da dualidade básica. Claro que ele nunca deixou de 

complementar durante toda a sua vida o conceito de dualidade básica, mas não chegou a 

cumprir essa tarefa auto imposta. Mesmo não conseguindo produzir um livro definitivo 

sobre o assunto, a síntese mais bem elaborada foi escrita no ano de 1981, com a 

publicação do artigo História da Dualidade Brasileira. 

Em um artigo escrito no ano de 1978
78

, Rangel nos descreve o fundamental 

em sua obra de 1953. Ele produziu essa síntese em resposta ao livro de Jacob Gorender, 

O Escravismo Colonial, que havia realizado algumas críticas ao dualismo de Rangel. 

                                                 
78 RANGEL, Ignácio. Dualismo e Escravismo Colonial. Obras Reunidas. Rio de Janeiro: Editora 

Contraponto, 2005. 
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Diz-nos: 

 

É meu plano fundamental, para os anos que acaso me restem de vida, 

retomar e desenvolver as idéias respigadas apressadamente em A 

dualidade básica da economia brasileira e nalguns ensaios publicados 

sem método, ao longo dos últimos 25 anos. Tenho, entretanto, 

resistido à idéia de uma simples republicação dos velhos textos, até 

porque cresce em minha mesa de trabalho a pilha de obras sobre temas 

correlatos – notadamente sobre o modo asiático de produção – dos 

quais tinha, em 1953, apenas breves notícias, e não me parece honesto 

voltar a versar aquele assunto sem um exame meticuloso desses 

textos, agora disponíveis (Rangel, 2005, p. 632). 

 

Vemos que Rangel promete uma versão mais acabada de sua tese para os 

anos vindouros. Mesmo que o livro tenha sido editado no ano de 1957, a ideia de 

dualidade já estava escrita em 1953 e já vinha sendo pensada desde a sua juventude, 

mas foi somente no final da década de 70 e início da de 80 é que produzirá a suas 

principais contribuições para o assunto. Supomos que a crítica de Jacob Gorender, que 

foi considerada por Rangel como um completo desconhecimento de sua tese da 

dualidade e o motivou a complementar alguns aspectos de sua tese, pois percebia que 

existia um desconhecimento de suas conclusões. Por isso que ele escreveu vários artigos 

direcionados a esse assunto nos anos seguintes. Mas é o primeiro texto, o de 1953, que 

possui maior significado político e organizacional para as próprias ideias de Rangel, 

servindo de núcleo para toda a sua produção posterior.  

Bresser Pereira afirma que “apesar de ter escrito a tese da dualidade básica 

da economia brasileira em 1953, a tese já era uma idéia desenvolvida em seu 

pensamento pelo menos desde 1937, quando contava apenas 23 anos” (PEREIRA, 

1993, p. 23), conseguindo produzir parte a parte a sua tese durante toda a vida. 

Na época em que escreveu a sua primeira versão para a tese da dualidade 

básica, 1953, Rangel já trabalhava como economista no BNDE e havia se aproximado 

ideologicamente da teoria desenvolvimentista. Em anos anteriores tinha se afastado do 

Partido Comunista, mas não do marxismo teórico, devido a problemas na formulação 

teórica do partido, do marxismo praticado por este. Nesse sentido, através de uma crítica 

as suas antigas crenças ideológicas, no intuito de esclarecer a particularidade da história 

brasileira é que ele formulou a sua teoria da dualidade básica. Márcio Henrique 

Monteiro de Castro afirma: 
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Na realidade, a obra de Rangel é uma obra nos marcos da economia 

política, entendida como a tentativa de explicação de como as 

diferentes classes sociais se relacionam ao longo do processo 

econômico. A teoria da dualidade é exatamente a teoria que junta o 

processo econômico com as classes sociais. Ela é fundamentalmente o 

coração, o núcleo do que nós poderíamos chamar uma economia 

política rangeliana. (Castro, 1998, p. 103). 

 

Conforme Márcio H. M. de Castro nos informa, o conceito de dualidade é o 

coração e o núcleo da economia política rangeliana, fato esse afirmado durante toda a 

vida, de que nenhum aspecto de sua obra estava desligado desse núcleo fundamental. 

Então, devemos entender as implicações desse conceito. Para isso, pretendemos estudar 

a evolução do pensamento do autor e da ideia de dualidade básica.  

Em todas as suas obras e artigos esse conceito está presente, mesmo que de 

forma implícita. Porém, o autor tratou sobre o conceito de dualidade em alguns textos 

específicos. Ele nos prometeu que escreveria uma tese completa sobre a questão da 

dualidade, o que nunca chegou a acontecer depois do seu livro de 1953, se limitando a 

produção de artigos ou capítulos referentes ao assunto. Claro, que esse fato não impede 

de compreendermos as linhas gerais dessa evolução. Para isso abordaremos 

centralmente alguns textos. O primeiro será A Dualidade Básica da Economia 

Brasileira, publicado no ano de 1957. O segundo será A Dinâmica da Dualidade 

Brasileira, publicado em 1962. O terceiro será A História da Dualidade Brasileira, 

publicado no ano de 1981. 

Vemos assim que o conceito rangeliano de dualidade não é estático, ele 

sofreu uma evolução durante a vida do autor. Ele reflete também os movimentos e 

debates em curso à época em que escreveu e de acordo com os debatedores que 

enfrentou. Por isso, essa tese possui uma evolução interna, onde esse retificou, 

modificou e principalmente acrescentou pontos durante toda a vida, para melhor 

argumentar sobre a originalidade de sua construção teórica. É justamente por isso, por 

ser um conceito dinâmico que visava dar respostas para o processo de desenvolvimento 

em curso, que encontrava explicações em dados reais, é que nunca conseguiu 

complementar e cumprir a sua promessa de escrever uma obra final sobre a dualidade 

básica. Por isso nos cabe analisar como foi essa evolução teórica do conceito de 

dualidade dentro do próprio “campo” rangeliano. Iniciemos por sua produção de 1953. 
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4 – A construção do pensamento dualista rangeliano: a dualidade como 

uma lei. 

 

Ignácio Rangel escreveu no ano de 1953 a sua tese sobre a dualidade básica. 

Encarava essa como uma lei fundamental para a compreensão do Brasil. A dualidade 

básica seria a peculiaridade da formação social do Brasil. Porém, a lei da dualidade, 

como todas as outras leis, possuía uma historicidade
79

, sendo possível falar dela em 

determinado lugar e em determinado tempo. Esse é um importante ponto para ser 

compreendido em Rangel, pois defendeu que a validade da interpretação de uma lei 

econômica varia de sociedade para sociedade, sendo necessário analisar a sua 

peculiaridade, o seu “bom senso”. Esse é o ponto que discutiremos agora, pois está no 

cerne da explicação da peculiaridade da lei da dualidade. Em 1978 escrevia: 

 

Ao tempo em que foi escrita a Dualidade, isto é, 1953, havíamos 

chegado ao que toca ao emprego das categorias do materialismo 

histórico, a um beco sem saída. Noutros termos, generalizava-se a 

consciência de que a história do Brasil desenvolvia-se por trilhas que 

não eram, absolutamente, as admitidas pelo marxismo brasileiro – 

ainda não pulverizado nos numerosos marxismos que depois surgiriam 

–, cristalizados no que, irônica ou carinhosamente, chamávamos então 

de “linha justa”. Noutros termos, contrariamente ao que se pretendia, 

embora de crise em crise, isto é, ciclicamente, o país se industrializava 

e se desenvolvia, e o fazia por caminhos não mapeados ainda. 

(Rangel, 2005, p. 633) 

 

Ao mesmo tempo em que conseguiu superar o antigo pensamento dualista, 

rompendo com aquela ideologia que defendia a existência de uma oposição entre os 

setores modernos e os setores atrasados e que essa representaria um problema para o 

desenvolvimento econômico nacional, propõe uma nova maneira de ver o Brasil através 

da unidade e oposição entre esses polos. Esse movimento entre os polos é que daria as 

características da lei dualista. A lei da dualidade básica funcionava através da relação da 

unidade de contrários entre os diversos modos de produção fundamentais existentes no 

interior da economia nacional. Com isso, as várias leis formuladas pela ciência 

econômica universal se encontravam presentes no interior da economia nacional. 

                                                 
79 Considerará que a transição do feudalismo para o capitalismo na Europa é um processo de dualidade, 

assim como Portugal no período da descoberta representava a dualidade. Portanto, a aplicação da lei 

da dualidade básica não estava restrita ao caso brasileiro. 
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O seu pensamento se distanciou dos antigos dualistas, que interpretavam a 

realidade nacional de forma unilateral. Determinados grupos intelectuais e políticos 

viam o Brasil arcaico como algo positivo, romantizando sobre o homem do campo e 

sobre a vida rural, defendendo que o Brasil era um país de vocação rural e agrícola. 

Outros grupos políticos e intelectuais enxergavam que esse Brasil arcaico representava 

um entrave para o desenvolvimento de um país moderno.  

Em meio a esse antigo debate dualista, na sua absorção e crítica, que 

utilizou conceitos “marxistas”, como os de modo de produção, mais-valia, entre outros, 

e keynesianos, como o de propensão ao consumo, taxa de imobilização, entre outros, é 

que irá construir a sua teoria da dualidade básica
80

. Assim é que formou um conceito de 

dualidade básica muito particular a ele mesmo, onde até os nossos dias Rangel parece 

não possuir aparentes continuadores de sua teoria social. Por isso é que através de suas 

mãos se constitui uma formulação original para esse conceito, fruto da sua 

independência política e de sua inserção social, que caracterizará como lei fundamental 

da formação social brasileira. 

Em primeiro lugar, realizou o seu estudo baseado no método da abstração, 

onde procurou encontrar os conceitos mais elementares para o entendimento da 

sociedade brasileira. É através do estudo desses elementos que ele descobriu as leis que 

regem a formação social brasileira. É quando definiu a dualidade como uma lei 

fundamental da explicação do movimento da economia, do Estado, da Superestrutura, 

ou seja, da sociedade brasileira. A dualidade é uma lei fundamental que não está restrita 

aos fenômenos econômicos, pois antes de tudo, ela está relacionada em todos os setores 

e institutos que compõem a sociedade brasileira. 

Uma lei para Rangel possuía o mesmo sentido que era adotado para a 

maioria dos cientistas do século XIX e do início do século XX. Significava que em uma 

determinada situação social era possível demonstrar a repetição de certos fenômenos. 

Essa era uma construção de “tipo ideal”, que no caso da dualidade, permitia o 

entendimento das características essenciais do movimento histórico brasileiro e do 

modo de produção dualista que era a peculiaridade da formação social brasileira. Paulo 

Mercadante em um artigo intitulado Ignácio Rangel e a Substância de Nossa Realidade 

(1998) irão afirmar: 

                                                 
80 Rangel não foi o primeiro a tentar mesclar marxismo e keynesianismo, veja: ROBINSON, Joan. Marx 

e Keynes. In HOROWITZ, David. A Economia Moderna e o Marxismo. Rio de Janeiro: Zahar Editor, 

1972. 
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Em que pese à falta de unidade conceitual do vocábulo, cuja 

etimologia não está esclarecida, lei é um princípio orientador de 

atividade. De modo que à primeira vista, nos limites didáticos da 

tipologia, deve o enunciado em questão ser classificado na grande 

espécie das leis-fórmulas, descritivas, expostas pelo espírito criativo 

do homem. Exprimem elas a regulamentação das atividades, 

descrevem-nas diferentes das leis-dinâmicas que efetivamente as 

regulam. Todavia, tratando-se da dualidade básica, as relações 

referidas identificam-se com os dinamismos da realidade (Mercadante, 

1998, p. 83) 

 

Concordamos com Paulo Mercadante que a lei da dualidade básica 

formulada por Rangel não pode ser taxada como uma construção mecânica. Ela deve ser 

entendida como uma busca do movimento da sociedade brasileira, querendo descobrir 

os “dinamismos da realidade”. Rangel combateu as fórmulas prontas e acabadas, que 

não possuem lastro com a realidade nacional. 

Ele apontou para os limites de validade na aplicação das leis econômicas em 

formações sociais distintas. Rangel apresentava uma questão muito importante: a da 

historicidade das leis econômicas. Considerava que a teoria geral keynesiana não 

possuía uma validade universal, pois ela foi formulada para ser aplicada apenas na 

interpretação de uma economia monetária. Por outro lado, acreditava que essas leis não 

podiam ser descartadas para a análise de formações sociais distintas da que foram 

criadas. Ele considerava como absurdo, por exemplo, descartar a teoria da lei dos 

mercados de Say, já que ela pode ser válida para uma economia camponesa de 

subsistência, como a do babaçu. Isso não significa que se deve rejeitar a teoria 

keynesiana e nem a lei de Say, mas compreende-las de acordo com as peculiaridades da 

formação social brasileira. 

Rangel chegou a essas conclusões depois da leitura da obra dos economistas 

brasileiros responsáveis pela política econômica nacional do período, como Eugênio 

Gudim, que eram homens que aplicavam a “ciência estrangeira” no entendimento da 

realidade nacional. Ele questionava a universalidade da interpretação de uma lei em um 

debate concreto com a ciência econômica nacional da década de 50. Defendia que a lei 

malthusiana, ricardiana, de Say ou do equilíbrio geral possuíam uma validade universal, 

com determinados limites para a interpretação de cada singular formação social 

nacional. Também chegava a essa conclusão através da crítica do marxismo dos 

comunistas brasileiros. Com isso, ele aplicava em sua obra as leis econômicas 
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formuladas pelos marxistas e pelos keynesianos, os complementado quando necessário. 

Também deixou claro que não existia nada de direitismo ou esquerdismo na aplicação e 

manuseio das formulações de tais escolas. Para ele, a teoria monetária seria um exemplo 

disso, pois o seu estudo não significava a defesa de posições ideológicas direitistas ou 

conservadoras. Muito ao contrário, entendia que os economistas precisavam aprofundar 

as pesquisas sobre teoria monetária tomando como base a peculiaridade brasileira, 

entendendo os limites e características dessas leis econômicas no Brasil. Foi na 

aplicação desse tipo de problemática que ele formulou uma grande contribuição do tipo 

encontrado em A Inflação Brasileira, publicada em 1963. 

Esse é um ponto ousado, que o leva a construir um pensamento 

independente e original, não podendo enquadra-lo em nenhuma corrente teórica até 

então conhecida no Brasil. Ele criticou primeiramente os comunistas e depois os 

monetaristas e os estruturalistas, que eram as principais correntes teóricas econômicas 

no Brasil de então.  

Por outro lado, esse debate não era novo na época de Rangel, o próprio 

Marx já falava da historicidade das leis econômicas na metade do século XIX. Mas 

mesmo assim, essa questão foi desprezava por grande parte dos economistas do 

Ocidente, que a partir do século XIX vão formulando cada vez mais métodos 

matemáticos de análise econômicos, desconsiderando a análise social e histórica. Essa 

defesa da historicidade das leis econômicas significava um rompimento com a teoria a-

histórica dos marginalistas e dos neoclássicos revividas no Brasil pelos monetaristas, já 

que para Rangel, a historicidade da lei econômica é uma questão central da formulação 

da dualidade como uma lei. Alguns comentadores consideram que justamente esse fato 

foi o que não permitiu uma ampla difusão de Rangel no meio acadêmico nacional, que é 

extremamente formal e colonizado, seguindo modelos estrangeiros, de modismos 

acadêmicos importados
81

. 

Por outro lado, Rangel afirmou que todas essas leis econômicas estão 

presentes no interior da economia nacional. Por exemplo, a lei de Say pode ser 

interpretada na economia natural das regiões de fronteira. Assim também é a teoria 

keynesiana, que pode ser interpretada nos setores que representam uma economia 

monetária nacional. Portanto, ao mesmo tempo em que existe um limite da 

universalidade das leis, existe uma validade na sua aplicação em determinados setores. 

Por isso, não podia também negar a existência de tais leis no Brasil. 

                                                 
81  CASTRO, Mário H. M. Introdução Obras Reunidas. Rio de Janeiro: Editora Contraponto, 2005.  
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Como remédio para essa situação, Rangel lembrava o pensamento de Mauá. 

A tese da dualidade é uma busca de interpretar o Brasil pelo Brasil, de formular uma 

nova tese sobre a ótica do pensamento científico nacional. O livro A Dualidade Básica 

da Economia Brasileira, foi o introdutor dessas novas ideias, já sintetizadas em 1953. 

Essa compreensão da dualidade parte de uma típica interpretação 

nacionalista (cara aos desenvolvimentistas cepalinos do período), a de que se deveria 

analisar o Brasil a partir do Brasil. Resgatava uma citação do Visconde de Mauá, em 

que esse clama pelo “bom senso nacional”. O que seria esse bom senso nacional? Seria 

analisar a economia política, readaptando-a a realidade nacional. Por isso Rangel 

vincula diretamente a sua tese da dualidade a esse “bom senso nacional”, pois para ele a 

dualidade é a peculiaridade da formação histórica social brasileira, sendo um traço 

essencial da história brasileira. 

A procura de um “bom senso nacional” não foi exclusiva ao pensamento do 

intelectual maranhense, ela representava um paradigma dos estudiosos da década de 50, 

expresso, por exemplo, no ISEB, que tinha como principal objetivo o resgate de uma 

ciência nacional, sem ufanismo, mas que pensasse o Brasil sem “estrangeirismos”. A 

maior expressão é a obra de Guerreiro Ramos, A Redução Sociológica, em que ele 

defendia a construção de uma nova sociologia comprometida com o desenvolvimento e 

com as peculiaridades nacionais e critica a sociologia produzida por Florestan 

Fernandes e ensinada na USP. 

Aplicando com isso uma espécie de método pretendido pela Redução de 

Guerreiro Ramos, o autor colocava como papel dos economistas e da ciência econômica 

encontrar essas leis particulares do Brasil. Portanto, a dualidade era uma lei básica para 

o entendimento do Brasil. Por isso Rangel afirmava que a peculiaridade do Brasil 

deveria ser buscada nesse “bom senso nacional”, que era a própria dualidade básica. 

Esse “bom senso nacional” era importante, já que ele era o centro da sua análise. Era o 

que ele sempre esteve obstinado durante toda a vida, o de interpretar as categorias 

econômicas diante da realidade nacional. Esse era um ponto fundamental, pois era um 

aspecto que destacava e demarcava uma singularidade de seu pensamento. 

Um último aspecto sobre a historicidade das leis econômicas era a própria 

noção de historicidade presente na própria lei da dualidade básica. A definição da 

peculiaridade do conceito de dualidade era explicada como um fator essencial para a 

compreensão da dinâmica e das leis que regiam a economia e a história nacional, porém, 

que essa, como uma lei histórica, tendia a ser superada pelo próprio movimento da 
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sociedade e sentido do desenvolvimento, “pela progressiva aproximação dos pólos da 

dualidade”. Por isso, antes de tudo, acreditamos que essa é uma tese de história 

econômica. Em seu texto de 1962, afirma: 

 

A economia e a sociedade brasileiras são ininteligíveis se não as 

estudamos como as dualidades que são. Trata-se de um modo de ser 

próprio do Brasil, que não se pode resolver senão pela progressiva 

aproximação dos pólos da dualidade – o que somente terá lugar 

quando o país houver liquidado seu atraso relativo, alcançando a 

vanguarda socioeconômica da humanidade. (Rangel, 2005, p. 302) 

 

A própria aplicação da lei da dualidade estava restrita a um espaço temporal 

e regional, sendo uma lei destinada à sua superação com o conseqüente 

desenvolvimento econômico do país. 

 Resumindo: Ignácio Rangel considerava a dualidade básica como um 

instrumento analítico do movimento da economia e das relações entre as classes, sendo 

a lei central da história e da economia do Brasil, que iluminava uma atuação política 

para a resolução dos problemas que afligiam o nosso povo e o nosso país. Como uma lei 

possuía a sua historicidade e estava destinada a ser superada pelo próprio movimento da 

“roda da história”. 

 

5 – Marxismo Brasileiro e a tese rangeliana da dualidade 

 

Como afirmamos no capítulo anterior, Rangel chegou à teoria da dualidade 

devido a sua formação em uma região periférica do país, que permitiu a vivência de 

inúmeros problemas enfrentados pelo homem rural, que o levou a militância 

revolucionária e a adesão ao Partido Comunista. Com a desilusão das condições para o 

desencadeamento de um processo revolucionário no país e o seu contato com as teorias 

cepalinas e desenvolvimentistas predominante entre os economistas latino-americanos 

nos anos 50, formulou uma explicação para o processo de mudança social no Brasil. Por 

isso defendemos que Rangel chegou ao conceito de dualidade básica influenciado pela 

sua prática política anterior. Abria, com isso, novas problemáticas e novas perspectivas 

para entender o funcionamento da economia, da sociedade, do Estado, do qual o levou a 

formulação de uma teoria do movimento histórico do país. 
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É assim que a crítica ao Partido Comunista, a sua integração nos quadros da 

técnoburocracia e a sua aproximação científica com os cepalinos e isebianos, era a base 

para a formulação em termos científicos da teoria da dualidade básica. 

Por isso é que a interpretação do Brasil realizada pelo jovem Partido 

Comunista nos anos 30 o influenciou na formulação do problema da dualidade, pois foi 

justamente na contraposição do posicionamento fatalista desse, principalmente no 

transcurso da ilegalidade imposta pelo governo Dutra, que levou a uma radicalização na 

linha política dos comunistas brasileiros, que ele demonstrou a possibilidade do 

capitalismo se desenvolver sem uma necessária modificação na estrutura agrária. 

Acreditava que ocorria um processo semelhante a “via prussiana” leninista. A teoria da 

dualidade básica passava a questionar o verdadeiro papel que uma revolução 

desempenharia no desenvolvimento econômico nacional. No caso da ocorrência desta 

teríamos uma via diferente do desenvolvimento do capitalismo brasileiro, com uma 

maior distribuição de renda, o que levaria a população para uma melhor qualidade de 

vida. Porém, o capitalismo que se desenvolvia no país, nos marcos da terceira dualidade 

(aliança entre latifundiários feudais e burguesia industrial), engendrava um novo tipo de 

relação. A industrialização ocorria sem uma prévia reforma da estrutura agrária. Várias 

mudanças poderiam ser feitas e já até estavam em curso independentemente do 

desencadeamento de um processo revolucionário no país. 

Influenciado nesse momento (final da década de 50 e início da de 60) pela 

ideologia desenvolvimentista, passava a defender um tipo de visão de que era possível 

dentro dos marcos estatais e do pacto de poder vigente, através de um plano nacional 

para o desenvolvimento, conseguir construir uma ampla frente democrático popular que 

conseguiria realizar as reformas necessárias no país. Assim começava a ser gestada uma 

ideologia de que era possível criar um novo pacto social, com a superação do próprio 

dualismo. Porém, como vimos, esse movimento levou a implosão do próprio modelo 

populista. No funda as suas preocupações poderiam ser resumidas pela motivação da 

necessidade de encontrar uma via alternativa de mudança social que não demandasse 

uma revolução social.  

O próprio Partido Comunista foi seduzido pelos encantamentos da ideologia 

desenvolvimentista. O dualismo não deixou de se fazer presentes nas mais diversas 

linhas políticas adotadas pelos comunistas. Esse possuía de certa forma, implicitamente, 

como um dos pilares do seu programa, uma manifestação do dualismo no Brasil. O seu 

dualismo se expressava na contradição entre litoral e o sertão, entre a capital e o interior, 
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entre a cidade e o campo e entre o capitalismo e a agricultura. Era essa dualidade a 

responsável pelo entravamento do desenvolvimento das forças produtivas. O latifúndio 

semi-feudal impedia a industrialização brasileira, sendo necessário remover esses restos 

feudais para ocorrer uma industrialização no país. Por outro lado, o imperialismo 

representava também um empecilho para o desenvolvimento nacional. Interpretava a 

situação nacional como a da existência de um conflito entre a burguesia nacional e o 

imperialismo. Com isso, o Partido Comunista defendia a tese do combate ao latifúndio 

feudal e ao imperialismo, apoiando a burguesia nacional em sua luta pela “revolução 

democrático-burguesa”.  

Essa tese foi influenciada pelos debates e resoluções dos congressos da 

Internacional Comunista (COMITERN) e que seguiu durante toda a trajetória do 

posterior do partidão sob a tutela de Luís Carlos Prestes. Levava ao seu programa 

político, como ferramenta fundamental na definição da essência da revolução brasileira, 

o apoio à “burguesia nacional”. Um exemplo importante é o Programa do Governo 

Popular Nacional Revolucionário, escrito em 1935 pela Aliança Nacional Libertadora 

(ANL): 

 

4 – O Governo Popular Nacional Revolucionário não significará a 

liquidação da propriedade privada sobre os meios de produção, nem 

tomará sob seu controle as fábricas e empresas nacionais. O referido 

governo dando início no Brasil ao desenvolvimento livre das forças de 

produção não pretende a socialização da produção industrial e 

agrícola, porque nas condições atuais do Brasil só será possível, com a 

implantação da verdadeira democracia, liquidar o feudalismo e a 

escravidão, dando todas as garantias para o desenvolvimento livre das 

forcas de produção do país. (LOWY, 2000, p. 129) 

6 - No campo o Governo Popular será exercido pelos homens de 

confiança da grande massa trabalhadora e defenderá naturalmente os 

interesses de tal massa contra os grandes proprietários feudais, os 

senhores territoriais que exploram pelo mais duro feudalismo e 

escravidão a quase totalidade da nossa população camponesa e que 

estão diretamente ligados aos exploradores imperialistas. O Governo 

Popular acabará evidentemente com a submissão medieval ao grande 

proprietário, assim como com todas as contribuições feudais ao senhor 

garantindo a posse da terra aos que trabalham, garantindo terra para 

todos os que queiram trabalhar, o Governo Popular exigirá dos 

proprietários capitalistas o cumprimento no campo da legislação social 

que for implantada pela revolução. O Governo Popular, porém, não 

desapropriará os que não empregam a exploração feudal, e garantindo 

a liberdade de comércio, diminuindo os fretes, acabando com todos os 

impostos sobre a produção etc. Permitirá uma enorme e até 

desconhecida expansão do mercado interno nacional. (LOWY, 2000, 

p.130-131) 

 



73 

 

Rangel se insurgiu contra essa tese, demonstrando os pontos frágeis dessa 

interpretação do país e a sua manifestação mais acabada foi a lei da dualidade básica. 

Portanto, ao realizarmos esse estudo, o da dualidade no seu pensamento, devemos ter 

em conta a quem ele estava procurando responder ao formular as linhas gerais do seu 

conceito de dualidade. Pois, vários dos estudiosos do pensamento de Rangel irão definir 

que ele estava debatendo principalmente com as teses do Partido Comunista, que estava 

procurando encontrar soluções para os seus questionamentos de juventude. 

Acrescentaremos apenas, que ele estava a formular um modelo alternativo para o 

entendimento da mudança social no país. 

No final da década de 40 rompeu com o Partido Comunista por inúmeros 

motivos. No ano de 1953 entrou através de concurso no BNDE e no mesmo ano 

escreveu a sua tese sobre a dualidade básica. Esse era o cerne para a formulação do 

conceito rangeliano de dualidade, que era a crítica ao comunismo nacional e o seu 

determinismo da revolução como único remédio para os males nacionais e na crença de 

que era impossível um desenvolvimento do capitalismo nacional sem o 

desencadeamento desse processo. A sua aproximação do nacional desenvolvimentismo e 

do conhecimento econômico que esse vai desenvolvendo via Cepal, através de uma 

leitura keynesiana marxista dos conceitos cepalinos, permitem que ele construa a sua 

teoria da dualidade básica. 

 

6 – Dualidade como um Modo de Produção 

 

O cerne da teoria da dualidade básica da economia brasileira formulada por 

Ignácio Rangel se encontra na tentativa de aplicação das categorias do materialismo 

histórico em uma realidade nacional específica, no caso o Brasil. O economista está em 

busca da explicação do modo de produção que caracteriza a formação social brasileira. 

Para ele, o país possuía uma peculiaridade elementar demarcatória de sua formação 

social, que era a dualidade básica. Ela significava o movimento dos modos de produção 

fundamentais existentes no interior e no exterior da formação social brasileira
82

.  

Durante a década de 1920 até a década de 1950 a maioria das pesquisas 

marxistas sobre as realidades nacionais subdesenvolvidas ou semi-coloniais, realizadas 

                                                 
82 RANGEL, Ignácio. A Dualidade Básica da Economia Brasileira (Obras Reunidas). Rio de Janeiro: 

Editora Contraponto, 2005. 
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pelos próprios povos que viviam nessas regiões e que tinham como referência o 

materialismo histórico, foram influenciadas pelas análises propostas pela III 

Internacional e posteriormente pelo Diamat estalinista
83

. Era um fato raro no campo do 

marxismo produzido nas regiões periféricas, quando Rangel formulou a sua teoria da 

dualidade, uma interpretação independente do paradigma soviético. A interpretação da 

história econômica do país até então realizada pelos comunistas brasileiros não fugia a 

essa regra geral, ela também era muito influenciada pelas perspectivas teóricas do 

marxismo soviético. 

A experiência de construção do socialismo na União Soviética dava a 

credibilidade e autoridade política e teórica necessárias para a difusão do marxismo 

soviético no interior do movimento comunista internacional e no Brasil, além da 

“falência” da II Internacional durante a Primeira Guerra Mundial que levou a ruptura 

entre comunistas e a social democracia. Foi assim que o livro de Josef Stálin, 

Materialismo Histórico e Materialismo Dialético, ganhou enorme influência e serviu 

como uma obra de doutrinação dos mais diversos militantes comunistas mundo afora 

durante o período de hegemonia do estalinismo no movimento comunista internacional. 

Essa concepção estalinista da história ficou conhecida como Diamat, que era a união do 

materialismo dialético com o materialismo histórico. Seria uma análise da história 

através das categorias da dialética, demonstrando que em todos os campos do saber, da 

natureza as ciências sociais, a dialética seria aplicada através das leis básicas do 

movimento
84

. Segundo Roger Garaudy: 

                                                 
83 E a influência do materialismo histórico com base no socialismo soviético foi o promotor de várias 

interpretações sobre casos particulares de formações sociais não ocidentais, como é o caso do 

desenvolvimento do capitalismo no Japão. Apesar de forte censura imposta pelo governo, o Partido 

Social-Democrata Japonês foi o principal difundidor do marxismo no país a partir de 1903.  Mas 

surgiu um importante debate entre a década de 1920 e 1930 sobre as transformações ocorridos durante 

o período da Restauração Meiji de 1868, que fez surgir duas principais correntes históricas. Uma 

afirmava que as transformações que haviam ocorrido não tinham eliminado o feudalismo, sendo 

necessária uma revolução democrático burguesa, ficaram conhecidos enquanto Koza-Ha (feudalista). 

A outra corrente ficou conhecida como Rona-Ha (operários e camponeses), que divergiam da 

concepção teórica feudalista. BOTTOMORE, Tom. Dicionário do Pensamento Marxista. Rio de 

Janeiro: Jorge Zahar Editor, 2001. Vemos que a III internacional teve importante papel na difusão do 

materialismo histórico para análise das realidades nacionais, mesmo que sob influência de certa 

filosofia da história implícita em algumas de suas interpretações. No Brasil também foi igualmente 

importante, porém, estabeleceu também um modelo a ser explicado independente da realidade a ser 

analisada, descaracterizando o chamado da investigação empírica advertida por Marx e Engels desde 

A Ideologia Alemã.  

84 Na introdução ao texto de Marx conhecido como Formem, Hobsbawm afirma: “O mero esforço de 

realizar uma exposição sistemática e lúcida de um problema nos leva a discutir seus diferentes 

aspectos seriatim (Ponto-por-ponto), em vez de simultaneamente, e em parte porque a árdua tarefa da 

investigação e verificação científica, em certo estágio, nos obriga a fazer o mesmo. Esta é uma das 

razões pelas quais alguns trabalhos de Engels, que tem, evidentemente, a clareza expositiva por 

objetivo, dão a impressão – ao lado do presente ensaio, por exemplo – de simplificação excessiva ou 



75 

 

 

Ora, após uma longa discussão em Leningrado, em 1931, “Sobre o 

modo asiático de produção”, o marxismo se viu mutilado da hipótese 

fecunda da possibilidade de um modo de produção escapando ao 

esquema rígido de uma evolução histórica passando sempre e em tôda 

parte pelos cinco estádios da comunidade primitiva, da escravidão, do 

feudalismo, do capitalismo e do socialismo. Tal esquema toma na 

exposição que dêle faz Stálin em Materialismo Dialético, 

Materialismo Histórico, a forma de uma verdadeira “filosofia da 

história”, ou seja, de uma especulação metafísica que submete o 

desenvolvimento da história a uma espécie de necessidade externa, 

esforçando-se em vão em fazer entrarem os fatos no conceito (o que é 

a definição mesma da “especulação”, método o mais oposto que existe 

ao pensamento de Marx). (Garaudy, 1967, p. 78 - 79) 

 

Essa obra de Stálin foi a base teórica para a interpretação materialista 

realizada pelo PCB e por Ignácio Rangel sobre a sociedade brasileira, da qual definiram 

as classes sociais no país, a etapa da luta de classes e o conteúdo da revolução brasileira 

(anti-feudal e anti-imperialista). Pelos ensinamentos de tal perspectiva teórica do 

materialismo, eles entendiam a realidade brasileira dentro do esquema sucessório dos 

modos de produção proposto na síntese do materialismo histórico realizada pelos 

teóricos soviéticos. 

Rangel parte em sua análise da dualidade básica de uma aceitação das teses 

esboçadas por Stalin na obra acima citada, assim como a maioria do pensamento 

marxista brasileiro do período procedia de maneira semelhante. Mas vemos que Rangel 

ao construir o seu materialismo, através da teoria da dualidade básica, também 

implementava algumas modificações  no método materialista criado por Stálin, 

elaborando conclusões próprias. Portanto, mesmo que Rangel não rompa com a filosofia 

da história estalinista, defendendo a sucessão dos modos de produção fundamentais 

como um “fio de Ariadne”, que é a referência de cognoscibilidade da história e de uma 

tentativa de aplicação do materialismo dialético fundido no materialismo histórico 

(Diamat), também conseguiu superar esse tipo de visão através da sua busca de 

                                                                                                                                               
de escassa densidade, diante da profundidade do pensamento de Marx. Algumas exposições marxistas 

posteriores, como o MATERIALISMO HISTÓRICO E DIALÉTICO de Stalin foram 

demasiadamente longe, talvez, neste sentido. Ao contrário, o desejo de enfatizar a unidade e a 

interdependência dialéticas de Marx, pode conduzir a generalizações vagas sobre a dialética ou a 

observações tais como a de que a superestrutura não é mecanicamente, ou em curto prazo, 

determinada pela base, mas reage contra esta e pode, às vezes, dominá-la. Tais afirmações podem ter 

valor pedagógico e servir de advertência contra concepções simplificadas do marxismo (neste sentido, 

por exemplo, Engels as formulou em sua conhecida carta a Bloch), mas realmente não nos levarão 

muito longe. Há, como Engels chamou a atenção de Bloch, um meio satisfatório de evitar tais 

dificuldades: “estudar profundamente à teoria em suas fontes originais e não e fontes de segunda-

mão” (Hobsbawm, 1991, p. 21). 
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verificação empírica da formação social brasileira, através da busca do “bom senso 

nacional”, onde formulou novas implicações para a teoria do materialismo histórico no 

Brasil e em países com situações análogas a nossa, dando contribuições para a 

interpretação da história da evolução econômica no Brasil.  

Mesmo que exista essa adesão ao Diamat estalinista, existiam também 

contradições com a filosofia da história estalinista, que foi expressa em suas 

divergências com a interpretação da história do Brasil realizada pelos comunistas 

brasileiros.  

Essa concepção do materialismo histórico defendida por Stálin foi alvo de 

muitas críticas pelos mais variados adversários do marxismo soviético, mas a 

credibilidade de Stálin e de seu Diamat foram realmente quebradas apenas após a sua 

morte em 1953, pelo menos no interior do marxismo ocidental
85

, pois no mundo 

socialista a crítica a Stálin foi realizada por alguns países e se deu de maneira diferente 

ao pensamento de esquerda do ocidente, pois ficaram muito mais na defesa das 

contribuições para a construção do socialismo do líder soviético do que dos erros 

cometidos por este
86

, o que levou a uma cisão no interior do movimento comunista 

internacional. Mas a sua credibilidade foi quebrada com a divulgação do relatório 

secreto de Nikita Kruschev sobre Os Crimes de Stálin, durante o XX Congresso dos 

PCUS, realizado em 1957. Esse debate no seio do movimento comunista internacional 

teve repercussões em toda parte, inclusive no Brasil. 

No Brasil, houve certa incredulidade nos dados contidos no relatório 

soviético, mas assim que realmente ficou confirmado que o país de maior expressão 

dentro do campo socialista havia divulgado tal documento, irrompeu um grande debate 

no interior do Partido Comunista, que levou a realização de uma autocrítica quanto a 

algumas posturas adotadas anteriormente e que levou elaboração de uma nova linha 

política que foi aplicada nas décadas seguintes. 

Toda essa polêmica suscitada pelo XX congresso do PCUS levou também a 

um importante debate por meio dos veículos de comunicação do partido brasileiro, 

sendo um breve período de rica democracia no interior do Partido Comunista. As 

posições derivadas desse congresso e suas repercussões políticas no interior do 

                                                 
85 ANDERSON, Perry. A Crise da Crise do Marxismo Ocidental.  

86 A Albânia combateu fortemente o relatório de Kruschev e a China maoísta, o que levou a uma disputa 

aberta pela hegemonia teórica e política no interior do movimento comunista internacional, HOXA, 

Enver. O Imperialismo e o Revisionismo Moderno, Os chineses que realizaram amplo debate na 

imprensa chinesa, debatendo publicamente sobre as implicações políticas do relatório de Kruschev, 

esse debate foi sintetizado n'A Carta Chinesa. Seara Vermelha. Rio de Janeiro. 
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movimento comunista brasileiro foram motivos para algumas cisões e divergências, que 

posteriormente gerariam uma série de organizações armadas na época da ditadura 

militar. Todo esse debate foi cessado por Luís Carlos Prestes, não permitindo com isso, 

um maior aprofundamento das concepções teóricas e políticas praticadas durante as 

últimas décadas pelos revolucionários brasileiros. Mesmo assim, o Partido Comunista 

realizou uma autocrítica por meio do Comitê Central que conduziu a uma nova linha 

política que foi aplicada durante a década de 1950 e 1960. Porém, esse debate e 

modificações políticas no Partido Comunista, não provocavam um debate 

epistemológico quanto às bases de explicação da sociedade brasileira que tinham como 

base o Diamat estalinista. 

Rangel não passou incólume a todo esse debate, foi obrigado a defender a 

filosofia da história estalinista diante de ataques da intelectualidade marxista a sua teoria 

da dualidade básica. Ele se manteve firme em suas posições sobre a interpretação 

estalinista do materialismo histórico, mesmo formulando algumas inovações diante das 

verificações empíricas da aplicação dessa forma de materialismo na realidade nacional 

brasileira. Mas o cerne da interpretação materialista estalinista de Ignácio Rangel 

permanecia inalterado, mesmo no final da década de 70. 

A grande demonstração desse fato é o seu posicionamento em 1978 contra 

as conclusões de Jacob Gorender sobre a teoria do materialismo histórico, onde ele se 

mantém dentro dos marcos epistemológicos da concepção estalinista do materialismo 

histórico. Rangel direciona dura crítica a Jacob Gorender, do qual acusa de esquecer os 

ensinamentos de Stálin e seguir os seus críticos. Jacob Gorender também se propunha a 

estudar a aplicação do materialismo histórico à realidade brasileira, mas interpretava 

uma visão crítica a versão de Stálin, principalmente do que ficou conhecido como 

“etapismo”. No cerne desse artigo crítico a Gorender encontramos questões importantes 

na sua própria teoria do dualismo de Rangel, onde esse reafirmou e complementou 

antigos pontos de vista, demonstrando-os mais detidamente. Mas a essência de sua 

interpretação do materialismo histórico permanecia inalterada, baseada principalmente 

na interpretação dada pelo Diamat estalinista. 

Esse debate que Rangel apresentava não era uma questão simples. A 

definição de uma teoria da história é um ponto controverso e fundamental no marxismo. 

A discussão de um método histórico foi de fundamental importância para a distinção do 
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marxismo dos idealismos anteriores a ele
87

, da superação da filosofia da história 

hegeliana
88

, que inclusive foi responsável pela superação do marxismo diante da 

economia clássica
89

. Porém, a própria teoria marxiana sobre os modos de produção não 

recebeu uma versão mais acabada e definitiva do próprio Marx e devido aos vários 

textos publicados postumamente, o debate no interior do marxismo foi diversas vezes 

abalado
90

. A organização de seu pensamento histórico se deu primeiro em A Ideologia 

Alemã, depois nos Formem, no Prefácio a Crítica da Economia Política e depois n'O 

Capital. Foi Engels que deu uma forma mais acabada ao materialismo histórico e ao 

materialismo dialético, principalmente no seu Anti-Duhing. Esses textos são à base do 

materialismo histórico marxista. 

Em nossa opinião a melhor síntese sobre a interpretação marxiana da teoria 

materialista da história foi expressa no interessante início do livro escrito em 1885, O 

Dezoito Brumário de Luís Bonaparte, onde Marx afirmava: 

 

Os homens fazem a sua própria história, mas não a fazem segundo a 

sua livre vontade, em circunstâncias escolhidas por eles próprios, mas 

nas circunstâncias imediatamente encontradas, dadas e transmitidas 

pelo passado. (Marx, 2008, p. 207) 

 

Essa interpretação demonstra que a história independe da vontade individual 

do ser humano. Demonstra que o materialismo histórico está em busca da estrutura da 

sociedade, herdada de um passado que o homem não escolheu, mas pode intervir. 

Mesmo com o “ajuste de contas” que vinha fazendo com a filosofia alemã
91

, a sua 

primeira incursão de fato no terreno do materialismo histórico se deu mesmo n'A 

Ideologia Alemã, livro escrito em 1845/46 e descoberto e publicado apenas no ano de 

                                                 
87 MARX, Karl e ENGELS, F. A Ideologia Alemã. Porto: Edições Martins Fontes, 1978. 

88 Hegel utilizou fartamente da história para a criação de seu sistema, no intuito de contrapor 

principalmente ao pensamento filosófico anterior baseado no kantismo. Na sua principal obra a 

Fenomenologia do Espírito, ele está em busca do entendimento do Saber Absoluto, em que constrói 

uma análise histórica e dialética. Posteriormente, em seu livro A Filosofia da História, irá apresentar 

de forma mais clara o seu método idealista dialético da história, descrevendo como foram as sucessões 

de sociedades, realizando um erudito trabalho para o período, onde a história é conduzida pelo Ser 

Absoluto, numa espécie de etapismo para o esclarecimento humano. Marx critica fortemente a teoria 

da história hegeliana, absorvendo o seu núcleo, que é a dialética, e dando uma versão materialista, de 

acordo com as pesquisas que iam surgindo e que ele e Engels iam realizando sobre as várias 

sociedades. 

89 MARX, Karl. Prefácio de Introdução a Crítica da Economia Política. São Paulo: Editora Abril 

Cultural, 1989. 

90 Essa interpretação foi dada por Hobsbawm (1991) na introdução ao Formem, que faz parte do 

Grundrisse e foi publicado separadamente. 

91 Marx, Karl e Engels, F. A Sagrada Família. São Paulo: Editora Centauro, 2008. 
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1924, que foi um acerto de contas de Marx e Engels com o passado e um combate 

teórico aos filósofos hegelianos, que tinha que necessariamente se dar no terreno da 

história concreta dos homens, enquanto seres sociais e não no terreno metafísico e 

religioso que os filósofos hegelianos definiam a história. É nessa obra que os dois 

amigos definirão alguns conceitos centrais do materialismo histórico, como a 

caracterização dos modos fundamentais de produção, que nesse momento os dois 

dividirão em três formas principais de evolução da propriedade. Segundo Roger 

Garaudy, lembrando um comentário posterior de Engels sobre A Ideologia Alemã, nos 

apresenta: 

 

É inútil dogmatizar êsse esquema de que o próprio Engels diria, 

quarenta anos mais tarde, que “prova apenas o quanto ainda eram 

incompletos os nossos conhecimentos de história econômica na 

época” (Garaudy, 1967, p. 77). 

 

Mas relacionando a interpretação marxiana sobre o materialismo e 

particularmente, o materialismo de Ignácio Rangel, queremos ressaltar um aspecto 

muito importante, o de verificação de cada realidade concreta, o que Rangel chamou de 

“bom senso nacional”. Por isso a questão mais importante que devemos ressaltar sobre a 

formação do materialismo histórico em Marx durante esse período e que interessa 

diretamente ao nosso debate, é a rejeição ou superação do pensamento hegeliano, da 

filosofia da história hegeliana, que mais tarde foi incorporada por Stálin, mesmo que 

esse negue a concepção idealista da história formulada pelo hegelianismo
92

. Hegel 

acreditava que a história era conduzida pelo Espírito Absoluto, que encaminhava a 

sucessão de etapas em busca do progresso humano. Apesar da importância dessa análise 

para o período em que foi construída, que passava a estabelecer um lugar de relevo para 

a interpretação histórica, essa concepção continuava envolta de misticismo e idealismo, 

não conseguindo compreender que a história é feita por homens com necessidades reais 

e materiais. Para combater tais interpretações da história típica da filosofia idealista, 

expressa posteriormente nos hegelianos (jovens e velhos), Marx e Engels irão 

aprofundar os seus estudos históricos e a obra A Ideologia Alemã representava a busca 

de uma síntese necessária para a superação da filosofia da história hegeliana. É assim 

que afirmam em 1846, n'A Ideologia Alemã: 

                                                 
92 Talvez a reedição da filosofia da história hegeliana através de Stálin não esteja na adesão dos 

conceitos e na problemática hegeliana, mas na sucessão mecânica e arbitrária dos modos de produção, 

aparecendo o capitalismo e o socialismo como um fim do esquema evolutivo da história. 
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As premissas do que partimos não constituem bases arbitrárias, nem 

dogmas; são antes bases reais de que só é possível abstrair no âmbito 

da imaginação. As nossas premissas são os indivíduos reais, a sua 

acção e as suas condições materiais de existência, quer se trate 

daquelas que encontrou já elaboradas quando do seu aparecimento 

quer das que ele próprio criou. Estas bases são, portanto verificáveis 

por vias puramente empíricas. (Marx e Engels, 1978, p.18) 

 

Ou seja, eles estão em busca da verificação empírica na determinação dos 

estudos das sociedades humanas, rejeitando de forma contundente qualquer concepção 

da história que tenha como base o subjetivismo, que tenha como base apenas 

formulações teóricas e filosóficas. Marx ressalta esse fato na Alemanha do período, que 

devido à ausência de uma história nacional alemã, os filósofos se agarravam em 

conceitos metafísicos baseados na história religiosa, principalmente cristã, para 

formular a sua teoria da história. Com isso Marx e Engels ainda nos advertem: 

 

A história não é mais do que a sucessão das diferentes gerações, cada 

uma delas explorando os materiais, os capitais e as forças produtivas 

que lhes foram transmitidas pelas gerações precedentes; por este 

motivo, cada geração continua, por um lado, o modo de actividade que 

lhe foi transmitido, mas em circunstâncias radicalmente transformadas 

e, por outro, modifica as antigas circunstâncias dedicando-se a uma 

actividade radicalmente diferente. Acontece por vezes que estes factos 

são completamente alterados pela especulação ao fazer da história 

recente o fim da história anterior; é assim, por exemplo, que se atribui 

à descoberta da América o seguinte objectivo: ajudar a eclodir a 

Revolução francesa. (...) Daqui se depreende que esta transformação 

da história em história universal não é, digamos, um simples facto 

abstracto da <<consciência de si>>, do Espírito do mundo ou de 

qualquer outro fantasma metafísico, mas uma acção puramente 

material que pode ser verificada de forma empírica, uma acção de que 

cada indivíduo fornece a prova no acto de comer, beber e vestir-se 

(Marx e Engels, 1978, p. 44 - 45) 

 

Vemos que essa é mais uma busca pelos aspectos concretos da realidade em 

análise, a sua crítica do “espírito do mundo” hegeliano que é também um determinismo 

dos que acham que o passado possuía como fim a história atual, implica em reconhecer 

que a história é uma relação dos homens com as forças produtivas transmitidas pelas 

sucessivas gerações, que implica em acabar com qualquer mistificação, ressaltando o 

caráter entre a estrutura social, política e cultura e a produção material. Foi um 

momento de ruptura com todo o antigo pensamento historiográfico, ampliando a 
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perspectiva da história e dando uma base real e material para uma ruptura 

epistemológica que representa o materialismo histórico.  

Portanto, não implicava simplesmente o cientista pegar um modelo pronto e 

acabado para aplicar em uma realidade nacional qualquer. O materialismo histórico 

implicava antes de tudo a apreensão do desenvolvimento das forças produtivas e das 

relações de produção específicas em cada época, de forma social, onde o homem, como 

um animal político, cria as suas formas de representação, que são sociais e materiais e 

não ideológicas. Segundo a fala de Rangel e Mauá, a aplicação de tal concepção na 

formação social brasileira significa resgatar o “bom senso nacional”, ou seja, a 

peculiaridade da formação social nacional. Daí é que parte a diferenciação do 

pensamento marxista do pensamento hegeliano da filosofia da história, como também 

do pensamento marxista com o pensamento dos economistas clássicos, que partem do 

homem individual, robisoniano. 

Assim, o seu esquema sucessório dos modos de produção e a tese de que as 

contradições entre o desenvolvimento das forças produtivas e as relações sociais de 

produção geram as mudanças nos modos de produção, como é esboçada plenamente no 

Manifesto do Partido Comunista, o livro mais difundido dos dois amigos, é introduzida 

na interpretação da evolução econômica do Brasil proposta por Rangel.  

A base histórica para a produção do Manifesto do Partido Comunista já 

estava esboçada n'A Ideologia Alemã. Nessa obra Marx privilegia as classes sociais e a 

luta de classes nos vários modos de produção que a história atravessou, para demonstrar 

que o “motor da história é a luta de classes”.  Nos Formem ele retomará uma série de 

estudos sobre as sociedades pré-capitalistas, retomando a discussão sobre o modo 

asiático de produção, mas se concentrando no estudo da sociedade germânica primitiva. 

Mas de fato, é na Introdução a Crítica da Economia Política, principalmente no 

Prefácio, que é onde esboçará com maior nitidez o esquema que leva a sucessão de um 

modo de produção a outro 

Por isso, o conceito de modo de produção é peculiar ao marxismo, que 

superou a tradicional visão da história que estava presa a história política e cultural, das 

representações religiosas, sem entender a essência do movimento da história feita por 

homens com necessidades materiais. O debate sobre a peculiaridade de cada um dos 

modos de produção e o processo de sucessão dos modos de produção tomou inúmeras 

interpretações com o tempo. O conceito de materialismo histórico não foi desenvolvido 

em toda a sua plenitude por Marx e nem por Engels, apesar de dar a base central a qual 
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ele pôde desenvolver toda a sua teoria. Assim, Maurice Dobb (1988) retoma essa 

discussão na década de 1940, onde demonstra a distinção do conceito de capitalismo 

para Marx, para Sombart/Weber e para o historicismo alemão eram diferentes. Ele 

acredita que o diferencial na interpretação do capitalismo para Marx é a teoria do 

materialismo histórico, que procura entender o capitalismo enquanto um modo de 

produção. 

Toda essa leitura de Maurice Dobb (1988) se baseia em toda uma concepção 

crítica que começa a ser formulada a partir desse período, que trouxe várias 

contribuições para o marxismo, como no caso dos debates sobre a transição do 

feudalismo para o capitalismo, que demonstrou a vitalidade da interpretação do 

materialismo histórico nas sociedades pré-capitalistas. Nos anos 60 também surge uma 

série de críticas a interpretação estalinista sobre os modos de produção, em que se inicia 

o questionamento sobre a predominância do econômico em um modo de produção e a 

necessidade das revoluções culturais durante o socialismo. Uma importante crítica 

durante esse período foi a formulada por Charles Bettelheim (1979), que passou a 

caracterizar a União Soviética como uma sociedade de classes, em que existia um 

capitalismo de Estado e que a luta de classes continuava a existir, nos esclarecendo 

melhor sobre a natureza dessas sociedades pós-capitalistas. Assim, também o 

estruturalismo althusseriano formulou uma profunda crítica a essa interpretação do 

materialismo. 

Segundo Hobsbawm surgiram duas principais interpretações do 

materialismo histórico depois de Marx. A primeira, implicou em “uma considerável 

simplificação do pensamento de Marx e Engels, que reduz as principais formações 

econômico-sociais a uma simples escada que todas as sociedades humanas sobem, 

degrau por degrau, mas a diferentes velocidades, de modo que todas, eventualmente, 

chegam ao cimo”, que podem ser resumidas nas posições adotadas em parte pelos 

marxistas russos que teve como forma mais acabada o Diamat estalinista. A segunda 

seria aquela que “conduziu a uma revisão formal da lista das formações econômico-

sociais de Marx ao omitir o “modo asiático”, limitar o campo do “antigo”, mas, 

correspondentemente, ampliando o do “feudal”. Essa segunda forma ampliou o conceito 

de feudalismo para as mais diversas regiões, da Índia à África, que às vezes adotou o 

rótulo de “semi-feudal”. Para Hobsbawm as duas tendências demonstraram frágeis e 

não contribuíram para um aprofundamento do materialismo histórico, permanecendo na 

década de 60, quando ele escreveu tal análise, insatisfatórias, mas o que não resulta em 
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uma redução do poder de explicação do materialismo histórico sobre as mais variadas 

formações sociais (Hobsbawm, 2001). 

A aceitação do etapismo estalinista fez com que Rangel indicasse também 

uma forma mecânica de entender a transição no Brasil, onde a relação entre os modos 

fundamentais de produção poderiam ser entendidos através de uma ordem seqüencial, 

em que teríamos um desencadeamento das coisas, conforme a escada de evolução, de 

“degrau por degrau”, nas quais o desenvolvimento do capitalismo, por exemplo, seria a 

condição de uma transição para o socialismo, que inclusive estava em gestação no 

âmbito externo com a criação das formas de capitalismo de estado nas relações 

comerciais internacionais
93

. Mas mesmo esse mecanicismo do esquema estalinista não 

obscurecia a busca que Rangel fazia atrás do “bom senso nacional”, sabendo, que 

mesmo que exista uma seqüência fundamental dos modos de produção, o caminho se dá 

através de avanços e recuos e da interação de modos de produção fundamentais com não 

fundamentais. É dessa forma que destacará a importância dos estudos sobe o modo 

asiático de produção, pois seria onde encontraríamos uma situação de formações sociais 

que não refletiam o caminho trilhado pelas sociedades ocidentais. 

Mas Rangel retomaria a questão da dualidade apenas no ano de 1978 em 

decorrência da publicação de o Escravismo Colonial, de Jacob Gorender, que dedicava 

alguns parágrafos do primeiro capítulo à crítica ao dualismo de Rangel. A principal 

acusação de Rangel à Gorender era a de que esse desconhecia “de fato”, a teoria da 

dualidade básica. Infelizmente Jacob Gorender não respondeu as críticas formuladas 

pelo economista. Mas por outro lado, a crítica de Rangel não expõe diretamente a 

polêmica que envolveu essa publicação, que era um ponto de vista no debate sobre o 

caráter “circulacionista” do sistema colonial português ao qual o Brasil estava 

envolvido. Assim, Márcio Henrique Monteiro de Castro, lamenta: 

 

Uma outra coisa fantástica do Rangel, como ele conseguiu dar conta da 

                                                 
93 Rangel nos diz na História da Dualidade Brasileira: “Cada um desses modos de produção está 

dialeticamente unido aos demais, isto é, interfere no funcionamento destes e sofre a influência deles, 

sem, por isso, perder a própria identidade. Sob a pressão das forças produtivas em expansão, o 

escravismo tende para o feudalismo, este para o capitalismo mercantil, este para o capitalismo 

industrial e, num futuro ainda imprevisível, na época da primeira dualidade, o capitalismo industrial 

daria origem ao capitalismo financeiro, além do qual está o socialismo. Isto, entretanto, não quer 

dizer que todos esses passos sejam dados, historicamente, ao mesmo tempo. A resistência das relações 

de produção (que enquadram juridicamente todos: os modos de produção presentes em cada 

dualidade), ao empuxe das forças produtivas (do sistema, como um todo) não é a mesma em todos os 

patamares dessa sociedade e, rompidas as relações de produção vigentes no resto do sistema” 

(Rangel, 1998, p. 153 - 154) 
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relação externo-interno. As determinações externa-interna da economia 

brasileira. Isso é uma coisa que eu fico absolutamente, ao mesmo 

tempo, entusiasmado e pasmo. Como que, por exemplo, a historiografia 

brasileira se prende demais a um debate que encontra no Rangel a sua 

superação. Só que o debate é agora: é dos anos 70 e 80. Crítica à teoria 

do circulacionismo do professor Fernando Novais feita pelo professor 

Ciro Cardoso, por exemplo. Essa discussão teria uma outra dimensão a 

partir dos esquemas de dupla determinação do Rangel. Até porque ele 

mostra como isso depende do momento, depende da fase do ciclo de 

Kondratieff. Qual é a forma específica de inserção, como que responde 

internamente, quer dizer, nua primeira crise de Kondratieff você te a 

substituição natural de importação, na segunda você tem artesanal, na 

terceira é que você vai ter industrial, quer dizer, essas questões são 

questões que encontrariam no Rangel uma base, um ponto de partida 

fantástico para avançar a historiografia, inclusive com pesquisas, mas 

ele é muito pouco assumido. (Castro, 1998, p. 111). 

 

Rangel escreveu o artigo Dualidade e Escravismo Colonial em crítica ao 

estudo de Jacob Gorender, O Escravismo Colonial, tomando como base os fundamentos 

teóricos do materialismo histórico. Nessa obra Gorender procurou discutir o que ele 

chamou de modo de produção particular do Brasil colonial, que definiu enquanto Modo 

de produção escravista colonial. Rangel criticou duramente esse trabalho de Gorender, 

principalmente por este ter dedicado algumas páginas do primeiro capítulo a criticas 

sobre os teóricos do dualismo, incluindo Rangel e Jaques Lambert entre os defensores 

da teoria da dualidade. A resposta de Rangel foi escrita na importante revista Encontros 

com a Civilização Brasileira, tornando a divergência pública. O cerne da polêmica é 

que Rangel defende que o autor está a abordar um falso problema, que este estaria a 

“inventar modos novos de produção”. Assim ele definiu duramente o marxismo de 

Gorender como: 

 

E seu marxismo, antes que ele resolvesse inventar modos novos de 

produção, devia ser, com efeito, terrivelmente monótono e indigente, 

visto com admitia a possibilidade da exclusão de variações em torno 

dos diferentes modos de produção, combinando-os de modo a formar 

modos de produção complexos, ou derivados, embora nunca 

fundamentais (Rangel, 2005, p. 626) 

 

Podemos perceber que antes de estabelecer uma crítica mais rigorosa e 

precisa a obra de Gorender, principalmente no contexto do circulacionismo, ele 

está na verdade a nos esclarecer o conceito de modo de produção que fundamenta 

a sua teoria da dualidade básica.  
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Para Rangel a história conheceu apenas cinco tipos fundamentais de 

relações de produção, conforme a definição de Josef Stálin anteriormente descrita 

por nós. O Modo de Produção dualista, assim como o modo asiático de produção, 

não eram modos fundamentais de produção, pois, para ele, “dado que pode ser 

estudado com uma formação complexa, que associa no mesmo modo de produção 

relações de produção de vária etiologia, isto é, não homogêneas” (Rangel, 2005, p. 

627). Portanto, definiu que estudar esses modos de produção significava captar “a 

natureza dessas combinações e, se possível, classificá-las e pôr em evidência as 

leis que governam seu nascimento e desenvolvimento, seu princípio e seu fim” 

(Rangel, 2005, p. 627).  

Para Rangel o próprio capitalismo quando nasceu convivia com outros 

modos de produção, pois nasceu das entranhas da sociedade feudal. Afirmou que 

Gorender se insurgia contra a seqüência dos cinco modos de produção 

fundamentais e com isso perdia “o fio de Ariadne da história”, não vendo, que 

mesmo que coexistam, sempre “o dominante determinará o caráter geral da 

formação social” e com isso, setenciará que “os modos de produção não podem 

ter sua ordem alterada ao acaso, como que o próprio conceito de modo de 

produção se torna nebuloso, agora que podemos ir inventando novos modos” 

(Rangel, 2005, p. 630). Dessa forma nos esclareceu o cerne da teoria da dualidade 

básica enquanto um modo de produção: 

 

Pondo de parte o primeiro e o último dos modos fundamentais de 

produção, dado que, em ambos o corpo social comanda todos os 

fatores de produção, nos demais a hegemonia cabe à classe detentora 

do domínio do fator objetivamente estratégico. E é isso o que 

caracteriza o modo de produção e a formação social que sobre ele se 

edifica. É sabido que a decomposição da primitiva sociedade sem 

classes suscitou o aparecimento de uma outra, a primeira sociedade 

classista, construída sobre um modo de produção caracterizado pelo 

papel decisivo desempenhado pelo comando do “fator trabalho”. Não 

que a terra não interviesse no processo produtivo – pois, como vimos, 

não há produção de riqueza sem ela –, mas pelo fato de que, não 

representando ela fator limitativo, sua propriedade não conferia poder 

algum ao seu proprietário. Quanto ao “capital” era ainda muito 

sumário e, podendo ser suprido diretamente pelo emprego dos outros 

fatores, tampouco podia servir de fundamento às pretensões à 

hegemonia. 

Com o tempo, desenvolvendo-se as forças produtivas, inclusive pela 

criação de uma população trabalhadora neta e bisneta de escravos, que 

desaprendera as artes de produção da própria vida pela caça e pela 

pesca, e que não mais saberia fazê-lo senão, sedentariamente, pela 

pecuária e pela agricultura, criavam-se as condições para a 
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transferência do comando para a classe que assumisse o controle da 

terra. O produtor direto poderia ser interessado muito mais 

profundamente no processo produtivo, dado que parte de seu tempo e 

do seu produto lhe tocariam de direito, o que resultaria em vertical 

aumento da produtividade do trabalho. O papel do “fator capital” - 

parte do sobre produto assim engendrado – permaneceria secundário. 

Finalmente, prosseguindo o desenvolvimento das forças produtivas, 

inclusive pelo desenvolvimento de um instrumental de produção 

muito mais eficaz, e implantando uma crescente divisão social do 

trabalho, abria-se a possibilidade de que uma nova classe – os 

comerciantes – se interpusesse entre os produtores independentes, 

aprofundando sem cessar a divisão social do trabalho, com os sabidos 

reflexos sobre o instrumental de trabalho, que se tornava, ao mesmo 

tempo, mais eficaz e mais caro, a tal ponto que o capitalismo 

mercantil empreenderia o caminho de sua conversão em capitalismo 

industrial ou maduro, caracterizado pelo predomínio das relações 

capitalistas de produção, tanto dentro, como fora das unidades 

produtivas. E, sobretudo, suscitando o aparecimento de forças 

produtivas suscetíveis de planejamento e do proletariado, a saber, das 

precondições para o socialismo. (Rangel, 2005, p. 631) 

 

Dessa forma, vemos que o fator produtivo se torna um elemento central na 

definição do modo de produção dualista de Rangel. Os modos de produção deviam ser 

caracterizados através dos detentores dos meios de produção, que devido ao movimento 

relativo ao desenvolvimento das forças produtivas e das relações de produção, iam 

gerando as condições de mudanças na economia devido à introdução de novas técnicas 

produtivas. Mas ele acreditava que esse processo não ocorria de forma linear em parte 

alguma do mundo, em nenhuma formação social específica. O esquema sucessório dos 

modos de produção fundamentais era seguido à risca, não acreditando na possibilidade 

de escravidão feudal, a não ser como uma forma esporádica e limitada de relação de 

trabalho. Assim, no caso do modo de produção asiático e o do dualista, defendia que 

existia uma tendência, através do desenvolvimento das forças produtivas, de seguir o 

desenvolvimento verificado no esquema sucessório apontado por Marx, Engels, Lênin e 

Stálin. Rangel não acreditará, conforme o próprio Marx, que o capitalismo possa surgir 

de uma sociedade escravista ou asiática, é necessário existir uma fase que prepare as 

condições necessárias para o surgimento do capitalismo, que no caso da Europa, que é o 

centro de nascimento desse modo de produção, o capitalismo surgiu das entranhas do 

feudalismo. No caso brasileiro, não seria possível ocorrer uma transição direta do 

escravismo colonial para o capitalismo, pois existiam ritmos de desenvolvimento das 

forças produtivas diferenciadas em vários setores que compunham um determinado polo 

e lado da dualidade. Assim ele indaga: 
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Pode-se indagar se esta ordem poderia ser alterada ou invertida, e se 

os estágios ou subestágios poderiam ser alterados. Não por um povo 

particular qualquer – que, como as tribos germânicas, apoiando-se no 

Império Romano, que as havia satelitizado, puderam suprimir, em 

grande parte, o estágio escravista –, mas pela civilização humana, 

vista em seu conjunto. Minha resposta é que a civilização humana não 

é um movimento linear e irreversível, visto como admite avanços e 

recuos, movimentos pela estrada real ou por atalhos, mas há um 

avanço em torno do eixo principal da marcha e o marcos desse eixo é, 

precisamente, os cinco modos de produção descritos, construídos a 

partir das relações fundamentais de produção, enumeradas por Stálin. 

(Rangel, 2005, p. 631 - 632) 

 

Mesmo que a sua teoria da dualidade possua contradições com a 

interpretação histórica fornecida pelo Diamat, a sua referência continua a ser o próprio 

Stálin e não Marx ou Engels, o que nos indica a influência dessa compreensão do 

materialismo histórico formulada pelos soviéticos e de certa forma, certo mecanicismo 

que continuava presente até na análise de Rangel, que mesmo propondo a interpretação 

de um novo modo de produção, que era a junção dos modos de produção fundamental, 

descartava a possibilidade aberta por Gorender para a interpretação econômica do Brasil 

da viabilidade do conceito de um modo de produção escravista colonial. 

No Brasil, todo esse debate teórico sobre a aplicação do materialismo 

histórico na realidade nacional foi prematuramente interrompido no interior do PCB. O 

debate entre Ignácio Rangel e Jacob Gorender também não chegou a ir além das críticas 

de Rangel, sem prosperar um debate mais profundo entre os dois
94

. Mas mesmo assim, 

Rangel cumpria uma função muito importante no plano nacional, mesmo com todos os 

limites, que era o de tentar entender a formação social brasileira a partir da teoria do 

materialismo histórico, dando novas respostas a esse método de análise da sociedade. 

Passemos agora para o entendimento da especificidade da formação social dualista 

brasileira. 

 

 

                                                 
94 Jacob Gorender prometeu uma resposta aos ataques de Ignácio Rangel, mas infelizmente não chegou 

nunca a produzir tais respostas. Mamogian afirma: “A defesa que Rangel fez, corajosa e 

seguidamente, da inflação, recebeu críticas apenas de G. Mantega e P. Sandroni, os quais após as 

respostas desistiram do debate e Jacob Gorender “criticou” a dualidade e, diante da réplica, prometeu 

resposta, que nunca aconteceu. O diálogo e a polêmica, aliás, não são o forte da vida intelectual pobre 

e autoritária como a nossa. Rangel foi pioneiro em assinalar as qualidades e defeitos do pensamento 

cepalino, quando toda a esquerda vivia, nas décadas de 50 e 60, em lua de mel com a CEPAL, mas, 

quando os ex-cepalinos resolveram renegá-la, usaram a sua crítica, sem apontar o crédito intelectual 

(Mamogian, 1998, p. 135). 
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7 - Conclusão 

 

Procuramos apresentar as bases de formação do conceito de dualidade. 

Primeiro ela se insere em uma crítica ao pensamento marxista nacional e se vincula ao 

pensamento nacional desenvolvimentista. A sua relativa independência o levava a um 

caminho ainda inexplorado, o que o levou a não construção de uma teoria final e 

definitiva para a dualidade. Rangel encarava a dualidade básica com uma lei central 

para o entendimento da sociedade brasileira. Assim era necessário compreender a 

historicidade das leis econômicas e da ciência econômica, descobrir a historicidade da 

aplicação dessas leis econômicas na realidade brasileira. Era assim que a sua lei da 

dualidade procurava esclarecer a essência do modo de produção particular a realidade 

brasileira, onde mesmo partindo do Diamat estalinista, onde defendia a sucessão entre 

os modos fundamentais de produção nos países de formação social periférica existia um 

modo de produção particular que ele denominava pelo nome de dualidade básica. Assim 

essa se tornava uma construção teórica original para os marxistas brasileiros, para os 

desenvolvimentistas, cepalinos, economistas e para o antigo pensamento dualista. 

Agora iremos tratar no próximo capítulo a maneira que se deu a evolução do 

conceito de dualidade básica no pensamento de Ignácio Rangel, que apesar de não 

apresentar uma versão definitiva, nos apresentava as linhas gerais de sua inovadora tese. 
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CAPÍTULO III 

A PECULIARIDADE DA DUALIDADE RANGELIANA 

 

1 – Introdução 

 

Trataremos nesse capítulo sobre a teoria da dualidade básica construída por 

Ignácio Rangel. Como afirmamos anteriormente, ele não chegou a apresentar uma 

versão definitiva da tese, construiu complementos para fundamentar melhor o seu 

raciocínio. Ele apresentou uma versão básica no ano de 1957 de um texto que havia 

escrito em 1953. Nessa primeira versão apresentava os elementos centrais da lei da 

dualidade, onde criava uma nova maneira de interpretar a história econômica brasileira. 

Em 1962 apresentou novos elementos, construindo uma teoria política das classes 

sociais e do Estado. Por último, em 1981 apresentou a versão mais bem acabada no 

livro A História da Dualidade Brasileira. Nessa obra nos apresentava as leis e como 

ocorriam as sucessões das dualidades, consolidando uma inovadora tese sobre a história 

econômica nacional. As suas definições eram complementadas pela teoria dos ciclos 

econômicos no país. Todas essas versões representavam inovações no pensamento 

social brasileiro, representando uma maneira particular e inovadora de dualismo. 

Portanto, pretendemos nesse capítulo compreender a evolução do conceito de dualidade 

básica em Ignácio Rangel e a singularidade da tese para o pensamento social brasileiro. 

 

2 – A Primeira Versão da Tese da Dualidade Básica Formulada em 

1953 

 

Rangel escreveu no ano de 1953 a sua obra clássica A Dualidade Básica da 

Economia Brasileira, que foi publicada apenas no ano de 1957 pelo Iseb. Essa foi a sua 

mais importante obra dedicada ao esclarecimento do conceito de dualidade, pois foi aí 

que estabeleceu as bases para as suas futuras análises sobre o assunto. Claro, que de 

forma expositiva, os textos posteriores, principalmente, A História da Dualidade 

Brasileira de 1981, foram bem mais acabados. Além do mais, esse nunca cumpriu a 

promessa de uma obra síntese sobre o assunto. Portanto, iniciaremos a nossa digressão 
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pelo livro de 1957 para depois analisarmos os textos posteriores. 

Na obra de 1953 ele definiu que a dualidade era uma interpretação das 

principais características do modo de produção particular a realidade brasileira, ou seja, 

o modo de produção dualista. O entendimento da dualidade enquanto um modo de 

produção foi reafirmado e complementado por Rangel durante vários momentos de sua 

vida. Assim, em 1979, em um debate com Jacob Gorender, que havia criticado a 

dualidade rangeliana devido às conclusões que chegava do modo de produção escravista 

vigente no Brasil colonial, publicadas em seu livro O Escravismo Colonial. 

Independente dos méritos da empreitada de Jacob Gorender, a validade do conceito de 

dualidade para a interpretação da formação social brasileira era questionada, o que 

obrigava Rangel a fazer uma síntese e uma defesa de sua obra de 1953
95

. Em sua defesa 

Rangel afirma demonstrando a principal contribuição desse estudo:  

 

A primeira inovação importante – no que pese a opinião que disso 

possa fazer o Sr. Gorender – foi à percepção de que o princípio da 

dualidade, isto é, a combinação de relações de produção heterogêneas, 

para compor um só e mesmo modo de produção complexo ou dual, 

não se limita à formação social como um todo, visto como cada um 

dos “pólos” - interno e externo – em que agrupei a princípio ditas 

relações, constitui, também, uma dualidade, comportando um “lado 

interno” e um “lado externo”. Tínhamos, portanto, quatro grupos 

elementares de relações de produção, ordenados dois a dois. Por 

exemplo: a fazenda de escravos, o latifúndio, a fábrica urgida com o 

desenvolvimento do capitalismo industrial são, a exemplo da 

formação social como um todo, uma coisa é da porteira para dentro e 

outra é da porteira para fora. Entretanto, contrariamente aos “pólos” 

que se fazem representar por classes distintas, as relações de produção 

correspondentes, respectivamente, aos “lados” interno e externo de 

cada pólo, tendem, social e politicamente a encontrar expressão em 

interesses diferentes dos mesmos grupos de pessoas. (Rangel, 2005, p. 

634) 

 

Esse modo de produção particular ao caso brasileiro só podia ser 

compreendido tomando como base a distinção dos seus polos e dos seus lados. Essa 

seria a chave para a explicação de toda a economia nacional e de toda a história 

brasileira. O Estado representava uma coalizão de classes, a dualidade estava presente 

em todos os níveis da sociedade brasileira.  

Iremos agora resumir o conceito de dualidade básica formulada por Rangel 

                                                 
95 Podemos perceber que essa crítica de Gorender o faz realizar uma exposição mais detida sobre o 

conceito de dualidade para tentar evitar posteriores questionamentos, ou interpretações que tentavam 

minimizar a sua importância no seu edifício teórico. 
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para facilitar a nossa exposição. Assim, a dualidade básica significava um modo de 

produção particular existente no Brasil, que possuía dois polos e dois lados distintos e 

complementares. Existia um polo avançado e um polo atrasado na economia, 

representação de um polo capitalista e outro polo pré-capitalista. Cada um desses polos 

possuía um lado interno e outro externo. Cada um desses polos e desses lados era a 

representação de um modo fundamental de produção, que estava em uma relação de 

unidade de contrários entre si. Portanto, existiam várias economias em relações 

contraditórias que davam origem a um único modo de produção, chamado por ele, de 

modo de produção dualista, que organizado dois a dois, estabelecia uma relação central 

entre o lado interno e o externo em cada um dos polos
96

. 

Na tentativa de fundamentação empírica para a sua teoria Rangel propunha 

uma nova periodização e interpretação da história do Brasil
97

. Ele iria defender que 

desde o início do processo de colonização o Brasil foi se formando enquanto uma 

dualidade, pois as sociedades primitivas ameríndias se deparavam com o capitalismo 

comercial europeu. Essa nova formação social que surgia não eliminava a sociedade 

primitiva ameríndia e nem conseguia impor completamente os seus traços capitalistas. 

Portanto, ele defendia que existia no interior da economia brasileira uma interação de 

um modo de produção antigo e de outro modo de produção moderno, onde existiam e 

coexistiam “lado a lado e agindo umas sobre as outras, todas as formas que a história 

clássica registra” (Rangel, 2005, p. 291), desde o período colonial aos nossos dias, 

através de uma sucessão e interação entre os modos de produção fundamentais 

existentes no interior da economia brasileira. Assim nenhuma sociedade e nem mesmo a 

brasileira escapava do esquema sucessório proposto pelo Diamat, pois o 

desenvolvimento das forças produtivas criava as condições para a superação dos modos 

de produção antigos e a sua conseqüente sucessão por um mais avançado. 

Era assim que ele defendia que todas as leis econômicas podiam ser 

verificadas e estudadas no interior da economia brasileira, porém, essas leis possuíam 

uma validade relativa, pois elas se interagiam com todo outro complexo de leis, 

formando a particularidade das leis que regiam a economia brasileira. Ou seja, as leis 

que regiam uma sociedade monetária e as leis que regiam uma sociedade primitiva 

                                                 
96 Essa interpretação resumida está baseada no artigo de José Márcio Rêgo, A Dualidade Básica de 

Ignácio Rangel, publicado no ano de 2008 no livro coletivo, O Pensamento de Ignácio Rangel. 

97 Muitos acusarão Stálin de um trabalho metafísico criando uma interpretação baseada na filosofia da 

história, principalmente, pela falta de base empírica em seu estudo. Não acreditamos que essa 

qualificação possa ser impigida a Rangel que procura sempre dar o tratamento específico para o 

problema a ser tratado. 
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estavam presentes no interior da economia, interagindo uma com a outra, em unidade de 

contrários. Assim, os cinco modos fundamentais de produção que conhecemos na 

história da humanidade estavam presentes no interior da economia brasileira, 

interagindo entre eles
98

.  

Rangel considerava que o modo de produção dualista pressupunha a 

coexistência contraditória entre dois modos de produção na economia brasileira. Esses 

dois modos de produção representativos de cada um dos polos da economia seguia o 

esquema sucessório dos cinco fundamentais modos de produção, que seria como “o fio 

de Ariadne” da história. Ele acreditava que apesar dos “atalhos” que podiam ser 

encontrados durante processo de desenvolvimento de um modo de produção, eles 

seguiam a etapas bem definidas de acordo com o desenvolvimento das forças produtivas 

e das relações de produção.  

O desenvolvimento econômico da formação social brasileira não seria 

diferente da evolução econômica geral da humanidade. O modo de produção dualista 

seguia etapas definidas de acordo com o esquema sucessório ocorrido na história 

universal. Não era possível que o Brasil saltasse da sociedade primitiva para o 

capitalismo, sem passar pelo escravismo e pelo feudalismo. Era somente pelo 

desenvolvimento das forças produtivas em cada um dos polos, em que seria necessário 

cumprir todas as tarefas históricas de uma etapa a outra para ocorrer a sucessão para um 

modo de produção mais avançado. Portanto, considerava que de acordo com o 

desenvolvimento desigual dos polos da economia brasileira, o modo de produção 

presente em cada um desses polos se desenvolvia em um sentido comum, conforme uma 

linha reta, que esse seria o esquema sucessório do desenvolvimento das forças 

produtivas que todas as formações sociais deveriam trilhar. Porém, apesar da 

desigualdade existente entre o desenvolvimento das forças produtivas de cada um dos 

polos ele se desenvolvia de maneira combinada, formando um dualismo na interação 

entre distintos modos de produção em unidade de contrários. 

Esses modos de produção, de acordo com Rangel, também possuíam a sua 

                                                 
98 Rangel ao mesmo tempo em que combatia a ortodoxia do Partido Comunista, continuava a reafirmar 

algumas concepções teóricas de Stálin, no seu Materialismo Histórico e Dialético. Mas a sua visão 

não estava presa a nenhum dogmatismo científico, assim afirma: “visto como toda a minha 

contribuição ao esclarecimento da problemática brasileira pode ser definida como aplicação do 

marxismo ao entendimento da economia e da sociedade brasileiras – o que não quer absolutamente 

dizer que me prive de utilizar outras contribuições, com especial atenção para as teorias econômicas 

“ocidentais”, destacando-se, aí, Marshall e Keynes. Mas o que aqui importa é que há um longo 

caminho percorrido, desde aqueles modestos começos. E a teoria da dualidade, foi, precisamente, a 

chave para isso” (Rangel, 2005, p. 634). 
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hierarquia. Sempre um desses modos de produção representava o elemento dinâmico, 

aquele que era o mais progressista, que de acordo com o desenvolvimento das forças 

produtivas poderia impor mudanças na estrutura da sociedade e da dualidade
99

. O outro 

polo atrasado acompanhava e interagia com esse polo dinâmico. Dessa forma, enquanto 

a história universal e europeia havia levado milênios para avançar do comunismo 

primitivo para o escravismo, a economia brasileira levava apenas alguns séculos para 

realizar semelhante tarefa, através da gradual aproximação dos polos da dualidade
100

. 

Enquanto a transição na história universal do escravismo para o feudalismo havia 

durado vários séculos, no Brasil durou apenas alguns séculos. Da mesma forma se dava 

com a transição do feudalismo para o capitalismo no Brasil, que representava um 

processo muito mais curto do que o ocorrido na história universal da humanidade
101

. 

Assim ele defendia que na história brasileira ocorria uma transformação muito mais 

rápida do que os exemplos registrados na história universal. 

Depois de definir essa relação, que sempre existiam dois modos de 

produção principais interagindo em um processo de unidade de contrários, definia: 

 

Poderia ocorrer que – apresentando a questão em termos mais 

abstratos – a interação das leis tendenciais, representativas de cada 

uma das economias em presença, estivesse sujeita, ela própria, a leis. 

Definidas essas leis, teríamos dado um salto considerável para 

converter a icognoscibilidade em cognoscibilidade, isto é, para 

descobrir a ordem que a experiência imediata nos ensina existir nesse 

caos aparente (Rangel, 2005, p. 294) 

 

                                                 
99 Esse ponto demonstra uma clara influência do pensamento cepalino e de Celso Furtado sobre o 

pensamento de Ignácio Rangel, na localização de um centro dinâmico na economia. 

100 Rangel (1979) afirma sobre Gorender: “O Sr. Gorender admite por certo que uma mesma 

formação social pode conter “vários modos de produção” (ver pág. 25), mas parece excluir a 

possibilidade de que esses múltiplos modos de produção possam coexistir estavelmente, em condições 

de virtual igualdade, visto como postula que “o dominante determinará o caráter geral da formação 

social”. Por outro lado, rebela-se contra a seqüência histórica dos cinco modos citados de produção. 

Noutros termos, perde-se o fio de Ariadne da história, que julgávamos haver recebido de Marx, já que 

os modos de produção não apenas podem ter sua ordem alterada ao acaso, como que o próprio 

conceito de modo de produção se torna nebuloso, agora que podemos ir inventando novos modos 

(Rangel, 2005, p. 630). Em uma palestra no mesmo ano, Rangel (1979) retoma alguns aspectos dessa 

questão afirmando: “tudo isso se passa nas condições de sustentada e enérgica expansão das forças 

produtivas da sociedade, a opção final tende sempre a ser feita pela ordem de interesses 

representativa das relações de produção mais avançadas, o que, nas condições brasileiras concretas, 

significa que as relações de produção externas (isto é, cristalizadas no lado externo do pólo) devem 

prevalecer (Rangel, 2005, p. 640). 

101 Dessa forma Rangel definirá posteriormente (1979) que o socialismo também estará no horizonte 

da história brasileira, falando que de certa forma já iniciaram os seus primeiros passos no setor 

externo e que com as condições políticas criadas pelo fim da terceira dualidade, que modificaria o 

pacto de poder existente na sociedade, modificando a dualidade, poderia colocar a classe operária 

como protagonista de um novo espaço no pacto de poder. 
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Assim vemos que ele considerava a existência de dois complexos de leis, 

sendo necessário definir as leis tendenciais que representa cada uma dessas economias, 

ou seja, desses modos de produção. Era necessário definir as leis que regiam cada um 

desses modos de produção e a relação entre esses dois modos de produção, surgindo um 

novo complexo de leis representativo da interação entre os modos de produção. Assim, 

nos definindo melhor, afirma: 

 

A economia brasileira tem, portanto, um setor capitalista e outro pré-

capitalista. O próprio setor capitalista, no entanto, não é homogêneo, 

uma vez que, como elemento do mercado mundial, o Brasil é parte de 

um sistema econômico avançado, representando assim um capitalismo 

que perdeu a capacidade de reajustamento automático e se acha no 

ramo descendente de sua curva evolutiva. Por outro lado, 

internamente, a própria crise mundial do capitalismo está fazendo 

surgir um vigoroso capitalismo nacional, com uma problemática 

própria, centrada não na procura, mas na oferta, à maneira clássica. O 

capitalismo nacional desenvolve-se na base da substituição de 

importações, mas de tal modo que cada substituição feita induz e 

precipita novas inversões em substituição de importações (Rangel, 

2005, p. 292) 

 

Portanto, o Brasil fazia parte da economia e do mercado mundial, que 

quando ele escreve, vivia um período de crise mundial, que estava no ramo descendente 

do ciclo longo de Kondratieff e que internamente provocava o surgimento do 

capitalismo nacional com uma “problemática própria”, que no caso, é a industrialização 

baseada na substituição de importações
102

, que possuía um ciclo próprio de acumulação 

capitalista processada internamente.  

Assim chegamos a outro ponto importante, além da existência de dois pólos 

na economia, sendo um moderno e o outro atrasado, do qual ele encontra um complexo 

de leis em cada um, que também estão em interação, existe a relação no interior da 

economia, onde cada um dos institutos que compõem a formação social brasileira 

deveria ser estudado como uma dualidade. Portanto, a dualidade não se limitava ao 

conjunto da economia nacional, ela se expressava também nos institutos. Para ele, todos 

os institutos (o capital, a indústria, o trabalho, o latifúndio) representavam esse tipo de 

relação: 

 

                                                 
102 RANGEL, Ignácio. O Desenvolvimento Econômico do Brasil. Rio de Janeiro: Editora 

Contraponto, 2005. 
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Meus estudos levaram-me à conclusão de que nossa peculiaridade por 

excelência é a dualidade, no sentido que atribuo a esse termo, isto é, o 

fato de que todos os nossos institutos, todas as nossas categorias – o 

latifúndio, a indústria, o comércio, o capital, o trabalho e nossa própria 

economia nacional – são mistos, têm dupla natureza, e se nos 

afiguram coisas diversas, se vistos do interior ou do exterior, 

respectivamente (Rangel, 2005, p. 286) 

  

Vemos que em Rangel cada um desses institutos devia ser definido pelas leis 

que o regem internamente e externamente. Por exemplo, o latifúndio era um instituto 

misto feudal-capitalista. Em suas relações no interior estavam presentes as relações 

feudais, de parceria, entre outras. Por outro lado, na sua relação com o setor resto do 

mundo, esse latifúndio agia como uma moderna empresa capitalista. Assim, o latifúndio 

possuía duas contabilidades sociais, que interferiam na formação de seus preços e na sua 

própria dinâmica com a economia nacional. Como defendia que a economia funcionava 

através de dois ramos evolutivos no processo de desenvolvimento histórico, onde um 

representava as fases ascensionais e o outro que representava as fases descencionais, 

que impunham os ritmos de mudanças e interações entre esses dois modos de produção 

que formavam um único e complexo modo de produção capitalista dualista. Assim 

Rangel definia: 

 

Mesmo numa economia capitalista a igualdade tende a afirmar-se, 

embora com menor regularidade e só ao longo de ciclos, em que os 

períodos de depressão alternam com os de prosperidade (Rangel, 

2005, p. 290) 

 

Vemos que o movimento da economia através desses dois ramos da curva 

evolutiva do capitalismo, os períodos de depressão e prosperidade
103

, era onde a 

economia brasileira era empurrada a responder diante da dinâmica do movimento 

cíclico. Com isso, também baseado em uma teoria do equilíbrio geral, influenciada em 

certa medida na interpretação de Marshall (ele vai tratar pelo termo de “igualdade”), a 

economia brasileira oscilava entre a depressão e a prosperidade, sendo o papel do 

                                                 

103  Rangel levanta a questão do planejamento, realizando uma análise sociológica, que através do 

planejamento, desde as sociedades primitivas, é que permite a superação do primitivismo. Assim, também 

podemos fazer uma comparação do estado racional, do funcionário público padrão, com o ideal burguês e 

idealista weberiano. Assim ele considera o planejamento um aspecto central do desenvolvimento 

econômico. Por isso é necessário o homem possuir planejamento para superar a escassez, que é um 

conceito neoclássico, através de uma síntese do pensamento de crise marxista com o neoclássico, que 

relembramos sobre a questão do pensamento acumulativo da ciência. Por isso, só o planejamento pode 

superar as crises capitalistas. 
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Estado e do planejamento econômico controlar as influências cíclicas evitando com que 

a economia nacional adentrasse na depressão. Ele apresentava que a história do 

capitalismo se dividia em dois períodos. Uma primeira fase caracterizada pelo ciclo de 

Juglar, onde existia mais procura do que oferta, em que o sistema tendia a se expandir 

como um ciclo regular. Um segundo período, que ao contrário do primeiro, “cada 

inversão tende a provocar em longo prazo, mais oferta do que procura, onde o sistema 

tende a perder o reajustamento automático, já que a economia caminha no sentido de 

se mobilizar na depressão”. Por isso existiam esses dois momentos da economia 

capitalista brasileira e mundial, o de expansão e o da depressão, mas o Brasil havia 

respondido quando a segunda questão estava colocada na mesa. 

Essa era uma interpretação primária para uma análise teórica das crises 

capitalistas, que ele aprofundaria com os anos de estudo e que discutiremos a frente 

quando formos abordar a teoria dos ciclos. Queremos apenas ressaltar que o movimento 

da dualidade estava relacionado com o movimento que ocorria na economia mundial, 

que refletia na mudança da composição da dualidade brasileira. Então, ele ia falar que a 

problemática econômica do capitalismo passava de um ramo ascendente para um ramo 

descendente, da prosperidade para o declínio, refletindo no interior da economia 

nacional esse movimento. Aqui vemos uma interpretação baseada nos ciclos de 

Kondratieff, da qual Rangel iria reivindicar como ferramenta útil para a interpretação 

econômica nacional. Ele aprofundaria sobre os ciclos em obras posteriores que 

discutiremos mais a frente. 

Um último ponto a ressaltar nessa obra é a sua visão sobre as classes que 

compõem essa dualidade. Vejamos. 

Assim, a dualidade nesse complexo de leis que era particularidade do modo 

de produção brasileiro, representava o processo ordinário de flutuações cíclicas no 

interior da economia, ou seja, nenhum instituto ou estrutura estava isenta desse 

movimento. O desenvolvimento das forças produtivas em cada um dos pólos punha a 

dualidade em movimento. 

No Brasil existia a interação de várias leis, que formavam o modo de 

produção dualista. Ele acreditava que essa dualidade se expressava em todos os campos 

da vida social, em todos os “institutos”, ou seja, no latifúndio, na empresa, no trabalho 

ou no capital, todos conviviam através de relações duais. Já no conjunto da economia 

existia uma economia moderna e uma economia atrasada em relação constante. Todos 

esses institutos e a própria economia nacional expressavam a dualidade, tendo que ser 
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analisadas pela ótica do de “fora” e o de “dentro”. Assim também, o Estado e o Direito, 

como analisaremos posteriormente, refletiam essa dualidade. A infra-estrutura e a 

superestrutura refletiam a dualidade básica. Dessa forma, ele não possuía uma visão 

monolítica desses institutos, todos possuíam uma interação dual, sendo necessário 

analisar aquela que estava na vanguarda e que direcionava o outro rumo à 

homogeneização. 

Essa tese da dualidade, esboçada sinteticamente, permite que percebamos 

como é a dinâmica de mudança desses institutos e no interior da economia. Esse é um 

ponto fundamental para compreender a formulação dessa lei realizada em 1953, que 

segundo Rangel e afirmamos mais uma vez, é a lei essencial do nosso desenvolvimento. 

Aqui voltamos ao ponto inicial, em que Bresser Pereira chamou atenção, como citado 

inicialmente, a de que no pensamento de Rangel a tese da dualidade se liga a tese dos 

ciclos econômicos na história econômica nacional. Portanto, Rangel estava interessado 

em como se processavam as mudanças no país e a lei que regia esse processo. É dessa 

forma que Rangel definia a sua tese da dualidade em 1957: 

 

Trata-se de examinar quais as relações dominantes dentro e fora de 

cada unidade da economia, isto é, de pôr em evidência as duas 

economias dominantes – porque cada uma delas, em seu próprio 

campo, é dominante. A isso proponho que se chame de dualidade 

básica da economia brasileira. A dualidade é a lei fundamental da 

economia brasileira. (Rangel, 2005, p. 287). 

 

Vemos que nessa obra o autor definia a dualidade como “duas ordens de leis 

tendenciais”, das relações internas e externas de produção, que regiam a economia 

nacional. Portanto, o conceito de dualidade para Rangel era uma tentativa de superação 

de uma análise que apreendia apenas a dinâmica interna da economia ou só a externa. 

Ele procurava entender a dinâmica entre as duas relações de produção, formulando a lei 

básica de seu movimento, que era o processo de evolução econômica e histórica do 

Brasil. A convivência entre essas duas ordens de leis não era harmônica, estava em 

constante conflito devido o desigual desenvolvimento das forças produtivas nos polos e 

setores que compunham a economia nacional, e isso era o que gerava o movimento de 

um modo de produção ou de uma dualidade a outra. É dessa forma que o autor definia 

como ponto fundamental para a compreensão da sua obra de 1957, a análise desses dois 

complexos de leis. Vejamos mais a fundo. 
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Vemos que Rangel estava em busca dessas leis que regiam o 

desenvolvimento histórico. Entendia que a cognoscibilidade estava vinculada as suas 

descobertas e que estas representavam um salto no conhecimento econômico do país. 

Por isso, nos cabia definir o que era uma lei para Rangel. Ele não estava falando de uma 

lei geral, estava falando da interação de leis no processo de dualidade. Falava em leis 

tendenciais representativas de cada uma das economias analisadas através dos vários 

institutos, que estava sujeita a outras leis, sendo necessário ainda analisar os seus pólos 

interno e externo. Por isso afirmava que ao estudar o latifúndio vamos encontrar as 

várias leis, uma atuando sobre as outras, mas para compreendê-lo, deveríamos entender, 

principalmente, as leis que regiam o modo de produção feudal e o modo de produção 

capitalista, sendo o latifúndio um “instituto misto: feudal-capitalista”. Assim ele falava: 

 

A Economia brasileira se rege basicamente, em todos os níveis, por 

duas ordens de leis tendenciais que imperam respectivamente no 

campo das relações internas de produção e no das relações externas de 

produção. 

Essas duas formações econômicas básicas – cada uma regida por suas 

leis próprias, formuladas com precisão maior ou menor pela ciência 

econômica universal – não se limitam a coexistir. Pressionam 

continuamente uma sobre outra, estão em permanente conflito. No 

caso do latifúndio, por exemplo, o mercado capitalista pressiona 

constantemente para modificar as relações vigentes no interior do 

instituto, ao mesmo tempo em que a presença, nesse mercado, de uma 

produção e de fatores de produção (inclusive homens), oriundos do 

latifúndio, modifica a sua fisionomia. Assistimos, assim, em nossos 

dias, à generalização do salariato na vida interna do latifúndio e 

também a certa desvirtuação do caráter do salariato fora do latifúndio, 

graças aos homens por ele expelidos. (Rangel, 2005, p. 298) 

 

Segundo José Marcio Rego, esse texto de 1957 não apresentava de forma 

clara a questão da simultaneidade das economias em questão. Esse, inclusive, foi um 

importante debate no interior da teoria econômica geral, de uma forma particular do 

marxismo e aqui nos demonstra como Rangel estava atento aos debates paradigmáticos 

de sua época. Por isso, adentraremos na análise histórica de Rangel, inclusive 

confrontando com as teses pecebistas, já que segundo Bielschowsky, ele está 

procurando responder a essas teses. Assim, Bielschowsky afirma: 

 

A leitura de sua obra completa dá-nos a impressão de que seu trabalho 

intelectual é uma espécie de crítica à avaliação que a esquerda vinha 

fazendo, desde o princípio do Movimento de 35, sobre as condições 

revolucionárias existentes no país. Dá a impressão de que considerou 
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num certo ponto de sua vida, que se deixara guiar idealisticamente na 

juventude por uma transposição mecânica de teses revolucionárias 

estranhas à realidade brasileira. E que, daí para frente, sua grande 

obsessão passou a ser o entendimento dessa realidade através de 

análises que recusavam o uso de teorias importadas sem a devida 

adaptação às condições históricas específicas do país. 

(BIELSCHOWSKY, 2000, p. 109) 

 

Assim, a análise histórica de Rangel é que vai nos fornecer a base de 

questionamento, tanto da tese de Prado Jr, mesmo que essa não estivesse exposta ao 

período em que essa obra foi produzida, como dos autores pecebistas, se inserindo com 

isso no debate sobre a feudalidade do país. Essa obra estava inscrita na seguinte 

interpretação histórica. Os principais modos de produção foram: o comunismo 

primitivo; o escravismo; o feudalismo; o capitalismo; o capitalismo de Estado; e o 

Socialismo. O estudo desses modos de produção era a peculiaridade da interpretação da 

dualidade e o que contrapunha a visão tradicional dos autores brasileiros. Pois, para ele 

esses modos de produção estavam interagindo uns sobre os outros. Mas como definir o 

fundamental em cada modo de produção? Rangel vai falar da necessidade de um critério 

prático para distinguir as diversas economias da história da civilização, já que “cada um 

desses regimes comporta uma infinita variedade de tipos, mas o modo de propriedade 

dos meios de produção não varia para cada um deles” (RANGEL, 2005, p. 202). Com 

isso ele nos respondia demonstrando a variação através dos diversos meios de produção, 

indo do fundamental, onde só existia o homem e ao que o homem necessitava de 

capital, assim como também apresentava o modo de propriedade, indo do coletivo ao 

privado, com a exploração do trabalho escravo, servil e assalariado. Dessa forma nos 

esclarecia: 

 

Quando classificamos como fundamental um meio de produção, não 

queremos significar que seja mais importante que os demais para a 

produção, no sentido técnico. Não há produção sem certa ação do 

homem sobre a terra, a natureza, e geralmente essa ação se exerce por 

meio de um instrumental qualquer, isto é, do que se costuma chamar 

de capital. Ademais, o ato de produção é indivisível e só 

figuradamente podemos atribuir maior ou menor produtividade a esses 

“fatores”. Para usar a frase famosa de William Patty, se o trabalho é o 

pai da riqueza, a terra é a sua mãe. No que se refere ao capital, como 

riqueza, é filho dos dois primeiros. (Rangel, 2005, p. 295). 

 

Portanto, na sua definição de modo de produção e características básicas 

para a formação do conceito de dualidade encontramos como ponto central o conceito 
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de meio de produção. Mesmo ressaltando que esse não seja mais importante que os 

demais e lembrando a famosa frase de Patty, ele não nega a primazia da definição de 

meios de produção para a definição do caráter da dualidade. Dessa forma, ele dividia a 

história brasileira em pré-história, que tem como meio de produção fundamental o 

próprio homem, a antiguidade que tem como meio de produção fundamental o escravo, 

a idade média como meio de produção fundamental a terra, a idade moderna, onde o 

meio de produção fundamental é o capital e o trabalho assalariado. Por isso que ele 

afirma que a classificação dos meios de produção não representa uma hierarquia, pois 

“não há produção sem o homem”. Porém, o fundamental para distinguirmos esse ponto 

de vista, era que cada um dos fatores participa na produção pela mão de um 

proprietário, em que o controle de um ou de outro desses se tornava estratégico, surgia 

como principal e os demais como acessórios, que deveriam segui-lo. Por isso afirmava 

que “os detentores do meio de produção fundamental estende seu império aos demais 

fatores e sobre essa base se estrutura a sociedade”. Por isso ele afirmava: 

 

Todavia, se abstrairmos o aspecto técnico da produção e a inserirmos 

em um contexto sócio-histórico, veremos que cada um dos fatores 

participa do ato de produção pela mão de um proprietário e, tais sejam 

as condições, o controle de um ou de outro se torna estratégico. 

Juridicamente, esse fator estratégico surge como “principal” e os 

demais, como “acessórios”, devem segui-lo. O detentor do meio de 

produção fundamental estende seu império aos demais fatores e sobre 

essa base se estrutura a sociedade (Rangel, 2005, p. 98). 

 

Por isso, além de centralizar em sua definição da dualidade a centralidade 

dos meios de produção, acreditava que a análise sócio-histórica desses meios era o que 

definia as estruturas sociais, no linguajar marxista, as formações sociais. Tendo em 

conta esse aspecto, o da luta de classes e dos meios de produção, é que iria partir para a 

definição da realidade nacional como uma dualidade. Por isso a definição de dualidade 

tinha em vista a perspectiva das classes dominantes, ou seja, dos detentores dos meios 

de produção, que ele definia pelo “controle estratégico”, que era o “principal”, sendo 

todos os outros “acessórios”. Por isso é que ele definia a primazia dos meios de 

produção, pois era ele que dava os alicerces para a estrutura dessa sociedade. A nosso 

ver, esse é um ponto central na construção de todo o edifício teórico da formulação 

rangeliana. 

A importância em se abordar essas questões, tendo em vista a 
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particularidade de nosso estudo, é salientar a peculiaridade histórica da tese da 

dualidade em Rangel. Assim, essa era a base da interpretação histórica econômica do 

Brasil de Rangel. A centralidade dos meios de produção, do papel do “detentor do meio 

de produção fundamental”. Será essa a definição histórica que norteava as pesquisas 

rangelianas. Com isso, desconsiderando os vários absurdos evolucionistas, 

preconceituosos e mecânicos, será levantado através dessa primazia dos meios de 

produção o conceito de dualidade. Assim, por exemplo, Rangel considerava a 

importância dos povos autóctones que viviam no Brasil. Considerava o projeto 

colonizador como um “avanço”, afirmando que “a história do Brasil começa com a 

transição desse regime para o escravismo, avanço considerável, para o qual não estava 

preparada a sociedade ameríndia” (Rangel, 2005, p. 350). Vemos então como Rangel 

analisa esse contato entre os povos americanos e europeus, onde o modo de produção 

mais avançado tendia a se afirmar, ou seja, os novos meios de produção implantados 

com o projeto colonizador era o que norteava a dualidade, nos mostrando o aspecto 

central desse conflito. Cabe-nos, portanto, analisar esse ponto mais detidamente. 

Para Marx, onde Rangel, mesmo que de forma eclética, absorve esses 

conceitos, não existia uma primazia dos meios de produção para caracterizar um modo 

de produção. O seu conceito fundamental para a análise dos modos de produção partia 

da verificação das contradições entre as relações de produção e as forças produtivas, não 

podendo de forma nenhuma limitar na caracterização de apenas dos meios de produção 

e dos detentores desses meios de produção na caracterização de um determinado modo 

de produção. Claro que esse é um debate controverso que gerou grandes polêmicas no 

seio do pensamento marxista e até hoje não está concluso. Mas esse aspecto em que 

Rangel centralizava os detentores dos meios de produção para determinar o modo de 

produção dualista brasileiro era um dos aspectos centrais em sua análise histórica, onde 

o movimento dos ciclos econômicos no Brasil também devia ser entendido sob esse 

prisma. Os meios de produção e a tecnologia presentes na economia são onde podemos 

verificar o grau de diversificação e transformação do modo de produção dualista. 

A lei da dualidade procurava explicitar o movimento histórico do Brasil. 

Para isso, através da linguagem econômica, analisava essa dinâmica de mudanças 

através dos ciclos, o de Juglar e o de Kondratieff. Pois ele reconhecia que no 

capitalismo “a igualdade tende a afirmar-se, embora com menor regularidade e só ao 

longo de ciclos, em que os períodos de depressão alternam com os de prosperidade” 

(RANGEL, 2005, p. 290). Dessa forma, o autor contrapunha a tradição clássica, 



102 

 

inclusive da interpretação dos economistas clássicos e até do próprio Kondratieff, 

mesmo não tirando ainda a esse momento todas as conseqüências de certa superação da 

teoria do equilíbrio geral desenvolvida pelo pensamento econômico ortodoxo. Por isso, 

a dualidade era uma lei que procurava entender o fundamental do movimento histórico, 

da dinâmica de transformação dos modos de produção no Brasil. 

Com isso, ele procurava estabelecer as bases de uma nova ciência nacional, 

influenciado pelo clima político e intelectual efervescente do período, que implicava na 

criação de novas abordagens e novos métodos para entender o Brasil a partir da 

realidade do próprio país. Por isso é que ele realizava uma crítica a toda explicação 

estrangeira, incluindo a marxista, sem as devidas adaptações a realidade nacional, esse 

seria um equívoco, portanto: 

 

As leis da economia brasileira são, em certo sentido, próprias, 

peculiares. As diferentes economias que nela coexistem não se 

justapõem mecanicamente. Ao contrário, agem umas sobre as outras, 

acham-se em constante conflito, a ver qual imporá sua dinâmica 

específica ao sistema. Noutros termos, estão em unidade dialética, 

unidade de contrários. 

A resultante não é nem um nem outro dos termos em conflito, mas um 

sistema original, dotado de dinâmica própria. (...) Considerando que o 

organismo econômico é um só e nele atuam e se contrariam todas as 

leis da economia, fazendo-se sentir com todas as intensidades 

imagináveis (...) (RANGEL, 2005, p. 320) 

 

Por isso, esses conceitos iriam nortear toda a interpretação histórica de 

Rangel e definiria a evolução econômica do Brasil a partir de uma análise de suas 

próprias contradições internas e externas. Com isso ele afirmava que possuía uma 

dicotomia entre a história nacional e a história geral. Na definição dessa dicotomia é que 

ele acreditava que estava presente a ideia de uma dualidade, assim, se expressava em 

sua teoria da história, afirmando que: 

 

A história do Brasil não retrata fielmente a história universal, 

especialmente a europeia, porque nossa evolução não é 

autônoma, não é produto exclusivo de suas forças internas. 

Nossa economia nasceu e se desenvolveu como complemento 

de uma economia heterogênea e sempre esteve sujeita às suas 

vicissitudes. (Rangel, 2005, p. 320). 

 

Por isso é que para ele, a fazenda de escravos brasileira estava sujeita a duas 
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ordens de leis, uma interna e a outra externa, assim, cabendo averiguar a interação entre 

essa ordem interna e externa das relações de produção. Por isso, ele estava em busca de 

dizer que o latifúndio era uma economia mista, onde era internamente feudal e 

externamente capitalista. 

Isso nos remete a outro importante e central ponto de caracterização da 

dualidade, que é a distinção entre as relações internas e as relações externas de produção 

e a sua relação com as economias presentes no Brasil, ou seja, os vários modos de 

produção existentes no interior do país. Cabe-nos agora abordar esse ponto mais 

detidamente na obra de 1957. 

Na primeira definição de Rangel sobre a dualidade, pois para ele, a 

dualidade é a definição do interno e do externo de cada unidade da economia e “pôr em 

evidência as duas economias dominantes – porque cada uma delas e seu próprio campo 

é dominante” (RANGEL, 2005, p. 323). Portanto, no latifúndio as leis do modo de 

produção feudal eram dominantes, já no comércio exterior as leis do capitalismo eram 

mais importantes. Porém, o que definia a hegemonização da economia era o mais 

avançado desses aspectos, seguindo o ritmo da própria evolução da história geral. Nesse 

caso, o capitalismo e o comércio internacional, ou seja, o polo externo da dualidade era 

o mais importante. Por isso, é que ele falava que a economia brasileira era movida por 

duas leis tendenciais, que atuavam nas relações internas e externas de produção e que 

estavam a todo o momento em luta para ver quem se sobreporá sobre a outra. Assim 

definia: 

 

Essas duas formações econômicas básicas – cada uma regida por suas 

leis próprias, formuladas com precisão maior ou menor pela ciência 

econômica universal – não se limitam a coexistir. Pressionam 

constantemente uma sobre a outra, estão em permanente conflito. No 

caso do latifúndio, por exemplo, o mercado capitalista pressiona 

constantemente para modificar as relações vigentes no interior do 

instituto, ao mesmo tempo em que a presença, nesse mercado, de uma 

produção e de fatores de produção (inclusive homens), oriundos do 

latifúndio, modifica a sua fisionomia. Assistimos, assim, em nossos 

dias, a generalização do salariato na vida interna do latifúndio e 

também a certa desvirtualização do caráter do salariato fora do 

latifúndio, graças aos homens por ele expelidos (Rangel, 2005, p. 95). 

 

Vemos nessa análise então, que esses dois polos, o das relações internas e 

externas de produção, estavam em “permanente conflito”. O latifúndio era pressionado 

pelo mercado capitalista, assim como ocorria também influências desse processo na 
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fábrica. Ele pretendia nos mostrar que todos os institutos estavam submetidos à 

dinâmica entre as relações internas e externas de produção. Porém, cabe ainda notar que 

Rangel ainda, nesse momento, não havia esboçado em toda a plenitude do edifício 

estruturalista da teoria da dualidade básica, através do conceito de polos e lados da 

dualidade. Portanto, essa definição será própria só da década de 80, com a tentativa de 

enquadramento da teoria da dualidade, diante de algumas importantes polêmicas 

enfrentadas pelo autor.  

Dessa forma, nesse momento ele se expressou apenas de maneira a falar em 

relações internas e externas de produção. Como já havíamos salientado anteriormente, o 

autor partia do desenvolvimento das forças produtivas, se apegando centralmente a ideia 

de que os meios de produção eram o principal para a caracterização de um modo de 

produção. Aprofundaremos melhor quando formos discutir o texto “dualidade e 

“escravismo colonial”, em que o autor se posicionou sobre as críticas de Gorender e 

afirmou as suas posições na compreensão do conceito de modo de produção. Porém, 

nesse momento existe uma abordagem para compreender os modos de produção e com 

isso, entender a estrutura agrária através dessa relação com os modos de produção, da 

qual entenderemos o primeiro ponto agora e o segundo posteriormente de forma mais 

detida. 

Como “a história do Brasil não retraça fielmente a história universal” e 

que “não é produto exclusivo de suas forças internas”, Rangel construiu uma 

interpretação para a evolução histórica do Brasil. A ideia básica era entender como a 

dualidade se processava nos principais fatos da história nacional. Por isso em uma 

caracterização da evolução econômica, afirmava que os povos ameríndios não estavam 

preparados para o avanço da sociedade escravista, que representava milênios de 

distância na história universal. Por isso, acreditava que o sistema colonial foi o 

responsável pela criação da lavoura estável, o que deu condições para o surgimento 

posteriormente do sistema feudal, assim como essa propriedade da terra vinha sendo 

modificada devido à importância da “riqueza móvel”, transformando-se em capital. 

A fazenda de escravos não era a mesma que o Oikos grego, pois ela possuía 

uma relação externa, com o mercado, pois ela era uma “empresa mercantil”, por isso ela 

era primeiro, escravista internamente e capitalista externamente e depois internamente 

feudal e externamente capitalista com isso, ele acreditava que era “comum a todas as 

fases de evolução da economia brasileira, isto é: que essas duas ordens de leis 

governam, respectivamente, as relações internas e externas da economia” (Rangel, 
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2005, p. 310). 

Por isso, como a dualidade era um elemento central, ela também se 

expressava no direito. Assim ele nos apresentava o direito civil como uma expressão 

dessa relação. Por isso ele falava da contradição entre o direito civil “que tende tudo a 

imobilizar” e o direito comercial “que tende a tudo mobilizar”. Por isso, em uma 

sociedade escravista como a brasileira, o direito civil se baseava no direito romano, por 

outro lado, as relações comerciais, capitalistas, tendiam a procurar alterar o direito. 

Então, existia uma contradição entre os ramos do direito. Por isso, além da dualidade se 

expressar na economia, ela também se expressava no direito. 

Essa dualidade se expressaria em todos os institutos, ela se expressava no 

latifúndio e na empresa capitalista. Por isso, para aqueles como Caio Prado Júnior e 

Roberto Simonsen, que acreditavam em uma realidade capitalista nacional, Rangel 

questionava afirmando a presença desse dualismo estrutural. Acreditava que seria mais 

fácil definir essa dualidade no latifúndio do que na empresa capitalista. Assim nos 

explica: 

 

Aí temos um instituto capitalista, tanto em suas relações internas 

quanto em suas relações externas, mas a dualidade perdura porque o 

mercado capitalista para o qual a fábrica trabalha e do qual tira muitos 

dos fatores de produção que emprega é menos capitalista do que a 

própria fábrica. Esse mercado, embora seja capitalista, se comparado 

com o latifúndio, comporta-se como feudal, do ponto de vista da 

fábrica. (...) O mercado nacional é capitalista, mas apenas no sentido 

em que o mercado francês era capitalista antes da Revolução. 

Resultava, em grande parte, da concorrência de produtores feudais. 

Esse capitalismo não é industrial, como o que Smith e Ricardo 

estudaram, mas mercantil. E muitos dos “dogmas” do mercantilismo 

nos pode ser úteis para a compreensão de certas reações do nosso 

mercado. Devemos, nesses casos, retornar aos mercantilistas sem 

nenhum preconceito. (RANGEL, 2005, p. 295) 

 

A dualidade também se expressava também na empresa capitalista. Por 

exemplo, sobre o salariato, em que existiam manifestações diferentes do modelo 

clássico. O autor afirmava que esse desenvolvimento do capitalismo nacional agia no 

sentido de homogeneização da economia. Ele previa que esse processo de 

homogeneização não seria atingido em curto prazo, e por isso ele demonstrava o 

“desenvolvimento desigual das diversas partes do país, caracterizando o fenômeno do 

subdesenvolvimento de umas regiões em relação às outras, o que representa nova fonte 
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de dualidades” (Rangel, 2005, p. 290). Por isso, a economia que era complementar ou 

periférica (subdesenvolvida), devia ajustar-se a uma economia externa, que era diferente 

da sua. Além disso, afirmava que a dualidade se alterava, mas que era perceptível que 

ela alterava mais no interior do que no exterior. Mas ainda, acreditava que nossa história 

seguia nos marcos da história do capitalismo mundial, mesmo que não refletisse 

fielmente esse, seguia em sua rabeira. É dessa forma que ele pensava na hegemonização 

da economia nacional, onde o elemento mais progressista é que puxarão os outros para 

frente. Assim: 

 

Com o correr do tempo e o desenvolvimento das forças produtivas da 

sociedade, as condições vigentes no setor em que predominam as 

relações de produção de tipo superior tendem a prevalecer e, 

eventualmente, a substituir as vigentes no outro setor, embora tal 

desfecho não seja obrigatório. (Rangel, 2005, p. 115) 

 

Logo após, o autor procurava abordar como sua teoria se encaixava no 

desenvolvimento da história nacional, demonstrando como se processava a dualidade, 

desde a formação do mercado nacional, a República, demonstrando como a dualidade 

funcionava em cada uma dessas mudanças e revoluções, conforme expressão do autor. 

Em cada um desses fatos históricos estaria em questão a substituição de um modo de 

produção, ou seja, de uma dualidade por outra. Por isso afirmava: 

 

Admitindo que a substituição de uma estrutura socioeconômica por 

outra não seja arbitrária, mas resulte, essencialmente, do 

desenvolvimento das forças produtivas, obrigadas a quebrar o 

invólucro no interior do qual se desenvolveram até determinado 

momento, a caracterização da economia brasileira como dualidade 

comporta importante corolário, a saber: que o aspecto interno e o 

externo podem envelhecer em momentos diferentes ou, noutros 

termos, que a substituição de uma estrutura por outra não se 

processará obrigatoriamente no campo interno e no externo ao mesmo 

tempo (Rangel, 2005, p. 302) 

 

Sintetizando: ele escreve essa obra em 1953 e retratava que a dualidade era 

uma lei fundamental da sociedade brasileira. Ela representava a sucessão e 

simultaneidade dos modos de produção no interior da economia nacional, que também 

possuía o seu lado interno e o seu lado externo. Assim, a dualidade já era definida nesse 

período como a existência de dois polos unidos, que possuíam dois lados, através de 
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uma relação de unidade de contrários. Na sua formulação de que o detentor dos meios 

de produção era a característica central na definição do modo de produção constrói uma 

embrionária explicação de que o Estado também refletia a dualidade e que a cada 

mudança na composição de classes que formava o Estado, mudava-se a dualidade. Não 

podemos esquecer que aí já expressava uma embrionária análise dos ciclos de 

Kondratieff e Juglar, onde reconhecia a importância desses para as mudanças na 

dualidade, mas que aprofundaria posteriormente de forma mais detida, principalmente a 

partir de 1979. Vejamos agora as formulações de 1962. 

 

3 – A Dinâmica da Dualidade em 1962 

 

Ignácio Rangel desenvolveu na década de 1960 novos aspectos dentro da 

teoria da dualidade básica. No ano de 1962 ele publicou um texto intitulado Dinâmica 

da Dualidade Brasileira, em que levantava outros importantes aspectos que 

pretendemos discutir agora.  

Como vimos no ponto anterior a tese da dualidade básica representava uma 

teoria do modo de produção no Brasil. Ela centralizava a sua definição e caracterização 

desse modo de produção através do papel dos detentores dos meios de produção, ou 

seja, da relação entre as classes sociais na produção. É justamente esse o ponto de qual 

Rangel partia nessa análise de 1962, o de esclarecer como se processava o movimento 

dos detentores dos meios de produção, expresso no pacto político presente no Estado, 

que representavam uma coalizão entre duas classes, sendo uma sócia maior e a outra 

uma sócia menor. Para ele, a dualidade representava um processo de homogeneização 

econômica, avançando para o progresso e instalação das bases da acumulação 

capitalísticas do Brasil, sendo possível através da criação e fortalecimento de um 

sistema financeiro nacional, que levaria a uma nova dualidade e que teria como 

resultado final a própria extinção e superação da dualidade. 

Para ressaltar esse caráter progressista da dualidade no processo de 

homogeneização da economia nacional, gostaríamos de afirmar que antes de tudo essa 

era uma tese que partia de uma visão otimista e até idealista para os próprios padrões 

rangelianos, pois, ele foi vendo a consistência do pacto de poder firmado em 1930 e de 

certa forma não viu o nascimento da quarta dualidade, apesar de ser prenunciada por ele 

desde o final da década de 70. Por isso, em primeiro lugar, a sua posição sobre o 
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movimento das classes e do sentido da dualidade, ressaltava o caráter progressista das 

modificações ocorridas na formação dualista brasileira. Assim escrevia: 

 

A economia e a sociedade brasileiras são ininteligíveis se não as 

estudamos como as dualidades que são. Trata-se de um modo de ser 

próprio do Brasil, que não se pode resolver senão pela progressiva 

aproximação dos pólos da dualidade – o que somente terá lugar 

quando o país houver liquidado seu atraso relativo, alcançando a 

vanguarda socioeconômica da humanidade. (Rangel, 2005, p. 552) 

 

Essa citação demonstra o otimismo de Rangel com o futuro do país, 

expresso em uma crença de que o país não iria andar para trás. É com base nesse 

otimismo que ele defendia que o movimento da dualidade significava uma aproximação 

dos polos e a eliminação dos elementos arcaicos, sendo um processo de 

homogeneização da economia nacional que representava o progresso do país. Dentro 

desse raciocínio chegava ao ponto de afirmar que a dualidade possuía o “tropismo do 

progresso”, ou seja, onde o lado mais avançado sempre dirigia as mudanças que se 

processavam na dualidade. Defendia que no Brasil ocorria uma aproximação cada vez 

maior dos polos, que no início distava milhares de anos e agora apenas alguns séculos, 

que, segundo ele, esse fato nos permitia antever a historicidade da própria lei da 

dualidade, que um dia seria extinta: 

 

Pode-se prever, assim, para um período historicamente curto – 

algumas dezenas de anos - a liquidação completa da dualidade básica 

da economia brasileira. Isto, entretanto, não tira importância ao estudo 

do assunto, porque, se quisermos guiar o movimento da sociedade 

brasileira e, por isso mesmo, acelerar a liquidação da dualidade, terá 

que tomar em consideração sua estrutura real, cujo caráter mais típico 

é precisamente essa dualidade. Toda estratégia e tática econômica, 

social e política que a ignore não poderá senão conduzir a equívocos e 

frustrações (Rangel, 2005, p. 553). 

 

Vemos, então, que Rangel reafirmava o caráter histórico da dualidade, que 

estava em vias de liquidação pelo próprio movimento de desenvolvimento das forças 

produtivas nacionais, mas que era necessário compreender as suas bases para a 

definição das próprias estratégias de superação dessa dualidade.  

Nesse texto nos deixava mais claros as bases políticas de sua tese. Ele 

acreditava que o Brasil não havia atravessado uma revolução onde ocorresse a tomada 
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do poder por alguma classe social, muito ao contrário, o processo de mudança no Brasil 

se dava por um acordo entre as classes dominantes. Por isso, as dualidades existiam pela 

condição do não desencadeamento de um processo revolucionário no país, sendo 

necessário sempre que duas classes, que representavam dois modos de produção, 

realizassem uma coalizão para administrar o Estado. 

É dessa forma que defendia que o Estado também refletia a dualidade, onde 

esse era dirigido sempre por duas classes dirigentes. Essas classes estavam em processo 

de unidade e de luta. Com o movimento da economia através do desenvolvimento das 

forças produtivas levava a uma mudança na composição dessas classes dirigentes da 

administração do Estado, quando uma das classes se enfraquecia era substituída por 

outra que se fortalecia e era estabelecido um novo acordo político, modificando a 

dualidade. 

Essa era uma importante tese, que descortinava sobre o processo de 

mudança social no país. Como não surgiam condições políticas reais para a efetivação 

de uma revolução social, as modificações não ocorriam através de rupturas e sim através 

da instauração de um novo pacto de poder. Portanto, as mudanças eram feitas através da 

cooptação da nova classe que estava se fortalecendo com o processo de 

desenvolvimento das forças produtivas. Definia assim: 

 

A transição se faz por cooptação, isto é, pela exclusão, pelo próprio 

grupo dirigente, dos elementos mais arcaicos, e sua substituição por 

outros, representativos das novas forças sociais em ascensão. As 

classes sociais situadas fora da área do poder intervêm, por certo, 

nesse processo, mas por via indireta, isto é, pelo apoio a este ou aquele 

subgrupo da coalizão dominante (Rangel, 2005, p. 554) 

 

Com isso, Rangel defendia que essa coalizão sempre estava recebendo 

pressão das forças sociais retrógradas e as avançadas em um processo de unidade e luta. 

Acreditava que o desenvolvimento das forças produtivas levava ao enfraquecimento 

daquelas classes que representavam o arcaísmo, fazendo com que as classes 

fortalecidas, que representavam as relações avançadas, assumiam o seu papel na 

coalizão de classes. Depois que o processo era efetivado, que a nova classe assumia um 

papel dentro da coalizão de poder, trocando a dualidade, se homologava as 

transformações. Assim, para ele: 
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As revoluções brasileiras têm o típico caráter de atos homologatórios 

de transformações já acumuladas na economia, na sociedade civil e no 

próprio Estado, durante um período mais ou menos prolongado. 

(Rangel, 2005, p. 554) 

 

É dessa forma que ele encarava os principais fatos políticos 

demarcatórios da história nacional, como a independência, a abolição, a República 

e a Revolução de 30, como atos homologatórios de mudanças processadas ao 

nível econômico e institucional, que era respaldada por algum fato que legitima 

essa nova situação. Esse processo só era possível pela natureza dual das próprias 

classes sociais brasileiras. Rangel definia que esse novo pacto de poder possuía 

algumas particularidades, pois “as classes que compõem essa coalizão constituem, 

por sua vez, em si mesmas, outras tantas dualidades” (Rangel, p. 554). Por 

exemplo, os Senhores de escravos também eram ao mesmo tempo escravistas e 

capitalistas. Da mesma forma ele explicava a forma em que ocorria a transição da 

fazenda escravista para a feudal no Brasil, em que os senhores de escravos 

resolveram substituir a escravidão pela parceria feudal, onde uma parte da classe 

senhorial resolveu reduzir encargos pesados, agindo com espírito empresarial. 

Com isso, a velha classe dominante dos senhores de escravos se desdobrava em 

duas, assim como as classes sociais se dividiam em duas, são formações duais. De 

acordo com o desenvolvimento das forças produtivas, até as antigas classes 

retrógradas passavam a ser divididas em duas partes, onde uma passava a se 

relacionar com o novo aparato técnico, se separando da sua classe de origem, 

formando uma fração nova da antiga classe a que pertencia. Sobre esse ponto, 

analisando a transição do escravismo para o feudalismo no Brasil, afirmava: 

 

A essência dessa mudança estava na exclusão do poder político 

daqueles grupos de antigos membros da coalizão dominante que não 

haviam sido capazes de passar à parceria feudal e, portanto, não 

podiam abandonar o modo escravista de produção, sem se arruinarem. 

A abolição foi o ato formal dessa exclusão que mudava a estrutura de 

uma das classes que compunham a coalizão dominante, mudando 

implicitamente o regime, levando à ruína os elementos mais 

retrógrados da antiga classe dominante, a exemplo do que aconteceu 

com os senhores de escravos maranhenses, onde a proximidade da 

terra pública tornava impraticável a passagem à parceria (Rangel, 

2005, p. 555). 

 

Essa transformação deixou a outra parte da dualidade intacta, que era o 

comércio exportador. A revolução social se dava pela metade, pois só envolvia um polo 
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da dualidade. A classe de comerciantes estava fortalecida, mas iria passar pelo mesmo 

processo da classe dos senhores de escravos. A economia passava a desenvolver as suas 

forças produtivas, que ao mesmo tempo passava a ser freada, pois o crescimento da 

produção não era acompanhado pelo comércio exterior, dando origem a grande produto 

ocioso. A resposta da economia foi à diferenciação da classe dos comerciantes, onde 

alguns passaram para as atividades de transformação, dando início a uma indústria 

substitutiva de importações. Defendia que à medida que o comércio exterior foi 

entrando em crise, formando estoques, criavam condições cada vez mais favoráveis para 

a indústria substitutiva de importações. Com isso, um grupo de comerciantes passava a 

buscar a participação da sua própria classe, negociando um novo pacto de poder, que se 

deu com a Revolução de 30, que foi um ato homologatório desse novo pacto de poder. 

Esse novo pacto era a aliança entre o latifúndio feudal e a indústria substituidora de 

importações. Assim afirmava: 

 

As transformações que se seguiram já estavam implícitas nessa 

mudança fundamental. Essa indústria aspirava à unificação do 

mercado interno e, conseqüentemente, subverteu o antigo pacto 

federativo, fortalecendo a União, inclusive militarmente, pelo 

desarmamento das unidades federadas. Exigiu nova política 

econômica externa, criou todo um novo direito civil e comercial, 

suscitou o aparecimento de ramos novos de direito e, o que é mais 

importante, fez nascer uma numerosa classe de operários urbanos que 

hoje pugna pela participação, mesmo que discreta, no poder. (Rangel, 

2005, p. 557) 

 

Rangel iria afirmar que a estrutura sociopolítica montada com a revolução 

de 30 “não esgotou as suas possibilidades”, sendo uma problemática presente para as 

décadas que seguiriam esse texto. Para ele, a problemática que se apresentava era que os 

empresários industriais, que eram sócios menores da coalizão, fortalecidos pelo grande 

capital industrial internacional, “tolera a presença dos setores mais arcaicos da classe 

dos comerciantes da qual emergiu com grupo especial” (Rangel, 2005, p. 557).  

A industrialização foi avançando e criando novas instituições 

correspondentes a uma nova problemática, ocorria toda uma transformação institucional 

no país, como o “direito trabalhista de fundo corporativista”, o sistema bancário 

modernizava a moeda brasileira, entre outros. É dessa forma que adentrava em uma 

problemática que tentava aprofundar daí para frente, para a continuidade do próprio 

desenvolvimento econômico nacional era necessário a organização do mercado de 

capitais e de um capital financeiro nacional. Esse seria responsável por utilizar a 

capacidade ociosa através da realocação de recursos entre os setores de ociosidade para 
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os de antiociosidade, o que no início da década de 60 havia chamado de dialética dos 

recursos ociosos
104

. Ele via possibilidade de inversões através da expansão dos grandes 

serviços de utilidade pública, que seria o último setor retardatário da economia. 

Preenchida essas condições de renovação dessas instituições ele previa: 

 

Feito isso, o Brasil passará a contar, no seu interior, com todos os 

elementos constitutivos de uma economia capitalista moderna, a saber, 

uma vigorosa agricultura, já em pleno processo de transição para o 

modo capitalista de produção, uma vigorosa indústria leve e uma 

indústria pesada capaz de assegurar o crescimento com os meios 

nacionais a toda a economia, e modernos serviços de utilidade pública 

(Rangel, 2005, p. 558) 

 

Rangel chegou a ser profético com esse tipo de afirmação, ressaltando que 

esse era o único elemento faltante do desenvolvimento das forças produtivas para 

constituir uma “economia capitalista moderna”. Então, os setores componentes desse 

capitalismo seriam uma “vigorosa agricultura”, indústria leve e pesada e “modernos 

serviços de utilidade pública”. Ao fazer tal definição ele estava partindo da premissa de 

que “o aparecimento do moderno parque de bens de produção”, em uma situação em 

que as antigas classes exportadoras agrícolas passavam a encontrar novos mercados que 

não exclusivamente os cêntricos, como o dos países socialistas e outros do terceiro 

mundo, “põe em cheque o pacto político de 1930”. Diante dessa situação, em que o 

pacto de poder estava ameaçado, Rangel colocava as suas esperanças no 

desenvolvimento do capitalismo financeiro nacional, como única forma de retomar o 

crescimento. Assim definia: 

 

Trata-se, portanto, de um problema a resolver pela criação do aparelho 

incumbido de canalizar a poupança nacional dos pontos onde ela se 

está gerando para os pontos onde deve metamorfosear-se em 

investimento, isto é, de organizar o mercado interno de capitais, e de 

preparar as atividades onde existem, em estado latente, as 

oportunidades de inversão, para tornar efetivas essas oportunidades 

(Rangel, 2005, p. 562). 

 

O que Rangel estava chamando a atenção era que o Brasil possuía outras 

possibilidades para efetivar o seu desenvolvimento, que ocorreria não através de ajuda 

                                                 
104 RANGEL, Ignácio. Recursos Ociosos e Política Econômica. Rio de Janeiro: Editora 

Contraponto, 2005. 
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externa e sim na efetivação dessa poupança nacional, onde a organização de um 

aparelho de intermediação financeira seria vital para esse processo. Com isso, ele 

defendia que internamente podiam ser mobilizados os recursos financeiros necessários 

para a utilização da capacidade ociosa: 

 

Aproxima-se, assim, o fim da era pré-capitalista do pólo interno da 

economia. Não obstante, a dualidade manter-se-á, visto como, no pólo 

externo passam a vigorar formas peculiares de capitalismo de Estado, 

tipicamente transientes para o socialismo. Com efeito, o comércio 

exterior tornado imperativo por essa evolução do capitalismo externo 

não pode ser senão um comércio planificado de Estado e, 

internamente, à medida que os serviços de utilidade pública emergem 

como o setor dinâmico do sistema, o Estado emergirá como o grande 

inversionista, de cuja atividade passa a depender toda a saúde do 

sistema, inclusive do setor de capitalismo privado. 

Em sua forma atual, embrionária, o capitalismo de Estado brasileiro 

opera essencialmente em proveito do capital privado. Não obstante, a 

influência das massas assalariadas cresce incessantemente, de modo 

que não está longe o dia em que, a princípio em posição ancilar e 

depois em posição dominante, elas participarão do pacto de poder da 

República. Com a conclusão desse processo, chegará ao fim, também, 

a DUALIDADE BÁSICA DA ECONOMIA BRASILEIRA. (Rangel, 

2005, p. 567) 

 

Na situação política em que atravessava o país, ele escreve que a dualidade 

era vista como esse momento de modificações nesse polo interno. Essa modificação 

seria aquela que poria fim as relações feudais existentes no polo interno, onde o Estado 

seria o principal responsável pelas inversões, mas do qual seria necessário a criação e 

fortalecimento de um aparelho de intermediação financeira, assim como a existência e 

fortalecimento do capital financeiro nacional, que seria responsável pelas 

transformações vindouras. Acreditava que com a criação de todos os aparelhos 

necessários a constituição de uma economia capitalista a dualidade deixaria de existir, 

onde ela seria extinta. 

Em síntese: a dinâmica da dualidade esclarecia alguns aspectos sobre a tese 

de 1953, ampliando principalmente a discussão da composição das classes que 

formavam o pacto de poder, que era uma questão fundamental em sua teoria da 

dualidade, que procurava constatar as classes detentoras dos meios de produção na 

formação social. Ele iria colocar como o papel importante a consolidação do sistema 

financeiro nacional, que levaria a mudanças nessa dualidade, através da modificação das 

classes dirigentes no interior do Estado. Mas seria no final da década de 70, depois do 



114 

 

travamento de um debate com Jacob Gorender, que infelizmente não foi correspondido 

por este, mas que exigiu uma resposta maior do que a destinada diretamente ao próprio 

historiador baiano. Assim, discutiremos agora a formulação mais bem acabada de 

Rangel sobre a tese da dualidade básica formulada a partir do final da década de 70 e 

sintetizada no artigo publicado na Revista de Economia Política em 1981, intitulada 

História da Dualidade Brasileira. 

 

4 – A História da Dualidade Brasileira 

 

No final da década de 1970 o economista maranhense voltou a incursionar 

em trabalhos dedicados exclusivamente ao debate sobre a dualidade básica. Nesses 

artigos ele procurou nos esclarecer sobre alguns aspectos que não tinham sido 

submetidos a uma análise mais minuciosa sobre o modo de produção dualista, que seria 

desvendado por um estudo do seu desenvolvimento histórico. 

O primeiro artigo que marcou o retorno de Rangel a essa problemática foi 

uma resposta a Jacob Gorender intitulado por Dualidade e Escravismo Colonial. Tal 

crítica demonstrou que a intelectualidade nativa não havia compreendido a tese 

rangeliana da dualidade, mesmo tendo a formulado cerca de meio século antes ela 

continuava enigmática. Foi devido ao impacto de tais críticas, já que Rangel afirmava 

que o historiador baiano não havia nem lido as suas obras antes de questioná-lo, que ele 

motivou-se para retornar ao tema com o objetivo de esclarecer os seus detalhes e 

validade. Ele prometeu para os anos seguintes um estudo mais elaborado sobre o tema, 

que resultou na História da Dualidade Brasileira de 1981
105

. Antes, em 1979, havia 

escrito um artigo chamado de A Problemática Política do Brasil Contemporâneo, em 

que também nos esclarecerá vários aspectos da dualidade. Mas foi no ano de 1985 que 

nos entregou o seu texto Dualidade e Ciclo Longo, em que sintetizava suas duas ideias 

básicas. Iremos agora estudar essas considerações realizadas por Rangel nessas obras a 

partir de 1978 e de como ele mantém a sua interpretação formulada nas décadas 

anteriores, apenas acrescentando alguns pontos ainda não tratados com a necessária 

profundidade. 

                                                 
105 A nenhum momento Rangel escreve explicitamente que elaborou os textos produzidos no final 

dos anos 70 e início dos anos 80 como resposta ao debate com Jacob Gorender, mas vemos que essa é 

uma questão implícita na sua produção desse período. 
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No ano de 1981 ele deu a sua definitiva contribuição para o entendimento da 

dualidade, explicando de forma mais clara a história da dualidade, como ocorreram às 

sucessões no modo de produção dualista brasileiro, ou seja, como ocorreu a passagem 

de uma dualidade à outra. Ele definiu o conceito de primeira, segunda, terceira e quarta 

dualidades, em que cada uma dessas era acompanha do movimento dos ciclos de 

Kondratieff da economia mundial
106

. Além do mais, ele formulou as cinco leis básicas 

da dualidade, o que representou uma contribuição importante para o esclarecimento de 

sua tese sobre o modo de produção dualista. Por isso que o seu artigo publicado na 

Revista de Economia Política não poderia ser batizado com outro título que não fosse: 

História da Dualidade Brasileira. 

A organização do texto de 1981 é muito simples. Em primeiro lugar ele nos 

dava alguns conceitos fundamentais para entender o modo de produção dualista, 

descrevendo como nasceu a dualidade básica, como funcionava a sociedade e a 

economia dualista, nos apresentando as suas cinco leis, para só então nos demonstrar as 

características básicas de cada uma dessas quatro dualidades. 

Ele iniciava o seu texto demonstrando que a economia colonial brasileira já 

era uma dualidade. Porém, ao mesmo tempo em que já era uma dualidade, a economia 

colonial não poderia ser definida como a “primeira dualidade” (Para Rangel a primeira 

dualidade só apareceria depois da independência). O processo de colonização já podia 

ser definido enquanto uma dualidade, assim como a economia europeia durante esse 

período de transição do feudalismo para o capitalismo também poderia ser definida 

enquanto uma dualidade. Aqui ele adentrava em uma primeira questão importante: a 

dualidade básica seria identificada pela coexistência de vários modos de produção 

fundamentais em uma determinada formação social dada, em que esses vários modos de 

produção se encontrariam em disputa para ver quem se imporia como dominante
107

. 

Mas essa dualidade existente durante o período colonial e até na economia 

europeia durante a transição do capitalismo para o feudalismo, seria uma “dualidade 

diferente da que, depois, surgiria aqui”, pois ela seria “temporária” e possuía o “polo 

interno (...) mais avançado e o externo mais atrasado”. Vamos entender mais a fundo 

sobre essa primeira dualidade temporária do período colonial. 

                                                 
106 Rangel definirá os ciclos de Kondratieff na mesma ordem seqüencial de sua teoria da dualidade 

básica, chegando ao Quarto Kondratieff. 

107 É importante notar aqui a correspondência com a tese leninista de dualidade de poderes na 

situação da Revolução Russa. LENIN, Vladimir. Teses de Abril in Obras Escolhidas Vol. II. Editora 

Alfa Ômega: São Paulo, 1994. 
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Ele defendia que a expansão comercial europeia se deu pelo lado externo de 

sua economia, transmitindo a economia colonial brasileira “sua natureza feudal, tanto 

pelo seu aspecto econômico, como pelo jurídico” (Rangel, 2005, p. 655) 
108

. Essa não 

era uma tese nova, Alberto Passos Guimarães havia defendido posicionamento 

semelhante no livro Quatro Séculos de Latifúndio e Josué de Castro no livro Quatro 

Palmos de Terra e um Caixão. Dessa maneira, a forma de apropriação das novas terras 

no Brasil se deu com base em um direito feudal, que garantia ao rei o espólio das terras 

conquistadas, onde “se firmava um dos princípios sobre os quais se ergue o edifício do 

direito feudal: all land is King's land, isto é, toda terra pertence ao rei” (Rangel, 2005, 

p. 656) 
109

. Assim Rangel afirmava: 

 

Essa propriedade que, de passagem, fundava o nosso direito, não era 

uma propriedade plena, inseparável da posse, tal como a conheceu o 

direito romano clássico, mas uma propriedade divisível entre 

propriedade direta ou “nua” e o domínio útil, tal como esse instituto 

resultou das profundas transformações ocorridas no Baixo Império e 

que, com numerosas, mas não essenciais variantes, ser-nos-ia trazido 

através de toda a Idade Média europeia. 

E não se creia que, por ser apenas direta ou “nua”, essa propriedade 

fosse uma vazia ficção jurídica, sem maior significação prática, até 

porque, para impô-la, correram rios de sangue – sangue europeu, 

africano, mas, principalmente, ameríndio. E, como já ficou dito, essa 

seria a base incomovível sobre a qual se ergueria o edifício da nossa 

sociedade – desde a sua economia ao seu direito – pelos séculos afora, 

até muito recentemente, e, de certo ponto de vista, até nossos dias. 

(Rangel, 2005, p. 656). 

 

A propriedade da terra no Brasil se caracterizava já no início da colonização 

por uma dualidade, pois existia o modo de produção primitivo amerínido e a escravidão 

internamente, coexistindo com um modelo jurídico e econômico feudal ainda existente 

na Europa e que era transmitido através do polo externo dessa economia. A noção de 

feudalismo para Rangel é muito mais ampla do que a normalmente aceita, da qual ele 

definia que mesmo o mercado capitalista mercantilista europeu do período não podia ser 

considerado como um capitalismo puro e sim que essa economia e esse mercado ainda 

                                                 
108Essa é uma questão controversa, pois alguns historiadores como Wallernstein, Caio Prado Jr., 

Fernando Novais, João Manoel Cardoso de Mello e até Ciro Cardoso acreditam que não existe 

nenhuma reminiscência de feudalismo na América Colonial. Por outro lado, uma série de autores, 

principalmente os pecebistas, defendia que existia uma reminiscência feudal na América, sendo 

Alberto Passos Guimarães o seu principal expoente, mas essa visão não se limitou aos comunistas, já 

que o médico e geógrafo Josué de Castro comungava de tal perspectiva. 

109Para maiores esclarecimentos sobre essa questão ver LIMA, Ruy Cirne. Pequena História Territorial 

do Brasil: Sesmarias e Terras Devolutas. Goiânia: Editora da UFG, 2002. 
.  
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se encontravam dentro dos marcos da sociedade feudal, já que a economia europeia 

durante esse período de transição representava também uma dualidade
110

. Assim nos 

afirma que: 

 

Visto pelo seu lado interno, o feudo europeu, ao tempo da nossa 

descoberta, já não mais era feudal, mas uma economia capitalista – o 

que fazia da Europa uma dualidade –, também o emergente feudo 

brasileiro não era internamente feudal, isto é, ainda não era feudal. O 

Brasil nascia, pois, como uma formação feudal, que associava, em 

união dialética, um lado feudal com outro pré-feudal. (Rangel, 2005, 

p. 658). 

 

Ele acreditava que “faltavam, no lado interno, as condições mínimas para 

um verdadeiro feudalismo, baseado na servidão da gleba”, pois não existiam pessoas 

suficientes para desempenhar atividades agrícolas, e as terras não estavam 

completamente ocupadas, permitindo o nomadismo de indígenas e quilombolas e por 

isso a necessidade da força de trabalho cativa. Para Rangel o elemento mais progressista 

“de organização do trabalho social” seria a fazenda de escravos. “Essa formação dual 

relacionava-se com o mercado capitalista europeu principalmente por uma interposta 

pessoa (o rei), em todo o período colonial. A Coroa, diretamente ou por intermediação 

de um “estanco” ou concessão de serviço público, vendia nos mercados europeus os 

produtos recebidos da Colônia, em sua parte decisiva, como tributos cobrados aos seus 

vassalos” (Rangel, 2005, p. 659). Ou seja, o Brasil contou com um aparelho de 

intermediação financeira que era estranho a sua realidade econômica durante todo o 

período colonial e só com a Abertura dos Portos apareceu um novo aparelho para a 

intermediação comercial, que ligava a economia brasileira ao capitalismo nascente. 

Assim nascia a segunda dualidade. 

 

Essa segunda dualidade – capitalismo mercantil aqui e capitalismo 

industrial lá fora – passava a constituir o “pólo externo” da dualidade 

básica da economia brasileira. (Rangel, 2005, p. 660). 

 

Essa estrutura montada pela segunda dualidade iria persistir até os nossos 

                                                 
110 Sobre essa questão Rangel não aprofunda em verificações empíricas para determinar que a 

economia europeia do período da transição do feudalismo para o capitalismo era uma dualidade e suas 

teses vão à contramão de muitas conclusões extraídas do debate da transição iniciado com o livro de 

Maurice Dobb. 
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dias, que seria onde estaria de forma clara o esquema da dualidade básica, sendo “uma 

formação agrupando quatro modos elementares de produção, distribuídos dois a dois, 

para formar os “polos” interno e externo respectivamente”, então, apesar de já existir 

anteriormente uma estrutura dualista, foi apenas com aparecimento da segunda 

dualidade, que de fato o “edifício da dualidade” estaria montado, se repetindo na 

terceira e na quarta dualidade. Assim Rangel definiu o modelo geral de compreensão da 

dualidade básica: 

 

Esquema Geral da Dualidade Básica 

 Polo Interno: (lado interno/lado externo) 

 Pacto de Poder: (sócio maior e sócio menor) 

 Polo Externo: (lado interno/lado externo) 

 

Esses vários elementos, agrupados dois a dois, representavam os modos 

fundamentais de produção do materialismo histórico marxista. Mas “entre o primeiro e 

os últimos estágios vários caminhos são praticáveis e, em verdade, o têm sido” (Rangel, 

2005, p. 661). Para Rangel, os modos de produção capitalista e escravista podiam ser 

contornados, a exceção se dava com o feudalismo, mas no caso da dualidade era 

necessário olhar com muito mais detalhes “na consideração dos estágios de 

desenvolvimento comportados por cada modo e das formas de transição, entre um e 

outro” (Rangel, 2005, p. 661). Então, nos esclarecendo sobre a formação do capitalismo 

no Brasil: 

 

Tampouco no polo externo, pelo qual tivemos acesso ao capitalismo, a 

passagem para este visou diretamente ao capitalismo desenvolvido ou 

“industrial”. Ao contrário, tendo o Brasil nascido sob a égide do 

primeiro estágio do capitalismo – o capitalismo mercantil –, este 

permaneceu, por muito tempo, como algo externo à nossa formação 

social nacional. Esta, a certa altura, reagindo a provocações partidas 

do centro dinâmico – como o faz sempre –, criou seu próprio 

capitalismo mercantil e, ao mesmo tempo, rompeu com o capitalismo 

mercantil europeu, passando a orientar-se para a formação mais 

avançada e dinâmica do mundo àquele tempo, a saber, o capitalismo 

industrial inglês. (Essa tendência, de buscar, em cada momento, o 

centro mais avançado e dinâmico do mundo, para em torno dele 

gravitar, parece uma constante) (Rangel, 2005, p. 661 - 662). 
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Rangel estabelecia que de acordo com o desenvolvimento das forças 

produtivas mudava o modo de produção, passando para um modo de produção superior. 

Mas para ele essas mudanças se processavam de uma forma particular, seguindo 

determinadas leis de repetição, que podiam ser verificadas de acordo com o movimento 

ocorrido na sociedade brasileira durante as várias formações dualistas. Dessa forma 

Rangel estabelecia as suas cinco leis da dualidade
111

. Lembramos que essas leis estão 

sendo definidas para a discussão sobre as dualidades brasileiras, pois Rangel estava 

sempre em busca do “bom senso nacional”, já que ele achava que existiam validades 

universais na aplicação de leis gerais, desde que fossem respeitadas as peculiaridades 

das formações sociais em que estavam sendo aplicadas
112

. Vejamos cada uma das leis: 

 

Primeira lei: quando se cumprem as precondições para a passagem a 

um estágio superior – basicamente, quando as forças produtivas da 

sociedade crescem, entrando em conflito com as relações de produção 

existentes, consubstanciadas na dualidade básica –, esta muda, como 

todas as formações sociais em tais casos, mas o faz apenas por um dos 

seus “pólos”, guardando o outro sua estrutura e integrando-se na nova 

dualidade, correspondente ao estágio imediatamente superior do 

desenvolvimento (Rangel, 2005, p. 662). 

 

A primeira lei é de muita importância para esclarecer o processo de 

mudança social no Brasil e em países de situação análoga a nossa. Ele defendia a tese 

básica do materialismo histórico sobre a contradição imanente entre o desenvolvimento 

das forças produtivas e das relações de produção, retiradas principalmente da concepção 

expressa no prefácio, possui muita influência no modelo de dualidade do Brasil. Porém, 

Rangel ousava ir além de Marx ao analisar a peculiaridade da sociedade brasileira, que 

era a de que mesmo com o desenvolvimento das forças produtivas, o processo de 

modificação acontecia de forma gradual, superando o pólo atrasado e prevalecendo o 

avançado. Assim ele definia que o modo de produção agia de acordo com o 

                                                 
111 Segundo César Benjamim (1998): “As “leis” da dualidade se parecem com as leis dos 

movimentos planetários do sistema solar, de Kepler. Mas enquanto estas são a expressão existencial 

da lei da gravidade no sistema solar, as “leis” da dualidade são a expressão existencial no Brasil de 

tendências que, embora possam ser constatadas estaticamente, não são leis. Essas tendências são: o 

crescimento demográfico, o desenvolvimento técnico da economia e a acumulação de capital. 

Tendências são enunciados históricos singulares, e não leis universais (Benjamim, 1998, pág. 47). 

112 Luís Carlos Bresser Pereira e José Márcio Rêgo dizem: “Assim, as teorizações de Rangel 

decorreram de uma original e livre utilização do método marxista com elementos das teorias 

econômicas de Smith, Schumpeter e Keynes, produzindo uma obra que corresponde a um original 

ensaio de adaptação da teoria da história do pensamento econômico à análise da realidade brasileira, 

na busca de entender-se a especificidade das leis de formação histórica e de funcionamento da 

economia brasileira” (Bresser Pereira e Rêgo, 1998, pág. 21). 
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desenvolvimento das forças produtivas e das relações de produção, que entravam em 

contradição. Mas essa mudança através do desenvolvimento das forças produtivas, 

apesar de afetar todos os modos de produção fundamentais, não levava a uma 

modificação total da dualidade, ocorria em apenas em um polo. O polo que permanecia 

atrasado integrava-se ao desenvolvimento das forças produtivas ocorridas no outro polo. 

É assim que ele definia a segunda lei da dualidade básica: 

 

Segunda lei: alternadamente, mudam o polo interno e externo (Rangel, 

2005, p. 662) 

 

Vemos que a segunda lei estabelecia como as mudanças sociais sofriam um 

processo de retardamento no Brasil, já que não existiam condições para uma mudança 

nos dois polos de uma vez, ou seja, de uma mudança revolucionária que implicaria em 

uma tomada de poder por uma classe que não pertence ao Pacto de Poder que 

administrava o Estado. Ao contrário, os polos sempre se modificam de forma alternada 

e em ritmos diferentes (já que representam distintos modos de produção com leis 

particulares de seu desenvolvimento econômico), pois os dois possuíam uma diferente 

dinâmica e as mudanças ocorriam de forma paulatina e lenta determinada pelo 

desenvolvimento das forças produtivas. Dessa forma, adentrava na explicação da 

terceira lei fundamental da dualidade básica: 

 

Terceira lei: o polo muda pelo processo de passar para o lado interno o 

modo de produção já presente no seu lado externo (Rangel, 2005, p. 

663) 

 

Como Rangel caracterizava a economia brasileira como periférica e 

gravitando no país que representava a vanguarda no centro dinâmico da economia 

mundial, os avanços no desenvolvimento das forças produtivas ocorridas a nível 

internacional primeiro atingiam o lado externo do polo externo, que levava a mudanças 

no lado externo do polo interno. Assim foi que ocorreu com o capitalismo no Brasil, que 

para ele até antes da Revolução Industrial, relacionava com a economia colonial 

brasileira através do capitalismo mercantil, que era uma fase embrionária do capitalismo 

de fato. A industrialização no Brasil ocorreu de forma retardatária, iniciando de fato 

apenas depois de 1930, o contato da economia brasileira com a economia capitalista 
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industrial primeiro se deu com o polo externo para depois adentrar no polo interno. É 

por isso que a terceira lei estabelece que o polo mais avançado da economia, que era o 

externo, levava a modificações no interior da economia nacional. Passemos agora para a 

Quarta Lei: 

 

Quarta lei: conseqüentemente, o lado externo do polo em mudança 

muda, também, passando a adotar instituições características de um 

modo de produção mais avançado, que comporá nova união dialética 

(de contrários) com o lado interno recém-criado (Rangel, 2005, p. 

662). 

 

As definições contidas na quarta lei são de muito valor para o entendimento 

do processo de mudanças institucionais que ocorrem no Brasil. Rangel definia que as 

revoluções no Brasil são atos homologatórios de mudanças consagradas na economia. O 

modo de produção mais avançado levava a mudanças institucionais no país, passando 

então a conviver juntas as instituições que representavam o modo de produção presente 

no polo atrasado e as novas instituições criadas que representavam o polo avançado. É 

assim que ocorriam as mudanças institucionais no Brasil, em que o governo adotava 

novas leis e novas formas de intervenção econômica de acordo com o movimento da 

dualidade básica. Da mesma forma é a Quinta Lei: 

 

Quinta lei: como formação periférica que é as mudanças da dualidade 

brasileira são provocadas por mudanças no comportamento do centro 

dinâmico em torno do qual gravita nossa economia, particularmente 

no que concerne ao quantum e aos termos de intercâmbio do seu 

comércio conosco (Rangel, 2005, p. 662). 

 

Vemos que a quinta lei é a mais importante para entender o processo de 

mudança no modo de produção dual. Pois definia que o Brasil sempre sente os efeitos 

da dependência ao mercado internacional e da economia capitalista mundial como um 

todo. Para ele, o centro dinâmico possuía movimentos cíclicos que afetavam 

diretamente o nosso comércio exterior
113

. O movimento da economia brasileira, como 

periférica e dependente, eram influenciados pelo ciclo longo de Kondratieff. Como 

veremos na história da dualidade, as mudanças de uma para outra se dava 

                                                 

113  Inclusive, essa era uma antiga tese, já esboçada na sua dissertação de mestrado pela Cepal, que 

será onde demonstrará os impactos que esse movimento cíclico do comércio internacional provoca 

inúmeras transformações na economia brasileira, gerando diversas formas de substituição de importações. 
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coincidentemente de acordo com os movimentos do ciclo de Kondratieff. Além do mais, 

outro aspecto que não podemos esquecer são os ciclos curtos de Juglar
114

, que possuem 

menor interesse, pois não afetam o centro dinâmico, não criando novas técnicas e 

tecnologia, mas que era responsável pelo desenvolvimento das forças produtivas em 

determinados setores, o que contribui para o processo de modificação econômica no 

país e da dualidade. Claro que para ele a periferia era dotada de dinamismo, não sendo 

um mero espelho que refletia os acontecimentos produzidos no centro e era por isso que 

o Brasil reagia às crises do centro dinâmico sempre de alguma forma e a economia 

nunca deixava caminhar para a depressão ou para a crise interna facilmente. Rangel nos 

mostrava da seguinte forma: 

 

O Brasil costuma reagir às flutuações econômicas de longo prazo – as 

fases do ciclo de Kodratiev – de forma muito ativa ou dinâmica, quer 

quando se aplica a substituir importações, nas fases B dos ciclos. E 

pode muito bem acontecer que a absorção da técnica de vanguarda – e, 

em geral, da cultura de vanguarda da civilização – seja mais intensa 

nas fases recessivas do ciclo do que nas expansivas, tudo dependendo 

do “modo” como levamos a cabo o esforço de substituição de 

importações (Rangel, 2005, p. 663 - 664). 

 

Cabe definir que o ciclo longo era responsável pela introdução de novas 

tecnologias e técnicas de produção, que substituíam aquelas mais atrasadas, que levava 

a um desenvolvimento das forças produtivas através da substituição de importações, 

criando um novo polo dinâmico na economia e modificando a dualidade básica da 

economia brasileira. Mas esse processo não era simples e nem linear, Rangel acreditava 

na necessidade da intervenção e do planejamento estatal para superar os pontos de 

estrangulamento da economia. 

Vemos que todas as leis formuladas por Rangel possuíam uma unidade 

básica em torno da explicação do processo de mudança social no Brasil. Elas foram 

extraídas através da observação da dinâmica da dualidade e do processo de formação 

econômica do Brasil. Mesmo que pareça uma interpretação mecânica, ele busca uma 

fundamentação na história do processo de desenvolvimento da economia nacional. 

Rangel chegou a essas conclusões depois de anos pesquisando e aprofundando em 

várias questões referentes à história econômica do Brasil.  

                                                 
114 Iremos apresentar mais à frente que esses ciclos são próprios da terceira dualidade, quando a 

economia cria um polo dinâmico ligado ao setor industrial. 
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Em síntese podemos definir então: A primeira lei estabelecia o cerne da 

mudança social no país, sendo a base para a definição das outras quatro leis, que era o 

desenvolvimento das forças produtivas. As forças produtivas entravam em contradição 

com as relações de produção, fazendo com que apenas um dos polos modificasse, o 

outro polo atrasado interagia com esse novo mantendo a sua antiga estrutura. Com isso, 

na história da dualidade verificamos a mudança de apenas um polo de cada vez, 

passando das relações mais avançadas com o exterior para o interior da economia. 

Assim, o lado externo do polo mudava e passava a buscar instituições mais avançadas, 

que refletiam o grau de desenvolvimento das forças produtivas. Por último, todas as 

mudanças ocorridas na história da dualidade deviam ser entendidas de acordo com a 

dinâmica dos ciclos de Kondratieff, que levava a modificações no comércio exterior 

brasileiro e permitia o surgimento de novos setores dinâmicos. 

Podemos afirmar que essas cinco leis da dualidade podem ser questionadas, 

mas elas só podem ser refutadas com base em estudos empíricos que demonstrem uma 

dinâmica contrária ao que Rangel afirmou. Pois, as cinco leis aqui estabelecidas fazem 

parte de nenhum esquema dogmático preconcebidos de categorias do materialismo 

histórico, são antes de tudo, verificações empíricas da dinâmica da modificação da 

formação social brasileira tendo como base o materialismo histórico. 

Depois de definir as cinco leis da mudança da dualidade básica, Rangel 

descreveu a sociedade dual brasileira. Para ele, toda essa estrutura econômica dualista 

criava uma também uma estrutura política e jurídica dual. É dessa forma que o direito 

brasileiro era também uma representação da dualidade, pois uma parte dele estava 

destinada a conservação das estruturas representativas do polo atrasado e outra parte 

dele estava agindo de maneira a superar ou modificar essa estrutura, para se enquadrar 

na nova situação criada com o desenvolvimento das forças produtivas da nova 

dualidade.  

Essa sociedade dual engendrava também relações dúplices no aparelho de 

Estado. Como a dualidade era composta por quatro modos de produção fundamentais, 

cada um agrupado dois a dois, de acordo com o polo, formando um único modo de 

produção dualista, também era representadas por quatro classes principais. O Estado na 

sociedade dualista representava a aliança entre duas classes, que faziam parte de um 

pacto de poder que mudava de acordo com o movimento das cinco leis, que possuíam 

como cerne o desenvolvimento das forças produtivas. O lado externo do polo externo da 

dualidade, que era a economia mundial, era sempre representado por alguma classe que 
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fazia parte desse pacto de poder, que defendia os seus interesses, as outras três classes, 

complementares e subordinadas, possuíam apenas uma vaga nesse acordo. 

Depois dessa explicação das cinco leis e de algumas características da 

sociedade dualista ele passava a descrever a história da evolução dessas dualidades. 

Para facilitar a nossa exposição iremos tomar como referência o quadro elaborado por 

Luís Carlos Bresser Pereira e José Márcio Rêgo no texto Um Mestre da Economia 

Brasileira: Ignácio Rangel, em que nos apresentava: 

 

AS DUALIDADES DE RANGEL 

1ª DUALIDADE: 1815 – 70 

Polo Principal: ESCRAVISMO (lado externo: feudalismo mercantil) 

Sócio Maior: senhores - barões de escravos 

Polo Secundário: Capitalismo mercantil (lado externo: capitalismo industrial) 

Sócio Menor: burguesia mercantil (comerciantes) 

2ª DUALIDADE: 1870 -1920 

Polo Principal: FEUDALISMO (lado externo: capitalismo industrial) 

Sócio Maior: burguesia mercantil 

Polo secundário: Capitalismo mercantil (lado externo: capitalismo industrial) 

Sócio Menor: fazendeiros-latifundiários 

3ª DUALIDADE: 1920 – 73 

Polo Principal: CAPITALISMO MERCANTIL (lado externo: capitalismo 

industrial) 

Sócio Maior: fazendeiros-latifundiários 

Polo secundário: Capitalismo industrial (lado externo: capitalismo financeiro) 

Sócio Menor: burguesia industrial 

4ª DUALIDADE: 1973 

Polo Principal: CAPITALISMO INDUSTRIAL (lado externo: capitalismo 

financeiro) 

Sócio Maior: burguesia industrial 

Polo Secundário: Capitalismo financeiro (lado externo: capitalismo financeiro) 

Sócio Menor: capitalistas financeiros 

 

Esclareçamos agora esse quadro acima apresentado, discutindo como 

Rangel irá caracterizar cada uma dessas dualidades, tendo como referência as cinco leis 

e a sua definição sobre as características da sociedade dualista, como o pacto de poder 

entre as classes dominantes.  
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Como já afirmamos, de fato, a dualidade se iniciou a partir de quando o país 

se tornou “independente”, pois durante o período colonial, mesmo que a economia 

brasileira fosse uma dualidade, a dualidade ainda não estava conformada enquanto o 

quadro clássico acima descrito. Não existia um polo de acumulação interno na 

economia. Para Rangel, a independência foi influenciada pelos acontecimentos 

europeus, principalmente a Revolução Francesa, que seria o fato que marcaria a 

implementação definitiva do capitalismo industrial em escala mundial. Nessa primeira 

dualidade o capitalismo viveu um primeiro ciclo longo de Kondratieff, em que a 

economia mundial viveu uma fase expansiva e uma recessiva, que levaram o Brasil e a 

periferia a se adequar as exigências das economias centrais. A primeira dualidade 

mudaria apenas na crise do primeiro Kondratieff, na Fase B do ciclo longo.  

Segundo Rangel após a independência havia surgido no Brasil uma nova 

classe dominante, que era a dos possuidores do capital comercial nacional (Rangel nos 

lembra que “não [eram] brasileiro [s] ainda”, pois estava composta de muitos 

portugueses, mas que viviam no Brasil e possuíam interesses aqui, de certa forma 

nacional), que surgia como uma dissidência da antiga classe dos comerciantes 

portugueses. Dessa forma, definia-se o primeiro polo externo da dualidade, pois esses 

“novos” mercadores seriam responsáveis pelas atividades de importação e exportação, 

em contato direto com os ingleses e com o capitalismo industrial prevalecente aí. Já no 

polo interno, a “sociedade estruturava-se basicamente em torno das fazendas de 

escravos”. Com isso, a “Independência não podia significar outra coisa senão a 

hegemonia da classe dos vassalos-senhores de escravos – a classe dual. que se 

empenhava em conciliar os interesses contraditórios oriundos de sua dupla condição de 

barões e senhores” (Rangel, 2001, pág. 153). A nova classe dos comerciantes só podia 

se desenvolver em aliança com o seu “sócio hegemônico”, mas esses eram uma força 

nascente e em ascensão. Assim estava organizada a primeira dualidade: 

 

Primeira Dualidade 

 Polo interno: lado interno (o escravismo); lado externo (o feudalismo); 

 Polo Externo: lado interno (capitalismo mercantil); lado externo (o capitalismo 

industrial) 

(baseado em RANGEL, Ignácio. História da Dualidade Brasileira. Pág. 158) 
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O domínio do Estado se faz pelas duas principais classes dominantes 

representantes dos dois principais modos de produção que compõem o modo de 

produção dualista. Assim, seguindo as leis da dualidade, as mudanças ocorrem nos 

polos e não nos lados e ocorrem em cada um dos polos de maneira alternada. 

Assim nos afirma: 

 

A fazenda de escravos, portanto, comportou-se muito bem na “fase b” 

do ciclo longo, mas suas contradições internas – precisamente em 

função do crescimento das forças produtivas que viabilizou – 

entrariam a agudizar-se, conduzindo, afinal, ao seu fim e ao da 

primeira dualidade, ao se inaugurar a “fase A” do 2º Kondratieff. O 

pólo interno, agora o mais velho, era aquele pelo qual devia chegar ao 

fim a primeira dualidade (Rangel, 1998, p. 156). 

 

Ele afirmava que a fazenda de escravos passou a sofrer profundas 

transformações e por isso precisou satisfazer duas condições necessárias para ocorrer a 

transição do escravismo para o feudalismo no Brasil. A primeira foi o aparecimento de 

uma classe no interior da classe dos escravos, que possuía necessidade de terras para 

plantar e a segunda seria a apropriação de todas as terras livres por alguns proprietários. 

A primeira é verificada com a crise do tráfico e a segunda com a lei de terras, tudo a 

partir de 1850. Como a dualidade se desenvolve de acordo com o desenvolvimento das 

forças produtivas, o trabalho feudal representava uma produtividade muito maior em 

relação ao trabalho escravo. 

Logo mais Rangel defendia que o país atravessou para uma nova dualidade 

com a Abolição da escravidão e a República, que será a segunda dualidade. Para ele 

essa “passagem da primeira para a segunda dualidade não foi instantânea, mas um 

processo demorado, resultante do trabalho das contradições que minavam o polo interno 

da primeira” (Rangel, 1998, p. 157). Defendia que o polo externo da primeira dualidade 

se tornará dominante devido o desenvolvimento das forças produtivas e que haviam 

entrado em contradições com as relações de produção do sistema. Para ele a fazenda de 

escravos passou a acumular tensões no seu interior, onde a massa de trabalhadores 

escravos, libertos, livres e semi-livres, passaria para a condição de servo da gleba 

(colono e agregado).  

Ele defendia que esse novo capital mercantil estava de certa forma ligada 

agora mais a economia nacional, então, esse período é de profunda transformação, onde 

“o capitalismo chegava, pois, não mais indireta, mas agora diretamente, à fazenda, por 
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onde, no advento da primeira dualidade havia chegado à economia nacional, isto é, 

pelo lado externo”. Portanto, nesse primeiro estágio de desenvolvimento do capitalismo 

no país, o senhor de escravos “se convertia (nas relações de produção internas da 

fazenda) em senhor feudal, o vassalo, que ele também era (nas relações externas da 

mesma), convertia-se em comerciante” (Rangel, 1998, p. 158). Tudo isso se processava 

em um processo que representava a nível internacional o 2º ciclo de Kondratieff. 

Para ele, agora de fato, a fazenda de escravos estava em contato com o 

capitalismo em sua etapa industrial. Com isso, Rangel chamava a atenção para uma 

questão importante, que era a de que ocorria uma aproximação do lado interno do polo 

externo e do lado externo do polo interno. Para ele, surgia um elemento comum no polo 

interno e no polo externo, que era o capital mercantil. Mas era somente através do polo 

externo da dualidade que estava em contato com o capitalismo industrial. Dessa forma 

Rangel definia a segunda dualidade brasileira através do seguinte quadro: 

 

Segunda Dualidade Básica 

 Polo Interno: lado interno (feudalismo) / lado externo (capitalismo mercantil); 

 Polo Externo: lado interno (capitalismo mercantil) / lado externo (capitalismo industrial do 

centro dinâmico). 

Baseado em RANGEL, Ignácio. História da Dualidade Brasileira, p. 158. 

 

A segunda dualidade possuía como sócio maior a burguesia comerciante, 

que era representante do polo externo e como sócio menor os fazendeiros (latifundiários 

feudais) e comerciantes como representantes do polo interno. Da mesma forma que 

havia ocorrido na primeira dualidade, surgiu uma dissidência da classe dos 

latifundiários feudais, que empreenderiam as primeiras iniciativas de substituição de 

importações, que era o capital comercial nacional, que passou a realizar inversões em 

alguns ramos industriais sem maior importância, surgindo uma primeira manifestação 

do processo de substituição de importações. A segunda dualidade atravessou a “fase B” 

do segundo Kondratieff a partir de 1870 e dava provas de que a economia era capaz de 

expandir a produção mesmo nas fases recessivas. 

Com o surgimento da “fase A” do terceiro Kondratieff em 1896, associado 

ao surto cafeeiro, faz parte ainda do período da segunda dualidade, assim como a 

Primeira Guerra Mundial, mas somente com a depressão econômica dos anos 30 teve 

início a “fase B” do terceiro Kondratieff, que fez surgir à terceira dualidade. Com a 
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depressão econômica internacional, ocorreu novo esforço por substituição de 

importações, onde iniciava por atividades artesanais, “sob a liderança do capitalismo 

mercantil”, surgindo através da indústria de transformação. Essa substituição de 

importações “viria introduzir no sistema um elemento novo, de extraordinário 

dinamismo”. Segundo Rangel acontecia uma questão importantíssima, que era a 

introdução do capitalismo industrial agora estava presente no polo interno, o que 

caracterizava a terceira dualidade.  

 

A formação de capital implicava num apelo em escala considerável a 

formas pré-industriais de produção – desde a agricultura exportadora e 

supridora de matérias-primas, às oficinas artesanais de manutenção 

dos serviços de utilidade pública e das poucas fábricas e usinas 

existentes. Em suma, não obstante a função de produção poupadora de 

mão-de-obra, no processo de instalar-se, a nova indústria engendrava 

uma demanda de fatores altamente insumidora de mão-de-obra, isto é, 

a mão-de-obra que deveria ser poupada no futuro era intensamente 

empregada no presente (Rangel, 1998, p. 164). 

 

Por tudo isso, Rangel afirmava que a instauração dessa indústria 

nacional não foi um processo fácil. Ele não ocorreria sem choque e contradições 

com o capital industrial do centro. Porém, segundo ele o capitalismo do centro 

também passava por transformações, que passava para o período do capital 

financeiro, onde Rangel faz a referência às conclusões de Hilferding. Para ele 

nesse momento ocorre uma dualidade no nível da economia mundial, onde esse 

capital financeiro (fusão do capital bancário com o capital financeiro) estava em 

união dialética com o capital industrial. Esse capital financeiro, que passava a ser 

dominante no capitalismo mundial, concedia determinados empréstimos para esse 

capitalismo industrial nascente no Brasil, permitindo o desenvolvimento desse 

capitalismo industrial nacional. Assim, ele iria definir que a terceira dualidade iria 

trazer modificações no plano interno e no externo. Assim define: 

 

Terceira Dualidade Básica 

 Polo Interno: lado interno (feudalismo) / lado externo (capitalismo mercantil) 

 Polo Externo: lado interno (capitalismo industrial) lado externo (capitalismo financeiro) 

Baseado em RANGEL, Ignácio. A História da Dualidade Brasileira, pág. 163. 
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Com todas as modificações ocorridas no capitalismo global e no 

capitalismo nacional, Rangel defendia que o capital industrial brasileiro não 

possuía a hegemonia no controle do Estado. Muito ao contrário, seria uma classe 

subalterna no novo pacto de poder engendrado durante a terceira dualidade. O 

novo pacto de poder que formava a terceira dualidade se daria entre os 

fazendeiros-comerciantes como os sócios maiores e representantes do polo interno 

e a burguesia industrial nascente representante do polo externo como sócio menor. 

Rangel afirma que “tal como das outras vezes, a origem desse sócio menor foi 

uma dissidência da classe hegemônica da anterior dualidade” (Rangel, 1998, pág. 

162). Mas foi a crise econômica mundial, da fase B do ciclo de Kondratieff, fez 

com que a economia brasileira respondesse com a diversificação da produção e 

consolidação de um novo centro dinâmico na economia caracterizado pelas 

atividades industriais. A crise do mercado exportador faria com que surgisse um 

protecionismo indireto, através de uma reserva de mercado, garantida por um 

consumo insatisfeito existente no interior da economia, o quê daria impulso para o 

processo de substituição de importações, que levaria a mudanças em toda a 

economia. 

Outro fator importante que Rangel destacava durante a terceira 

dualidade era que economia nacional passa a produzir um ciclo econômico 

próprio, que seria um ciclo curto, decenal, que poderia ser definido no caso dos 

juglarianos brasileiros, que até então só existiam nas economias centrais. Esses 

ciclos pressionam para que ocorram mudanças institucionais, “as quais 

sensibilizam novos grupos de atividades econômicas ainda não modernizadas, 

pondo em marcha uma vaga de investimentos, cujos efeitos se propagam a todas 

as partes do sistema econômico, o qual é impelido, afinal, para ova fase 

ascendente” (Rangel, 1998, p. 165). Defendia que esse período esses ciclos se 

caracterizavam pela situação de ociosidade e antiociosidade, em que a solução dos 

pontos de estrangulamento e da inversão representa a retomada de um “novo 

milagre”. 

A terceira dualidade também possuía a peculiaridade, que apesar de a 

terceira dualidade ter iniciado durante a fase B do terceiro Kondratieff, a 

industrialização substituidora de importações continuou a crescer durante a fase 

ascendente do quarto ciclo de Kondratieff. Essa indústria se fortaleceu e iniciou a 

produção de bens duráveis de consumo, formando um “parque razoavelmente 
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completo” e até uma industrialização avançada no campo. 

Tudo isso dava condições para o nascimento da quarta dualidade, que 

para ele, surgiria “obviamente, no futuro”. Ele apontava como fato marcante a 

crise do ano de 1973 e a crise do petróleo, que marcavam o aparecimento da fase 

B do quarto ciclo de Kondratieff. Para Rangel a crise no comércio exterior 

brasileiro se apresentaria através do endividamento externo. Rangel acreditava ser 

necessário para livrar o país da crise e permitir com que continuasse a ocorrer o 

crescimento econômico, que se podiam viabilizar novos investimentos 

substitutivo de importações em novos ramos virgens. Com isso, chegava a uma 

problemática que já o estava preocupando a certo tempo, que era o da necessidade 

de criação de um aparelho de intermediação financeira. Assim afirmava: 

 

Isso nos leva ao ponto fraco do nosso atual dispositivo econômico, a 

saber: a falta de um aparelho de intermediação financeira que 

permitisse viabilizar essa formidável formação de capital, vista pelos 

nossos presentes gabaritos. Com efeito, sem um adequado aparelho de 

intermediação financeira e sem uma revisão do enquadramento 

jurídico das unidades produtivas investidoras, não será possível 

assegurar plena (ou apenas razoável) utilização para o potencial 

produtivo já criado, no citado Departamento I, com o resultado de que 

deveremos continuar a importar numerosas coisas que já estamos em 

condições de produzir, simplesmente pela incapacidade de substituir o 

financiamento externo pelo financiamento interno (Rangel, 1998, p. 

167). 

 

Esse aparelho de intermediação financeira seria a chave para viabilizar a 

continuidade do crescimento, pois ele possibilitaria inversões em campos ainda virgens 

ou em pontos de estrangulamento da economia, como os serviços de utilidade pública. 

Esse aparelho de intermediação financeira era para ele um “problema síntese”, pois ele 

criaria as condições necessárias para superação da terceira dualidade. A terceira 

dualidade só seria solucionada na resolução de alguns problemas criados devido ao 

processo de industrialização não ter contado com uma prévia e necessária reforma 

agrária. Por isso que o desenvolvimento desse aparelho de intermediação financeira era 

também um dos meios que engendra a solução de antigos problemas no curso do 

desenvolvimento, como a questão agrária, que segundo ele irá se tornar uma questão 

eminentemente financeira, que a sua solução se encontrava na questão do preço da terra, 

que continuava elevado devido a questões especulativas. Assim afirmava: 
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O fato inibidor é o preço proibitivo da terra – seja da terra agrícola, 

seja do solo urbano. Ora, esse preço não é inerente a terra como tal – 

para cultura ou construção –, mas resultado do fato de haver a terra 

emergido como reserva de valor, o que quer dizer que o preço da terra 

converteu-se num fenômeno financeiro, sensível, portanto, às 

mudanças que se observem no campo financeiro. (...) A certa altura, é 

inevitável uma reversão das expectativas, trazendo consigo a 

possibilidade de um colapso do preço da terra, desatando todo o nó de 

contradições em que se move o sistema atualmente (Rangel, 1998, p. 

168). 

 

Conforme previa, com esse processo de construção do aparelho de 

intermediação financeira e com a tendência de queda no preço da terra, a quarta 

dualidade seria marcada pela mudança no pólo interno, onde o sócio maior da terceira 

dualidade seria substituído pelo sócio menor, a burguesia industrial. Com isso ocorreria 

uma mudança no pacto de poder do Estado, em que Rangel definia a quarta dualidade 

da seguinte forma: 

 

Quarta Dualidade Básica 

 Pólo Interno: lado interno (semi-salariato (bóias-frias etc.) / lado externo (semicapitalismo 

rural) 

 Pólo Externo: lado interno (capitalismo industrial) / lado externo (capitalismo financeiro do 

centro dinâmico mundial) 

Baseado em RANGEL, Ignácio. A História da Dualidade Brasileira, 1998, pág. 169. 

 

A substituição do latifúndio feudal pelo capital industrial como sócio maior 

do pacto de poder e da nova burguesia rural como sócio menor, ocorreria o fim da 

terceira dualidade e o nascimento da quarta dualidade. Mas como lembramos 

anteriormente, Rangel afirmava que essa dualidade já demonstra a sua problemática 

nesse período em que ele escrevia, mas que a sua concretização seria obra de um futuro 

próximo. Mas Rangel nos lembrava: “Note-se a aproximação de dois polos, no tocante 

aos respectivos modos dominantes de produção. A economia e a sociedade se 

homogeneizam, prenunciando o fim do próprio fenômeno da dualidade” 
115

 (Rangel, 

                                                 
115 César Benjamim (1998) nos esclarece: “Temos então que, na quarta dualidade, o modo de 

produção capitalista atinge a todos os setores da economia, e, assim, “a economia e a sociedade se 

hegemonizam, prenunciando o fim do próprio fenômeno da dualidade”. A teoria dual de Rangel tem a 

virtude de propor a seguinte periodização da história brasileira: Brasil Colonial (1500-1822), Brasil 

Dual (1822 -?), e um novo Brasil, uma nova etapa histórica, que surgirá a partir da privatização dos 

serviços públicos. Quando o poeta pop canta: “Brasil, mostra a tua cara!”“, nós, discípulos de Rangel, 

entendemos: “Brasil, mostra a tua nova cara!”. Nesse sentido, Rangel se distingue de quase todos os 

outros intelectuais brasileiros, que se aferram ao estribilho de que “nada muda, tudo é sempre a 
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1998, p. 169). Assim, a quarta dualidade era o momento onde o capitalismo realmente 

se apresentava em todas as esferas econômicas, homogeneizando a economia nacional e 

representando o fim da própria dualidade. 

 

5 - Dualidade e História Nacional 

 

A interpretação dualista foi uma importante ferramenta de compreensão da 

sociedade brasileira. Ela foi empregada por vários grupos, classes, partidos, governos, 

no Brasil e em outros países da América Latina. Foi um conceito que esteve presente 

também em grande parte do pensamento social latino americano. Com isso, planos de 

governo, projetos políticos, movimentos artísticos, teses acadêmicas, foram realizadas e 

influenciadas por algum tipo de visão dualista da sociedade. Por isso, afirmamos que o 

dualismo possuiu diversas manifestações. Não existiu apenas uma única forma dualista 

de interpretação da sociedade, poderíamos falar em dualismos. Assim, torna-se 

necessário apresentarmos alguns outros modelos de dualismo. Somente com tal 

abordagem é que poderemos compreender a peculiaridade do pensamento de Ignácio 

Rangel.  

O pensamento social brasileiro já formulou várias interpretações dualistas. 

Inclusive, já transitou da “direita” para a “esquerda”, da arte para a economia, da 

sociedade para o governo. Essa ideologia (consciente ou inconscientemente) fez parte 

de vários projetos políticos programáticos para o Brasil e ainda não foi superado pelo 

pensamento social brasileiro atual. O grande exemplo da atualidade do conceito é o 

importante estudo de Francisco de Oliveira intitulado A Crítica da Razão Dualista, que 

realizou fulminante argumentação contrária às teses que interpretavam o Brasil sob a 

ótica da dualidade, particularmente o cepalino. Porém, discutiremos os críticos do 

pensamento dualista mais a frente. Por esse motivo é que devemos inicialmente estudar 

a evolução do conceito de dualidade no pensamento social brasileiro para possuirmos as 

condições de entender a especificidade do conceito em Rangel, para somente depois 

analisar os críticos de seus estudos e a validade da teoria da dualidade como ferramenta 

de interpretação da sociedade brasileira. 

Mas como se processou a introdução do conceito de dualidade no 

pensamento social brasileiro? Como ocorreu essa evolução? 

                                                                                                                                               
mesma coisa!” (Benjamin, 1998, p. 53).  
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Rangel nos remete a uma questão interessante. Reconhece que o conceito de 

dualidade não é novo, só não foi compreendido em sua plenitude, afirmando que: 

 

O conceito de dualidade da economia brasileira e de várias outras de 

formação análoga, especialmente as latino-americanas, não é novo. 

Ocorre que não se atentou ainda o suficiente para essa característica, a 

fim de retirar dela todas as conseqüências que comporta. (Rangel, 

2005, p. 290) 

 

O pensamento dualista esteve presente em uma série de autores anteriores a 

Rangel, porém, nenhum com o grau de elaboração e complexidade de suas formulações, 

nem mesmo os outros estruturalistas, como Celso Furtado. Por isso é que para 

pensarmos em uma evolução do conceito de dualidade no pensamento social brasileiro, 

somos levados a interpretar historicamente, ou seja, a entender a evolução da dualidade 

relacionada com a história do Brasil. Para aproximarmos da compreensão rangeliana do 

conceito de dualidade é necessário entender todo o pensamento social através de suas 

implicações com os polos e lados da dualidade e com isso entender historicamente esse 

pensamento social brasileiro. Esse é um ponto fundamental para a nossa empreitada. 

A defesa da importância do método histórico, promovida pelo estudioso 

maranhense, nos permite enxergar a dualidade em outros períodos da história nacional, 

anteriores a Proclamação da República, assim como também na própria interpretação da 

história universal. Por isso que ele afirma logo no início de A História da Dualidade 

Brasileira, de 1981, que “ao ser descoberta a América, o modo de produção 

característico da Europa era uma dualidade: no seio de uma sociedade feudal, haviam-

se desenvolvido fulcros de capitalismo” (Rangel, 1998, p. 139). Dessa forma, 

concordamos que a tese da dualidade sempre perpassou (consciente ou 

inconscientemente), o imaginário, o político, o econômico, o social, e influenciou todo o 

campo intelectual denominado por nós como pensamento social brasileiro. Por exemplo, 

se pensarmos conforme o modelo rangeliano, Joaquim Nabuco quando estava a produzir 

suas críticas ao sistema escravista, estava associado ao polo da dualidade que 

reconhecia e possuía contradições com esse sistema econômico, estava em consonância 

com o polo interno que era afetado com a vigência das relações escravistas, assim como 

se aproximava do polo externo que necessitava também do fim do trabalho cativo para 

desenvolver o mercado capitalista. 

Acreditar que essa tese já estava formulada e acabada com os primeiros 
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intérpretes do Brasil e que o seu conceito era evidente para todos, seria um grande 

equívoco. Obviamente, a sua interpretação sofreu alterações com o tempo e o próprio 

conceito rangeliano possui especificidades em relação às demais expressões dos 

dualismos. Também, é questionável, como aponta Nísia Trindade, a distinção realizada 

por Florestan Fernandes, de negar a influência do pensamento social ensaístico para a 

produção científica sociológica no Brasil. 

Nísia Trindade, no seu livro Um Sertão Chamado Brasil, pesquisa uma série 

de autores em busca de uma definição para o conceito de sertão. A autora se depara com 

as formulações dualistas, que demonstram a existência de um contraste entre litoral e 

sertão, entre o moderno e o atrasado, setores nacionais funcionando em oposição um ao 

outro. A autora nos demonstra que esse pensamento dualista está na raiz de uma série de 

intérpretes da realidade nacional. Ela recorta temporalmente para a sua pesquisa, o 

período que vai da metade do século XIX até a metade do século XX. O alcance de sua 

interpretação é amplo e por isso pretendemos complementá-lo somente em alguns 

aspectos. 

Para a autora, a interpretação dualista não é uma interpretação da sociedade 

exclusiva ao Brasil. Ela esteve também presente em outros momentos e em outros 

países. Indica como esse é um fenômeno de regiões periféricas do capitalismo, em que a 

formação de uma consciência nacional, dos problemas nacionais, levou a descoberta 

dessas próprias regiões por parte de uma “intelligentsia”. Ela vai localizar em vários 

autores, como Gramsci em sua análise sobre o fordismo, em Toqueville e em Weber, 

manifestações de interpretações dualistas em suas análises sobre a sociedade 

estadunidense. Mesmo não pretendendo discutir minuciosamente sobre essa 

interpretação realizada pela autora sobre a definição de dualidade nas análises desses 

autores, reconhecemos aqui uma questão importante, pois o dualismo não se limitou ao 

Brasil e nem a América Latina. Seguindo esse caminho, é possível formular hipóteses 

sobre as condições de surgimento de uma interpretação dualista da sociedade, já que 

podemos analisar a base para a sua existência, através da comparação com outras 

manifestações do dualismo no pensamento social mundial. Vejamos por exemplo os 

estudos de José Carlos Mariátegui, que apesar da original formulação sobre a formação 

da sociedade peruana, fala abertamente em dualismo: 

 

Outra face desse capítulo da história econômica da república é a 

formação da nova economia como economia de prevalência costeira. 
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A procura do ouro e da prata obrigou os espanhóis – contra sua 

tendência a se instalar na costa – a manter e ampliar seus postos 

avançados na serra. A mineração – atividade fundamental do regime 

econômico implantado pela Espanha no território sobre o qual 

prosperou antes uma sociedade genuína e tipicamente agrária – exigiu 

que se estabelecessem na serra as bases da colônia. O guano e o salitre 

chegaram para retificar essa situação. Fortaleceram o poder da costa. 

Estimularam a sedimentação do Peru novo na terra baixa. E 

acentuaram o dualismo e o conflito que até agora constitui nosso 

maior problema histórico. (Mariátegui, 2008, p. 41) 

 

Vemos que mesmo um dos autores mais originais do pensamento social 

latino americano, como é o caso de José Carlos Mariátegui, que conseguiu nos 

esclarecer pontos fundamentais do marxismo, ao aplicá-lo no estudo concreto da 

sociedade peruana, também manifestava certo tipo de dualismo. Em suas afirmações 

acima, podemos claramente o ver afirmando que o maior problema histórico do Peru é o 

distanciamento entre a costa e os Andes, ou entre Lima e o restante do país. 

Para os objetivos de nosso estudo, basta-nos contrastar que o dualismo 

brasileiro não possui graves contradições com as formas de suas manifestações em 

outros países, conforme Rangel assinala com a sua verificação da importância do 

conceito dualista para “sociedades análogas” a nossa. Para demonstrar a origem desse 

pensamento dualista no Brasil, tomando como base a discussão acima descrita, Nísia 

Trindade toma emprestado o conceito de national-building, ou seja, a formação de uma 

ideologia e uma consciência nacional, de Nobert Elias, onde ela afirma: 

 

No caso brasileiro a representação do processo de nation-building 

apresentou como um dos seus eixos centrais o dualismo entre o litoral 

e o sertão presente em toda uma tradição de estudos que teve como 

objeto o homem das regiões interioranas – que este fosse identificado 

como sertanejo caboclo ou caipira. O homem do interior foi um dos 

objetos privilegiados nos textos de cunho sociológico produzidos na 

segunda metade do século XIX, nas três primeiras décadas do século 

XX e na fase de institucionalização universitária das ciências sociais, 

que pode ser aproximadamente demarcada entre os anos de 1933 e 

1964. Em suma: durante o período em que o Brasil foi considerado “o 

grande enigma a ser decifrado em seus aspectos sócio-antropológicos, 

étnicos e culturais” (Queiroz, 1989, p. 383). (Trindade, 1997, p. 14). 

 

Portanto, segundo Nísia Trindade, na formação do pensamento social 

nacional, na busca de compreensão do Brasil do interior, do sertão, a noção de dualidade 

é uma parte central desse sentimento de nacionalidade. Em todas as fases do 

pensamento social brasileiro, que Nísia Trindade define como três (diferenciando de 
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Florestan Fernandes que a divide em duas: a “pré-científica” e a “científica”), está 

presente a análise da dualidade, tanto na segunda metade do século XIX, como nas três 

primeiras décadas do século XX, como no período de institucionalização das ciências 

sociais, que vai de 1933-64, ela encontra a manifestação de formas de dualismo, ligados 

a diferenciação entre o litoral e o sertão, o moderno e o atrasado, o progresso e a 

decadência, afirmamos que esse dualismo toma atualidade inclusive em nossos dias. A 

pesquisadora afirma, através de uma pesquisa em fontes literárias brasileiras, relatórios 

sanitários, memórias de viajantes, que a interpretação dualista esteve presente nas três 

fases do pensamento social nacional.  

O que gostaríamos de ressaltar é que apesar do dualismo estar presente em 

grande parte do entendimento sobre o Brasil, também existem diferenças substanciais 

entre os dualismos. A dualidade foi incorporada de diferentes maneiras no discurso, 

método e escrita dos cientistas brasileiros, como iremos demonstrar através do próprio 

pensamento dos desenvolvimentistas, que possuíam diferentes compreensões sobre o 

assunto, como veremos nas posições de Furtado e Rangel sobre o tema, que 

analisaremos mais a frente. 

Para Nísia Trindade, fundamentando-se em Schwartzman, afirma que o 

pensamento dualista foi formado em um contexto de busca de uma identidade nacional, 

na distinção realizada pela “intelligentsia” entre as nações modernas e as atrasadas, que 

em um momento, é um modelo a ser desprezado em nome do progresso e em outro é 

necessário buscá-lo como sinal de afirmação da identidade nacional. Por isso ela irá 

afirmar que existe a ação de um “universalismo”, que procura comparar a realidade 

nacional com a global, ou seja, a busca pela inserção capitalista das regiões coloniais ou 

semi-coloniais. Para ela, esse universalismo se manifesta de várias maneiras nos mais 

diversos intelectuais. 

Seguindo a divisão do pensamento social brasileiro realizada pela autora, 

das três fases, vemos que a dualidade se modifica com o tempo. Na primeira fase, 

através dos relatos dos viajantes e do próprio IHGB, verificamos um tipo de dualidade 

que procura distinguir o interior como decadente e o litoral como um padrão de 

modernidade, passava-se a tentar compreender o Brasil no sentido de entender essas 

diferenças. Em um segundo momento, com os ensaístas, literatos e sanitaristas, tratava-

se de diagnosticar o dualismo. Em um terceiro momento, com o pensamento científico, 

tratava-se de tentar incorporar ou eliminar os dualismos. 

A autora, definindo então, através de Schwartzman, a questão da 
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nacionalidade como primeiro plano, acerta em alguns pontos e erra em outros. Acerta, 

pois a nacionalidade representa uma problemática central diante de uma dominação 

estrangeira. Erra ao reduzir a dualidade a uma simples expressão das relações em que 

envolve o país, com certo eurocentrismo dos intelectuais. Para fundamentar o seu 

argumento, ela vai procurar demonstrar a base social dos intelectuais. Dessa forma, 

tomando emprestados os conceitos rangelianos, podemos falar que esse é um problema 

complexo, pois o dualismo varia de acordo com os polos e lados da dualidade. Vejamos 

a afirmação da autora: 

 

A elite intelectual brasileira se vê como parte do mundo ocidental, e 

então absorve o valor do “universalismo”. Ao mesmo tempo, no 

entanto, a desigualdade é a característica dominante da relação e 

resulta em sentimentos como anomalia, estranhamento, ou no senso de 

ser “desterrados na própria terra”. O segundo tipo de “outro” é o 

despossuído ou “oprimido” na sociedade brasileira, sobre quem os 

intelectuais falam. A assimetria de posições apareceria, agora, 

invertida, com o intelectual ocupando a posição de elite, muitas vezes 

a clamar um ideal de integração nacional. (Trindade, 1998, p. 27) 

 

É claro que a ocidentalização, ou a expansão das fronteiras da acumulação 

capitalista, trouxe inúmeros impactos para as regiões coloniais e semi-coloniais. Porém, 

esse processo se caracterizou por diferentes formas de relações e manifestações no 

desenvolvimento do capitalismo na periferia. Também não podemos generalizar, 

enquadrando esses pensadores, como se toda forma de manifestação intelectual e social 

brasileira estivesse baseada em uma interpretação dualista manifesta em um contraste 

com o exterior. 

A nascente historiografia brasileira trazia consigo uma interpretação 

dualista, através da análise histórica do Brasil formulada por intelectuais ligados ao 

Instituto Histórico Geográfico Brasileiro (IHGB), fundado no século XIX, durante o 

período do Segundo Império. Esse empreendimento possuiu como especificidade a 

necessidade de constituir uma consciência e um conhecimento sobre a realidade do 

Brasil, analisando o seu território e conhecendo o seu povo, formulando uma 

interpretação da história do Brasil. A interpretação dualista se dava através de uma 

construção da história nacional como uma escada evolucionista que estava direcionada 

para o nascimento do Império. Essa era um tipo de visão positivista e não contrastava 

com o dualismo de indivíduos como Auguste Comte e posteriormente com W. W. 

Rostow, o primeiro com seu evolucionismo baseado nas sociedades teológicas e as 
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sociedades positivas e o segundo com a sua escada evolutiva das sociedades entre as 

bárbaras e as modernas. 

Capistrano de Abreu, conforme afirma Nilo Odália (1997), representava uma 

exceção na defesa da matriz indígena. Assim como o “indigenismo”, com Gonçalves 

Dias, José de Alencar e posteriormente até Cândido Rondon e certos sertanistas também 

representam uma exceção, assim como Lèvi-Strauss (1988) no seu livro Triste Trópicos. 

As teorias racistas europeias também serviram durante muito tempo como fermento 

para uma explicação dualista da formação nacional. A interpretação da diferença das 

raças permeou o pensamento sobre o Brasil, desde os autores do IHGB à Oliveira Viana. 

Esses influenciados pelas teorias “científicas” estrangeiras, de Spencer, Gobineau, 

Chamberlain e outros, procuravam demonstrar que a mestiçagem e a raça eram um 

entrave para o desenvolvimento nacional. Dessa ideia surgia a noção da intervenção 

estatal como reguladora desse processo, ou seja, em Oliveira Viana, o dualismo se 

expressa através de uma teoria racial e a sua possível solução que se daria através da 

mediação estatal, que se manifesta através da oposição entre raças puras e brancas e 

entre mestiços. Dessa forma, o Estado também vai se tornando cenário da atuação de 

projetos políticos baseados em uma forma de dualismo. Os mais variados autores do 

pensamento social passam a entender a ação do Estado como um remédio para as 

problemáticas dualistas. 

Com a publicação d'Os Sertões, de Euclides da Cunha, em 1902, surge um 

tipo de literatura sociológica ensaística, que estimula a redescoberta do interior do país. 

Ele é responsável por influenciar uma série de autores, como nos demonstra Nísia 

Trindade: 

 

Nas duas décadas seguintes à publicação de Os sertões, será notada a 

influência de escritores como Alberto Torres, Oliveira Vianna, 

Gilberto Freyre e Gilberto Amado, cuja característica teórica é a 

percepção de contrastes, oposições e polarizações na sociedade 

brasileira (Trindade, 1998, p. 28). 

 

É com isso que podemos fazer a distinção e continuidade entre uma geração 

e outra no pensamento social brasileiro, como bem demonstra Nísia Trindade, ao 

afirmar que existe uma herança, uma tradição de tema, que “o dualismo entre o litoral e 

o sertão presente em toda uma tradição de estudos que teve como objeto o homem das 

regiões interioranas – que este fosse identificado como sertanejo, caboclo ou caipira” 
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(Trindade, 1997, p. 14). Ou seja, tornou-se necessária uma explicação para os problemas 

surgidos diante do desenvolvimento do capitalismo no Brasil, entender o seu interior se 

tornava vital. Pretendemos complementar a interpretação da autora através do 

entendimento da dualidade no pensamento desenvolvimentista, que conseguiu construir 

uma nova forma, mais acabada e elaborada, sobre a questão da dualidade, como um 

ponto fundamental para a compreensão da realidade nacional. É assim que ela afirma: 

 

O mesmo ocorre quando pensamos nos vínculos entre essas idéias da 

intelectualidade de fins do século XIX e primeiras décadas do século 

XX e as das gerações que se formam a partir da década de 1930 nas 

instituições universitárias especializadas em ciências sociais. Alguns 

autores identificam continuidades relevantes, no que se refere às 

teorias sobre a sociedade brasileira, enquanto outros observam 

descontinuidades significativas. Estas se referem, de modo geral, à 

cientificidade dos trabalhos elaborados, ao papel atribuído pelos 

intelectuais ao Estado nacional e às representações sobre a sociedade. 

Uma das posições mais influentes diz respeito à conhecida e já citada 

separação entre uma fase ideológica e uma fase científica de 

investigação social no Brasil, adotando-se como marcos de tal 

periodização a fundação da faculdade de Filosofia, Ciências e Letras 

da Universidade de São Paulo, em 1933, e da Escola Livre de 

Sociologia e Política, também em São Paulo, um ano mais tarde. Já 

me referi brevemente aos problemas decorrentes dessa divisão, que se 

tornaram clássicos a partir dos estudos de Florestan Fernandes e que 

tem por característica extrair implicações epistemológicas da 

periodização institucional. (...) É evidente que se verificam mudanças 

no estilo de trabalho intelectual e no aporte de novas teorias e 

metodologias, favorecidas pela vinda dos professores estrangeiros, 

mas isso não significou ausência de vínculos com as gerações 

anteriores. (Trindade, 1998, p. 29) 

 

Com isso chegamos a um ponto fundamental para o nosso estudo. Somente 

com a institucionalização do pensamento social brasileiro através das universidades é 

que foi elaborada uma formulação do conceito de dualidade em linguagem científica, 

sendo o papel de o pensamento desenvolvimentista formulá-lo em termos econômicos, 

papel mais claro no desenvolvimentismo cepalino. Como o pensamento da Cepal 

influenciou uma série de autores, desde os teóricos da “dependência” aos teóricos do 

“capitalismo tardio”, vemos a importância do desenvolvimentismo e do seu conceito de 

dualidade na formação do pensamento acadêmico nacional. Já que concordamos com as 

continuidades temáticas nas gerações posteriores a 1930, cabe-nos perguntar sobre as 

transformações na problemática dualista. Portanto, a nossa pergunta é: até que ponto a 

institucionalização do pensamento social permitiu mudar o conceito de dualidade? 

Dessa forma, Trindade irá demonstrar, por exemplo, como no pensamento euclidiano 



140 

 

está fundado na noção de dualidade.  

 

As primeiras gerações formadas nas instituições especializadas, em 

que se destacam nomes como os de Florestan Fernandes e Antônio 

Cândido, aproximam-se, por essa via, de seus antecessores das 

primeiras décadas do século XX (Trindade, 1998, p. 30) 

 

Indaguemos agora o papel tardio das universidades, que apenas no século 

XX adentraram em nosso país, retardando o florescimento de teses científicas e o debate 

acadêmico institucional. Os principais grupos acadêmicos em vigor ligados as ciências 

sociais, a nosso ver, podem ser divididos pelos membros da Universidade de São Paulo, 

com Florestan Fernandes como liderança e posteriormente a tese conhecida como Teoria 

da Dependência, tendo como principal formulador Fernando Henrique Cardoso, assim 

como o grupo ligado ao ISEB, tendo como um dos representantes o sociólogo Guerreiro 

Ramos e posteriormente, com a fundação da Unicamp, os economistas ligados as teses 

do “Capitalismo Tardio”. Fora das universidades, como a própria ação do ISEB, 

encontramos Ignácio Rangel e Celso Furtado, apesar da vinculação universitária desse 

último. Iremos analisar o posicionamento desses grupos diante da tese da dualidade, 

para depois nos determos nos desenvolvimentistas cepalinos. 

 

6 - As Ciências Sociais e o Dualismo na Universidade 

 

A institucionalização das ciências sociais no Brasil é interpretada de 

diversas maneiras. O grupo formado em São Paulo, com a missão francesa, produz uma 

matriz de interpretação da realidade nacional com base em conceitos científicos. Os 

professores estrangeiros desenvolveram diversas teses, respaldados no pensamento 

social nacional anterior, assim Roger Bastide escreve o seu livro, Brasil, terra de 

contrastes e Jaques Lambert, Os dois Brasis, que ressaltavam o caráter dualista do país. 

Porém, a produção acadêmica desse grupo de São Paulo formado pelos 

professores estrangeiros é fruto de controvérsias para o estudo das ideias nacionais. Para 

Nísia Trindade, como ressaltamos anteriormente, existe uma continuidade temática e da 

interpretação dualista, inclusive em Florestan Fernandes, mesmo esse negando a sua 

condição de dualista. Opondo-se a esse tipo de visão, temos José de Sousa Martins, que 



141 

 

acredita na ruptura empreendida pelo departamento de sociologia da USP. Vejamos a 

posição de Martins: 

 

Tratava-se, portanto, da crítica do dualismo e ela, no grupo de 

Florestan Fernandes, foi esboçada e ganhou corpo em trabalhos dele 

e dos pesquisadores a sua volta. Foi à primeira recusa de uma 

tipificação que ganhava sua formulação mais elaborada e 

polarizações de tipo weberiano, um Weber empobrecido e 

simplificado. No mais das vezes, o dualismo dos anos 50 e 60 

combinavam a tipologia weberiana com as formulações estruturais 

de Parsons e assumia a forma de um modelo sociológico 

weberianizado nas interpretações de Gino Germani. Esse 

questionamento das grandes tipologias do desenvolvimento estava 

sendo feito também por Fernando Henrique Cardoso e Octavio 

Ianni. (Martins, 1997, p. 146) 

 

Martins verifica a inconsistência do debate dualista em definir a vigência de 

um feudalismo no Brasil, tese defendida pelo Partido Comunista do Brasil e por grande 

parcela da intelectualidade marxista, conforme discutimos anteriormente. A sociologia 

paulista se posicionava nesse debate para questionar essa interpretação. Porém, devemos 

lembrar que a sociologia paulista trabalha com alguns conceitos de forma diferenciada 

do marxismo clássico. Isso diz respeito a uma série de conceitos interpretativos do 

Brasil, como a discussão sobre a sociedade de classes e sobre a sociedade estamental no 

Brasil, onde a primeira só dizia respeito ao capitalismo, enquanto a segunda dizia 

respeito às sociedades pré-capitalistas. Por isso existe uma diferença na definição de 

vários conceitos entre essas várias correntes intelectuais. O conceito de feudalismo e 

capitalismo utilizado pelos sociólogos paulistas é diferenciado da interpretação clássica 

do marxismo. Segundo Martins, da seguinte forma: 

 

Em 1968, Florestan Fernandes publicou Sociedade de Classes e 

Subdesenvolvimento, para mim um de seus trabalhos mais 

importantes. De certo modo, é a contribuição da “escola sociológica 

de São Paulo” ao debate sobre o feudalismo e capitalismo na América 

Latina, que ganhara uma exagerada importância em certos meios 

intelectuais. As úteis provocações de André Gunder Frank, negando a 

existência de um feudalismo latino-americano e, ao mesmo tempo, 

desenvolvendo uma tese de certo modo simplista e mecanicista sobre 

o desenvolvimento capitalista na região, sugeriam a conveniência de 

uma ampla retomada e revisão de idéias e interpretações, revisão que 

o grupo de São Paulo já estava fazendo, muito antes que Frank 

chegasse à cena. Na verdade, desde os anos 50, a sociologia brasileira 

estava debatendo o problema do atraso em termos de bloqueio e 

obstáculos ao desenvolvimento econômico e social. O grupo da USP 
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incorporava o problema em vários de seus projetos – no estudo da 

formação do empresariado industrial, da classe operária, do Estado. 

Numa perspectiva, portanto, muito mais rica do que a adotada por 

Gunder Frank, que a partir de um artigo publicado na Revista 

Brasiliense, polemizava com os marxistas vulgares a respeito do 

padrão estrutural do desenvolvimento latino-americano. Frank 

chegava tardiamente a uma discussão que já estava produzindo 

trabalhos de grande consistência na Faculdade de Filosofia, em grande 

parte mediante a incorporação crítica do que se poderia chamar de 

uma sociologia marxista a uma visão sociológica abrangente e, de 

certo modo, ecumênica dos impasses históricos. A diferença de 

qualidade do trabalho do grupo de São Paulo estava sobretudo na 

grande atenção dada à questão do método e nas contribuições originais 

que daí surgiram para o uso da dialética na sociologia. Em Sociedade 

de Classes e subdesenvolvimento, Florestan mostra que o atraso e as 

relações atrasadas constituem uma necessidade do capital e do 

desenvolvimento capitalista. (Martins, 1997, p. 144) 

 

Cabe ressaltar, que mesmo em Florestan Fernandes, existe uma continuidade 

de temas da antiga sociologia “pré-científica”. A dualidade continuava a se expressar em 

seu pensamento. A oposição que esse fazia era entre o moderno e o atrasado, o que está 

presente em várias de suas obras. A sua própria análise do desenvolvimento da 

Revolução Burguesa está assentada em uma visão da contradição entre uma 

modernização que mantém características autoritárias. Dessa forma, no seu livro A 

Revolução Burguesa no Brasil nos demonstra que o processo de desenvolvimento de 

capitalismo é um processo de modernização, portanto, está por trás de suas análises o 

conceito de moderno e atrasado, diferentemente dos desenvolvimentistas que 

trabalhavam com desenvolvimento e subdesenvolvimento, mas que expressa uma 

manifestação da dualidade. É dessa forma que o seu engajamento no processo de 

consolidação da escola pública, em parceria com Anísio Teixeira e outros, resgatava 

esse aspecto militante na modernização nacional. Com isso, até mesmo os autores 

escolanovistas possuíam uma interpretação dualista ao fazer o diagnóstico da escola 

pública e da superação do analfabetismo como condição para a modernização, assim 

como os autores modernistas, em procurar buscar uma interpretação do Brasil através de 

suas origens, ressaltando o dualismo. Esse fato nos demonstra a profundidade da 

penetração da ideologia da dualidade no pensamento social nacional. Otávio Ianni 

lembrará bem sobre a obra de Fernandes: 

 

Em diferentes momentos, manifesta-se um diálogo, explícito ou 

implícito, com Euclides da Cunha, Lima Barreto, Manuel Bonfim, 

Astrogildo Pereira, Graciliano Ramos, Caio Prado Júnior e outros 

cientistas sociais e escritores, inclusive do século XIX. Em diferentes 
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escritos, reencontram-se sugestões, desafios ou temas suscitados pela 

obra desses autores. Eles compõem uma espécie de família intelectual 

fundamental e muito característica no pensamento brasileiro. (Ianni, 

1996, p. 30). 

 

Diante das questões levantadas, nos cabe abordar sobre a distinção realizada 

por Fernandes e combatida por Trindade, de que existe uma ruptura entre o pensamento 

“pré-científico” e o pensamento “científico”. Existe uma continuidade de temas, que 

“explícito ou implícito”, estão presentes no pensamento do próprio Fernandes, inclusive 

a questão que nos interessa nesse trabalho, que é o problema da dualidade, é também 

manifesto em seu pensamento “científico”. 

A abordagem sobre a dualidade em Florestan Fernandes é interessante para 

descartar as discussões que entendem a dualidade como uma simples questão de 

aplicação de método. Pois, mesmo esse acreditando que o método científico 

diferenciava as temáticas anteriores a institucionalização das ciências sociais, não 

consegue romper com o dualismo. Antes de tudo, não podemos deixar de entender a 

dualidade como uma ideologia, impregnada até mesmo naqueles que se acham imunes 

diante da aplicação de métodos científicos na investigação da sociedade brasileira. Por 

isso afirmamos que a dualidade adentrou profundamente o pensamento social dos países 

subdesenvolvidos, mas particularmente o Brasil, que é objeto de nossa análise. A 

ideologia da dualidade permanece no diagnóstico da sociologia paulista sobre o Brasil. 

Entendendo as obras de Florestan de forma cronológica podemos perceber que a 

ideologia dualista esteve presente em todo o seu pensamento e esse não conseguiu e 

nem tinha como objetivo romper com esse pensamento. É dessa forma que vemos a 

afirmação de Nísia entre o moderno e o atrasado: 

 

Sertão e litoral representam os contrastes de uma sociedade vista 

como o principal problema a ser investigado, e que foi objeto de 

diferentes tentativas de interpretação. A idéia de um país moderno no 

litoral, em contraposição a um país refratário à modernização, no 

interior, quase sempre conviveu com concepção oposta, que acentuava 

a autenticidade do sertão em contraste com o parasitismo e a 

superficialidade litorânea. (Trindade, 1998, p. 17) 

 

Antes de avançar, cabe-nos relembrar que esse conceito não surgiu 

inicialmente no plano acadêmico, surgiu no plano político, intelectual, social, 

perpassando por diversos grupos sociais, já que inclusive, o desenvolvimento e 
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construção das universidades no Brasil se deram de forma atrasada em relação ao 

restante da América Latina. Portanto, quando falamos que Rangel formulará em 

linguagem científica o conceito de dualidade, não estamos esquecendo que o sentido 

taxonômico de dualidade foi importado de fora através d'Os Dois Brasis, de Jacques 

Lambert. Por isso, nesse ponto, cabe ressaltar a fina ironia desse fato, já que Rangel 

queria analisar a particularidade da história e da formação do Brasil através do “bom 

senso nacional” de Mauá. 

Esse conceito foi expresso também pelo intelectual francês Jacques 

Lambert, com o seu livro Os Dois Brasis e que pertencia a missão francesa e que muito 

influenciou na produção científica nascente no Brasil. Nessa obra, o autor define que 

existem dois brasis, um Brasil da cidade, do litoral e outro Brasil do sertão, do interior. 

Vai afirmar que no Brasil existe uma dualidade. 

 

Os brasileiros estão divididos em dois sistemas de organização 

econômica e social, diferentes nos níveis como nos métodos de vida. 

Essas duas sociedades não evoluíram no mesmo ritmo e não atingiram 

a mesma fase; não estão separadas por uma diferença de natureza, mas 

por diferenças de idade. 

(...) Observa-se, assim, dentro do próprio Brasil, a mesma diferença, 

grandemente acentuada, entre país novo, próspero e em constante 

transformação e sociedade velha, miserável e imóvel (...). No Brasil 

reproduzem-se os contrastes do mundo (...) (LAMBERT, 1967, p. 101) 

 

Queremos afirmar, então, que o conceito de dualidade foi defendido 

academicamente por uma interpretação estrangeira da realidade nacional, o que reafirma 

certos posicionamentos de Nísia Trindade discutidos anteriormente. Destacamos 

novamente que esse ponto estava presente já no pensamento social brasileiro, porém, 

não de forma academicamente elaborada, como foi expressa pelo francês, pelos 

desenvolvimentistas e por Ignácio Rangel. Mas não podemos nos confundir, a de que o 

conceito de dualidade para Rangel seja o mesmo que o de Lambert ou que o deste seja 

uma continuidade daquele. São opostos em vários pontos. 

Portanto, vemos que o conceito de dualidade permeia todo o pensamento 

social brasileiro. Por isso, a crítica realizada por Francisco de Oliveira, assim como a de 

André Gunder Frank, e até mesmo a de Florestan Fernandes, não são simples 

construções acadêmicas, representam um profundo questionamento das tradições 

interpretativas da sociedade brasileira. Elas são críticas a formas arraigadas de ideologia 

da interpretação dos países latino-americanos. As críticas a interpretação dualista são 
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complexas, porém, apresentam muitas dúvidas. Gunder Frank e Francisco de Oliveira 

compartilham uma questão comum que conduz a essas conclusões, que estão vinculadas 

as suas interpretações teóricas e o motivo da ação social de grupos que esses defendem. 

As suas conclusões práticas, para um programa de ação política, levam ao antigo debate 

sobre as etapas na revolução, o que excede o nosso tema no presente estudo. Porém, a 

interpretação realizada por Francisco de Oliveira possui a debilidade em não tratar mais 

a fundo as questões elaboradas por Rangel, o que pretendemos fazer nesse estudo. Já a 

tese de Andre Gunder Frank se torna mais frágil em debate com as ideias de Rangel 

sobre a dualidade, sendo uma tese mecanicista sobre a evolução econômica dessa 

região. 

Em resumo, queremos levantar que o dualismo encontra raízes comuns em 

suas diversas etapas, através da exposição dos contrastes presentes nas sociedades em 

questão, mas ao mesmo tempo também apresenta diferenças. O pensamento dualista 

apresenta novas formas em relação às manifestações anteriores. Assim como as 

interpretações estrangeiras. É dessa forma que podemos enxergar diferentes 

manifestações do dualismo no pensamento social nacional. Por isso é que devemos falar 

de dualismos e não dualismo. 

 

7 - Conclusão 

 

O conceito de dualidade básica é o cerne do pensamento Rangeliano, desde 

os textos iniciados na década de 50 aos do final de sua vida não podem ser 

compreendidos senão tendo como base essa tentativa de aplicação do materialismo 

histórico na realidade brasileira. Assim, Rangel volta ao final dos anos 70 a retomar a 

questão para chamar a atenção das modificações em curso na sociedade brasileira, 

discutindo a questão agrária, o que será tema de nossa exposição no próximo capítulo. 

Mas a questão mais interessante em todo o debate dualista formulado por Ignácio 

Rangel é a de compreender que o capitalismo no Brasil passou por fases de maturação, 

iniciando na etapa do capitalismo mercantil e vai se desenvolver para a instauração de 

um capitalismo financeiro. Assim, procuramos apresentar a tese histórica da dualidade 

básica da economia brasileira, que deve ser entendida ligada a uma visão cíclica da 

economia.  
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Capítulo IV 
O DEBATE AGRÁRIO DE IGNÁCIO RANGEL 

 

1 - Introdução 

 

Nesse capítulo trataremos sobre as contribuições de Ignácio Rangel para o 

entendimento da questão agrária brasileira. Ele apresentou uma posição particular nos 

estudos agrários brasileiros. A sua relativa independência política e intelectual permitiu 

o desdobramento de determinados raciocínios que visavam uma transformação da 

estrutura agrária sem uma revolução social. Mas ao mesmo tempo ele acreditava que era 

necessário ocorrer mudanças na estrutura agrária. Esse seria o grande dilema de Rangel, 

o de pensar um caminho alternativo que não demandasse embate de classes, já que ele 

acreditava que não existiam forças políticas capazes de levar a cabo o processo 

revolucionário. Com esse objetivo ele formulou um modelo novo de interpretação da 

estrutura agrária e da política de reforma agrária.  

Para compreendermos a peculiaridade do pensamento agrário de Ignácio 

Rangel é necessário que Iniciarmos com a investigação sobre o pano de fundo de suas 

formulações. Com isso é necessário iniciarmos com o pensamento agrário pecebista, 

pois é onde acharemos os primeiros interlocutores, ou seja, o referencial teórico e 

político do autor, apesar de já termos ressaltado no primeiro capítulo que Rangel 

rompeu com o Partido Comunista na metade da década de 1940. Por isso iremos 

analisar a particularidade de Ignácio Rangel nesse debate com o PCB. Logo após vamos 

investigar as formulações agrárias de Ignácio Rangel na década de 1950. Depois 

analisaremos o debate sobre a estrutura agrária, desencadeado durante o final da década 

de 1950 e o início da década de 1960. Esse foi o período em que apareceram os 

primeiros críticos ao modelo de interpretação da sociedade brasileira realizado pelo 

PCB nas fileiras da esquerda. Dividimos em três principais posições. Por último, 

entenderemos que nas décadas seguintes, de 1970 a 1990, Ignácio Rangel elaborou toda 

uma original teoria para a interpretação da sociedade brasileira. Portanto, o objetivo 

desse capítulo é analisarmos a relação do pensamento agrário de Ignácio Rangel com o 

pensamento agrário brasileiro. 

 

2 – Ignácio Rangel e o pensamento agrário do PCB 

 

Ignácio Rangel rompeu suas relações institucionais com o Partido 
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Comunista na metade da década de 1940 e deu início a uma nova etapa de seu 

pensamento. Depois desse afastamento do comunismo brasileiro ele se aproximou do 

pensamento nacional-desenvolvimentista ainda no início da década de 1950, quando 

conhece Rômulo de Almeida. Esse foi o período em que passou a participar da 

burocracia estatal. A partir daí desenvolveu original produção, utilizando-se livremente 

do marxismo, do keynesianismo, entre outras correntes econômicas, formulando 

original interpretação sobre os problemas agrários brasileiros. Esse é o período de 

formulação das bases de sua concepção agrária. 

Em 1952 ele passou em um concurso no BNDE e iniciou o trabalho na 

instituição. Foi em sua atividade profissional que passou a entender a economia 

brasileira de forma profunda, por dentro de um dos principais órgãos que visava 

solucionar o problema do crédito interno, do financiamento de projetos econômicos, ou 

seja, de resolver alguns gargalos criados diante do crescimento da economia nacional. 

Logo em seguida, em 1953, escreve o seu principal livro, A Dualidade Básica da 

Economia Brasileira, dando início à construção de uma síntese de sua nova concepção 

de mundo e uma nova visão sobre a estrutura agrária brasileira. Durante todo esse 

período, na década de 1950, ele teorizou sobre o processo de industrialização em 

vigência no país, interpretando o sentido do desenvolvimento econômico e histórico, em 

que analisava o papel da agricultura, de como foi possível ocorrer à industrialização sem 

o desencadeamento de uma prévia e necessária reforma agrária. 

Mas essa síntese de que a industrialização e o capitalismo poderiam se 

desenvolver sem uma prévia e necessária reforma agrária foi um processo de 

amadurecimento intelectual, motivado por um sentimento de que era necessário 

encontrar um caminho alternativo diante da correlação de forças desfavoráveis para 

aqueles que pretendiam modificar a estrutura agrária. O seu pensamento agrário vai se 

dando com base no rompimento de suas ideias propugnadas nos anos 30, no calor dos 

acontecimentos insurgentes do levante de 35, quando os comunistas tentaram tomar o 

poder no Brasil. Rangel nos lembrará por reiteradas vezes durante a sua vida, que 

durante a década de 30 defendia que a Revolução Agrária seria uma necessidade 

fundamental para o desenvolvimento do capitalismo nacional brasileiro. Em um texto de 

1980
116

 em que discute a relação entre a questão nacional, a industrialização e a questão 

agrária, demonstrou que o seu pensamento e o dos marxistas brasileiros dos anos 30 

possuíam esse mesmo sentido. Assim: 

                                                 
116 RANGEL, Ignácio. Revisitando a “Questão Nacional”. Revista Encontros com a Civilização 

Brasileira, V. 27. São Paulo: Editora Brasiliense, setembro de 1980. 
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Com efeito, muitas das precondições para a industrialização – isto é, 

para a implantação do capitalismo industrial ou maduro – estavam 

criadas [no Brasil dos anos 30]. A Depressão Mundial imprimia a essa 

tendência um vigoroso impulso. Faltavam, entretanto, certas 

“condições institucionais”, como hoje diríamos, “reformas de base”, 

como teríamos dito há quatros lustros, ou “revoluções” como dizíamos 

nós, os protomarxistas brasileiros da década de 1930, notadamente, a 

“revolução agrária” e a “revolução antiimperialista”. É que estávamos 

persuadidos, como o sociólogo italiano Enrico Ferri, que, na vida real, 

só os revolucionários praticam reformas; que os reformistas 

conservam o status quo; e que os conservadores recuam. Que se possa 

caracterizar um quadro inverso deste, com reacionários – e não apenas 

conservadores – praticando reformas e promovendo “revoluções”, isso 

não o sabíamos ainda. (Rangel, 1980, p. 115). 

 

Essa concepção sobre o papel da estrutura agrária e sobre o processo 

revolucionário nas regiões coloniais e semicoloniais foi consensual durante um longo 

período no movimento comunista internacional. Essa concepção foi difundida no 

pensamento social latinoamericano pela Internacional Comunista
117

, que exerceu 

enorme influência sobre alguns intelectuais e organizações políticas latinoamericanas. 

Esse posicionamento da Internacional Comunista foi a base da construção do 

pensamento agrário do PCB, que é onde se localiza também a base teórica do 

pensamento agrário do economista maranhense. A partir da década de 1950 ele se 

insurgirá contra esse entendimento da questão agrária brasileira, demonstrando um 

caminho alternativo para essa compreensão difundida pelo PCB. Assim, em um texto de 

1988
118

 ele reafirmava a mesma questão: 

 

Contrariamente ao que nós, revolucionários brasileiros dos anos 1930, 

julgávamos, a industrialização do Brasil seria possível, mesmo sem 

reforma agrária – no sentido da distribuição dos latifúndios em 

pequenas propriedades familiares. A via prussiana ou junker, mutatis 

mutandis, que substitui o latifúndio feudal pelo latifúndio capitalista, 

não apenas possibilitava a industrialização do país como permitia 

imprimir a essa industrialização um impulso extraordinário e 

energético. (Rangel, 2005, p. 1988).  

 

É dessa forma que Rangel iria definir o seu pensamento agrário, como uma 

contraposição ao pensamento agrário pecebista dos anos 30. Portanto, quando 

Bielschowsky (2008) afirma que a leitura de suas obras completas nos dá a impressão 

                                                 
117 Principalmente o VI Congresso, onde institui a bolchevização de todos os Partidos Comunistas, 

em que as definições políticas da Internacional, como o caráter das revoluções nas colônias e 

semicolonias, deveriam ser adotado por todos os membros. 

118 Texto publicado no Jornal Folha de São Paulo, em 16 de novembro de 1988. RANGEL, Ignácio. 

Fim de Linha (Obras Reunidas). Rio de Janeiro: Editora Contraponto, 2005. 
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de um debate com o pensamento comunista brasileiro, podemos afirmar a mesma 

questão sobre o seu pensamento agrário, que também era um debate com o marxismo 

brasileiro. Ele desenvolveu a partir dos anos 50 um pensamento crítico a essa visão 

pecebista sobre a estrutura agrária. Por isso afirmamos que o PCB foi o principal 

referencial teórico e político do debate agrário de Ignácio Rangel. 

O “novel” marxismo brasileiro dos anos 30 defendia a eclosão de uma 

Revolução Agrária como o único fator para o advento da industrialização e do 

conseqüente desenvolvimento das forças produtivas capitalistas nacionais. Para os 

comunistas brasileiros o capitalismo representava um elemento progressista no 

desenvolvimento econômico nacional, etapa que seria responsável pela superação dos 

principais problemas que assolavam o povo brasileiro e que também seria o período de 

criação das bases para o desencadeamento de uma revolução socialista. De uma forma 

geral, apesar das retificações e mudanças ocorridas nos vários programas políticos e 

intervenções políticas por parte de grupos dissidentes no interior do marxismo 

brasileiro, essa concepção geral não foi alterada com o tempo, nem mesmo no período 

de refinamento teórico sobre a questão agrária, realizada pelos comunistas brasileiros a 

partir dos anos 60. Essa será uma marca do pensamento agrário pecebista.  

É essa posição política geral do PCB sobre o desenvolvimento do 

capitalismo no Brasil que levou Rangel a formular a sua teoria dualista sobre a estrutura 

agrária a partir da década de 50, com o objetivo de combater a linha política formulada 

pelo partido para a interpretação do país. Para contrapor a todo esse ideário ele 

desenvolveu pesquisas econômicas que demonstravam a fragilidade de tais concepções 

teóricas
119

, onde chegava a conclusão de que o desenvolvimento industrial podia 

acontecer mesmo sem uma prévia e necessária reforma da estrutura agrária do Brasil. 

Essa mudança de posição sobre a questão agrária não foi exclusiva ao 

pensador maranhense, que nos anos 30 defendia a Revolução Agrária como solução 

para o problema da industrialização e a partir dos anos 50 percebe que o país se 

industrializava apesar da permanência do poder e da concentração latifundiária da terra. 

Essa polêmica formulada por Rangel representava o eco da insatisfação no interior de 

toda a esquerda do período com as formulações do partido sobre a questão agrária, pois 

essa era uma questão fundamental para a linha política dos revolucionários brasileiros. 

Essa contradição entre a teoria formulada sobre a questão agrária e o caminho do 

                                                 
119 Mário Alves citará Rangel em um texto de 1960, como uma referência contrária a política de 

reforma agrária que vinha sendo proposta por alguns, de pagar indenização para os latifundiários. 

ALVES, Mário. Dois caminhos da reforma agrária no Brasil. In Estudos Brasil. A Questão Agrária: 

texto dos anos sessenta. São Paulo: Brasil Debates, 1980. 
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desenvolvimento do capitalismo no Brasil permitiu com que ocorresse um profundo 

debate no país a partir do final da década de 50 sobre o desenvolvimento do capitalismo 

brasileiro. 

Esse debate chegaria às fileiras comunistas. O próprio PCB também passaria 

por uma profunda luta interna em torno de sua linha política nesse mesmo período, do 

qual a questão agrária foi debatida como uma questão importante, principalmente para a 

política de alianças a ser realizada pelos comunistas, já que o campesinato era um aliado 

fundamental da classe proletária.  

Portanto, vejamos agora a evolução do pensamento agrário do PCB. Vamos 

descrever as formulações pecebistas para compreender a particularidade do pensamento 

agrário de Rangel para o marxismo brasileiro. 

Iremos dividir o pensamento agrário do PCB em três fases distintas. Uma 

primeira, que se dá com a organização do primeiro Comitê Central e as primeiras 

formulações sobre a estrutura agrária brasileira. Uma segunda, que se dá a partir do 

enquadramento teórico dado pela Internacional Comunista em seu VI Congresso, onde 

são construídas as interpretações da estrutura agrária brasileira tendo como base os 

documentos e formulações da Internacional Comunista. Por último, o terceiro período 

do pensamento agrário do PCB, que é fruto da luta interna agravada no final da década 

de 50 e início da de 60, quando atinge a sua maturidade e peculiaridade, onde vemos a 

construção das obras mais maduras sobre o tema, como as de Alberto Passos 

Guimarães, Nelson W. Sodré, Caio Prado Jr, Moisés Vinhas, entre outros autores. 

Na primeira etapa, a que é referente ao primeiro Comitê Central, existe uma 

primeira tentativa de caracterização da sociedade brasileira, onde é escrita a primeira 

análise marxista brasileira sobre a questão agrária, que é o livro de Otávio Brandão
120

. 

Já no primeiro documento produzido pelo PCB, Resolución sobre la Questión 

Campesina en Brasil
121

, define como palavra de ordem “A Terra para quem a 

Trabalha”, mas fala da existência de “restos escravistas” no campo
122

 e não 

semifeudais, conforme será a posterior caracterização das relações predominantes no 

campo brasileiro realizada pela Internacional Comunista. Salta-nos a vista que o PCB de 

então não conseguiu formular uma teoria mais profunda sobre a estrutura agrária 

                                                 
120 SANTOS, Raimundo. Feudalidade e Prussianismo no Pensamento Agrário do PCB. EDUR: Rio 

de Janeiro, 1996. 

121 Resolução Sobre a Questão Camponesa no Brasil in SANTOS, Raimundo. Questão Agrária e 

Política: autores pecebistas. EDUR: Rio de Janeiro, 1996. 

122 Raimundo Santos afirma: “Astrojildo Pereira observa que no III Congresso de 1928/29, o PCB 

não conseguiu mais do que reunir informações sobre a questão camponesa, estabelecendo palavras 

de ordem provisórias e regionais” (Santos, 1996, p. 15). 
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brasileira e nem conseguiu produzir nenhum texto científico sobre o assunto
123

, além de 

não ter desempenhado um papel mais efetivo na organização da luta dos camponeses. A 

própria Internacional não exerceu influência decisiva na formulação da questão agrária 

pelo Partido Comunista durante esse período. Assim, um documento da Internacional, 

escrito em 1922
124

, chama a atenção para a necessidade de construir e fortalecer a luta 

desses trabalhadores camponeses: 

 

Camaradas, os operários e os camponeses da América do Sul ainda 

não têm organizações de luta de classe disciplinadas e a necessária 

unidade de ação (Lowy, 1999, p. 85). 

 

Apesar da advertência que a Internacional Comunista fazia em seu Segundo 

Congresso, conforme expresso na citação acima, durante essa primeira fase o Partido 

Comunista não conseguiria realizar uma atuação mais contundente no meio do 

campesinato, se limitando a luta e divulgação das idéias comunistas no meio do 

proletariado urbano, principalmente dos grandes centros industriais. Esse fato se dava 

devido à própria formação e luta que o partido e seus militantes travaram em seu 

nascedouro. Eles enfrentaram politicamente os anarquistas e anarcosindicalistas pela 

hegemonia do movimento operário urbano. Os comunistas principalmente difundiam a 

idéia da necessidade da formação de uma organização partidária operária e 

revolucionaria. Aproveitando uma época em que a organização do anarco-sindicalismo 

demonstrava os seus limites através do descenso dos movimentos grevistas que 

incendiavam as massas operárias no início do século XX, os comunistas conseguiram 

grandes avanços em sua influência nos meios operários urbanos. 

Dessa forma, a base de sustentação política dos comunistas nessa primeira 

fase se dava no movimento operário urbano, pois aplicavam uma política obrerista e de 

unidade sindical entre os setores proletários urbanos, que os levaram a concentração na 

atuação dentro das lutas operárias. No meio rural, o trabalho camponês foi quase 

inexistente, com uma atuação extremamente débil na organização dessa massa rural, 

que representava a maioria do Brasil do período. Esse fato demonstra a debilidade de 

compreensão da importância do problema agrário e do papel das massas camponesas na 

revolução brasileira durante esse período inicial do partido. Concluído a abordagem 

sobre a primeira fase, iremos agora tratar sobre a segunda fase do pensamento agrário 

do PCB. 

                                                 
123 Citação de Astrojildo Pereira realizada por Raimundo Santos sobre a questão agrária. 

124 LOWI, Michael. O Marxismo na América Latina, uma antologia de 1909 aos dias atuais. Rio 

de Janeiro: Editora Fundação Perseu Abramo, 2000. 
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A interpretação agrária clássica do PCB surgiu durante esse segundo 

momento devido a influência das teses da III Internacional
125

, através do processo de 

proletarização dos Partidos Comunistas, em que surge uma interpretação da formação 

social brasileira baseada no materialismo histórico propugnado no movimento 

comunista internacional, que definia a revolução nos países coloniais e semi-coloniais, 

como Democrático Burguesa, antifeudal e antiimperialista
126

.  

Essa é a segunda fase do Partido, que formula as bases centrais para o 

pensamento agrário do PCB, inclusive o da sua maturidade. Durante esse período os 

comunistas tiveram um grande salto na organização política do campesinato, com a 

participação em lutas concretas e a elaboração de uma teoria mais elaborada sobre a 

questão agrária. Mas mesmo assim, na prática ainda ocorreu uma subestimação do papel 

do campesinato durante todo esse período, onde o partido não se dedicou mais 

detidamente em suas tarefas políticas para com o campesinato. Durante a segunda fase 

do pensamento agrário pecebista, a teoria sobre a questão agrária não conseguiu avançar 

além das compreensões esboçadas pela Internacional Comunista, que permitisse 

compreender os dinamismos da realidade brasileira, como as mudanças provocadas pelo 

avanço do capitalismo na agricultura brasileira.  

O início dessa segunda fase se dá com a bolchevização do partido e com a 

dissolução do primeiro Comitê Central, com o afastamento de Astrogildo Pereira e 

outros fundadores do PCB. Mas foi durante a década de 30 que o pensamento agrário do 

PCB passou por muitas transformações políticas. O Partido Comunista adotou nesse 

período uma política de Frente Única formulada pela Internacional Comunista, que 

permitiu a construção da Aliança Nacional Libertadora em Março de 1935. A tese 

formulada por Dimitrov com base na experiência da Revolução Chinesa que estava em 

curso e tinha o objetivo de romper com a antiga política adotada nos primeiros 

congressos que defendia como principais adversários os sociais-democratas, onde ele 

procurava estabelecer as bases de unidade para o movimento comunista internacional 

com o objetivo de isolar o inimigo principal, que seria o fascismo.  

O campesinato seria parte integrante desse movimento de Frente Única, pelo 

menos em tese, já que a prática o deixou em segundo plano. Assim, a Aliança Nacional 

Libertadora propugnava em seu programa que o campesinato seria um aliado central do 

operariado urbano e a necessidade de expropriação de latifundiários feudais e de uma 

nova política agrícola de defesa dos pequenos e médios camponeses, controle de fontes 

                                                 
125 LOWI, Ibidem, p. 125. 

126 LOWI, Ibidem, p. 126. 
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de água, entre outras reivindicações. No início da experiência da ANL, quando atuava 

na legalidade, a organização conseguiu fragilmente organizar certas parcelas do 

campesinato, em que pregava a propaganda antifascista e a necessidade de reformas na 

estrutura agrária, organizando comícios e agitações no meio do campesinato em várias 

regiões onde conseguiu se organizar, como as denúncias contra as oligarquias no Rio 

Grande do Norte
127

 e outros estados predominantementes rurais.  

Depois do inflamado discurso de Prestes em Julho de 1935, o Governo 

Vargas consegue um subterfúgio para colocar o movimento na ilegalidade. Com a 

ilegalidade a concepção militarista vai tomando força na ação política do partido, 

através da construção de uma insurreição que prioriza o trabalho nos quartéis a 

construção de organizações de massa, o que os levou a um afastamento da organização 

efetiva do campesinato brasileiro. 

Os efeitos da Insurreição Comunista de 35 demonstravam uma série de 

desvios dentro da orientação política do próprio PCB, concentrando na ação de 

vanguarda ligada aos setores militares tenentistas e desprezando a participação dos 

operários e camponeses
128

. Apesar de todo o heroísmo e ousadia dos combatentes, os 

efeitos de 35 levaram a quase destruição do partido devido à feroz repressão do Estado, 

onde voltou a se recuperar apenas no bojo do movimento antifascista organizado na 

década de 40, que levaria a atuação do governo Vargas e das Forças Expedicionárias 

Brasileiras (FEB) na campanha de libertação da Itália do fascismo. Com o fim da guerra 

e como resultado da política de combate ao fascismo, novamente o Partido Comunista 

ganharia massividade, onde o seu secretário político, Luís Carlos Prestes, foi libertado 

da cadeia e se tornou um referencial político, realizando comícios em estádios tomados 

pela multidão que ansiava por conhecer o “cavaleiro da esperança”.  

Porém, nesse período pós-guerra ocorre toda uma política baseada na 

atuação legal do Partido e nos movimentos eleitorais. Mesmo com a ampla agitação no 

meio do campesinato realizada durante o processo de eleições
129

, novamente o Partido 

                                                 
127 COSTA, Homero de Oliveira. A Insurreição Comunista de 1935: o Caso de Natal (RN). 

Mimeografado: Campinas, 1991. Dissertação de Mestrado apresentada no Programa de Ciência 

Política da Unicamp. 

128 Alguns autores defendem que essa prioridade no trabalho político com os militares e no levante 

armado tendo como base os quartéis, se deu devido ao ingresso de inúmeros elementos ligados ao 

movimento tenentista aos postos de direção do partido, como é o caso de Prestes e do próprio 

Miranda, o Secretário Geral. 

129 Gregório Bezerra foi o candidato a deputado pelo PCB mais votado durante as eleições em 

Pernambuco. Em suas memórias nos fala sobre as suas lembranças dessa campanha, onde esse 

realizou inúmeros comícios para o campesinato, expondo a visão política do partido e conseguindo 

inúmeros filiados entre os camponeses de Pernambuco. Mas fica evidente em seus relatos que a 

organização política do campesinato não apresenta nenhum salto qualitativo em relação ao período 
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Comunista não consegue incorporar as massas camponesas na luta pela terra, 

reconhecendo a sua importância a nível político, mas desprezando em sua prática a 

organização dessa parcela dos trabalhadores. Como reflexo dessa baixa atuação no meio 

do campesinato é que durante todo esse período os comunistas não conseguiram 

produzir nenhum trabalho teórico mais sério sobre a questão agrária brasileira. O maior 

estudo do período sobre a questão agrária foi o de Caio Prado Jr.
130

, que tratava mais 

propriamente da questão colonial do país e da luta antiimperialista, do que do problema 

agrário. 

Com a queda do governo Vargas e a efetivação de um processo eleitoral 

depois de quinze anos, as eleições representavam um termômetro da agitação realizada 

pelo PCB junto às massas populares. Os comunistas conseguiram uma expressiva 

vitória eleitoral, dentro dos limites políticos e financeiros do partido, conseguindo 

eleger Prestes senador, uma bancada de deputados e o candidato a presidência, Yedo 

Fiúza, conseguiu receber cerca de 10% dos votos válidos, fazendo com que o PCB se 

tornasse a terceira maior força política do país
131

. No breve mandato de senador Prestes 

apresentou um projeto de Reforma Agrária, sendo o primeiro projeto a ser apresentado 

ao parlamento no Brasil sobre o assunto
132

, mas que não foram tirados do papel devido 

os acontecimentos futuros e a correlação de forças presentes no interior do Estado. No 

clima de guerra fria o Partido Comunista se tornava um adversário perigoso para as 

classes dominantes brasileiras e para o imperialismo, sendo essa uma situação que foi 

desprezada nas análises do Partido durante esse período. Com isso, através de uma 

armação o partido novamente foi colocado na ilegalidade e os projetos e emendas para a 

reforma agrária defendidas pela bancada do PCB foram esquecidas pelos parlamentares 

que exerciam os interesses do latifúndio. 

O partido não conseguiu elaborar uma linha de atuação clara na luta de 

classes no campo durante esse período de legalidade, onde o campesinato ficou a 

reboque durante todo esse período de uma política eleitoral sem bases reais na 

organização de movimentos de massa, onde atuaram apenas de forma periférica em suas 

lutas, apesar de nos seus programas reconhecer a necessidade da aliança operário-

camponesa. A produção teórica nesse período ainda era subestimada, não surgindo 

nenhum estudo científico sobre o assunto por parte dos comunistas brasileiros, 

                                                                                                                                               
anterior (BEZERRA, 1979).   

130 PRADO JR. Caio. Formação do Brasil Contemporâneo. Editora Brasiliense: São Paulo, 1997. 

131 SKIDMORE, T. Brasil: De Getúlio a Castelo. Rio de Janeiro: Ed. Paz e Terra, 1975. 
132 PRESTES, Luís Carlos. Proposta de Reforma Agrária da Bancada do PCB na Constituinte de 

1946, in STEDILE, João Pedro (org). A Questão Agrária no Brasil: programas de reforma agrária 

1946-2003. Editora Expressão Popular: São Paulo, 2005. 
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permanecendo a questão agrária envolta de idealismo e subjetivismos. 

Claro que a vida partidária foi afetada pela repressão política desencadeada 

durante o governo Dutra, dificultando o debate interno e a atuação legal dos comunistas 

nos movimentos de massa e inviabilizando inúmeras iniciativas importantes tomadas 

durante o período, como a criação das Ligas Camponesas e de sindicatos rurais. Como 

conseqüência dessa situação ocorreu uma radicalização de sua linha política do partido 

com o Manifesto de Janeiro de 1948 e com o Manifesto de Agosto de 1950. O Partido 

defenderá a partir desse momento a necessidade da derrubada da ditadura do governo de 

traição nacional, a serviço dos interesses imperialistas e neocolonialistas, pois 

acreditavam que o Brasil estava à beira de uma eminente agressão imperialista 

internacional, da qual o país caminhava para “escravidão colonial e da perda total da 

nossa soberania nacional”. Nesse período vai fortalecendo a interpretação que as 

classes dominantes no país são incapazes de autonomia diante do imperialismo 

estrangeiro, principalmente estadunidense, e com isso, ou se estava do lado da 

revolução ou do lado da reação, diante de iminente ameaça a independência e soberania 

nacional já conquistada. 

Os documentos de 48 e de 50 defendiam uma concepção fatalista da 

realidade, onde o PCB foi cada vez mais estreitando a sua intervenção política de 

massas, reduzindo a um nível de sectarismo muito grande. Com isso, o PCB passa a 

organizar sindicatos e associações paralelas ao modelo sindical pelego criado por 

Vargas, mas sem muito sucesso. Mesmo com essa linha política radical e sectária, o 

PCB não ficou alheio aos importantes eventos de massa que desencadeariam no Brasil, 

como a campanha pela estatização do petróleo e a não participação de tropas brasileiras 

na Guerra da Coréia, exercendo uma influência marcante. 

Esses documentos defendiam que a estrutura agrária era um ponto 

fundamental para ser transformado durante o processo de revolução democrático 

burguesa, que teria o objetivo de libertar as forças produtivas nacionais, já que o 

desenvolvimento econômico do país era visto como o fortalecimento do capitalismo 

industrial nacional que era entravado pelo arcaísmo da estrutura agrária latifundiária. A 

questão agrária passou a ser entendida como uma questão estratégica militar, ou seja, de 

ganhar as massas camponesas contra a ocupação neocolonial eminente. A base da 

unidade de classes que deveria ser o alicerce da Frente Única seria a aliança operário-

camponesa. Por isso defendiam que os camponeses cumpriam um papel fundamental na 

revolução brasileira. Dessa forma, durante esse período os poucos que procuram discutir 

a questão agrária de forma mais detida defendem que “os camponeses só podem ser 
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ganhos para o lado do proletariado, se o Partido tem um programa agrário radical” 
133

. 

Apesar da política sectária adotada durante o período e de ficarem a reboque 

das lutas concretas que eclodiam, ainda nos anos de 1945 e 1946 ocorreram as 

experiências mais ricas de organização do campesinato até então, pois os comunistas 

haviam iniciado a experiência em vários estados de organização das Ligas Camponesas, 

assim como passariam a organizar os assalariados rurais através da criação de vários 

sindicatos rurais. Fragmon Carlos Borges nos esclarece sobre a atuação do Partido 

Comunista junto ao campesinato durante esse período. Assim nos diz: 

 

Elas [Ligas Camponesas] surgiram em 1945/1946, como forma 

elementar de organização das massas rurais. Restabelecidas as 

liberdades democráticas no país, com o término da Segunda Guerra 

Mundial, e com a volta do Partido Comunista à legalidade, os 

comunistas criaram em vários Estados numerosas Ligas Camponesas, 

com fins fundamentalmente assistenciais: assistência médica, escolas, 

auxílio funeral, etc. Durou pouco, como pouco durou a legalidade do 

Partido Comunista. Durante os cinco primeiros anos de ilegalidade, o 

movimento camponês foi relegado a plano secundário, e quase nada se 

manteve como organização. Pretendíamos arregimentar as massas 

camponesas para formas de luta que não estavam ao alcance de sua 

consciência. A partir de 1952/1953, seguindo novos caminhos, os 

comunistas começaram a criar organizações camponesas partindo de 

reivindicações mínimas: assistência jurídica, escolas, assistência 

médica, caixa funerária, etc. Os seus nomes pouco importava. Eram 

União, Associação, etc. Nenhuma, porém, tomou o nome de Liga 

Camponesa. Com o desenvolvimento e reforçamento dessas 

organizações, e o surgimento de lutas de certa envergadura, o nome de 

Liga se impôs. A princípio trazido a público pela própria reação, com 

objetivos os mais escusos, é claro. Depois, aceito com simpatia pelas 

massas organizadas do campo. Hoje, apesar de cada organização ter o 

seu próprio nome, mesmo os seus filiados só as conhecem e 

denominam de Liga. O nome pegou e se impôs.  Hoje é uma bandeira 

de luta para os camponeses, e um espantalho para os latifundiários. 

(BORGES, 1996, p. 108 - 109). 

 

Essas formas de organização foram fortemente reprimidas pelo Estado, 

colocando na ilegalidade os sindicatos rurais e perseguindo os integrantes das Ligas 

Camponesas. Em 1953 o Partido conseguiu dirigir importantes greves, como a dos 300 

Mil, que duraram 26 dias. Segundo José Antonio Segato
134

, ocorria toda essa nova 

movimentação dos trabalhadores diante de insatisfação dos militantes de base com a 

política sectária da linha política geral adotada pelo partido, que levou a uma atuação 

diferente da propugnada em seus programas políticos. Dessa forma, os comunistas 

                                                 
133 SANTOS, Oto. O Programa do Partido, a questão agrária, a organização e a luta dos 

camponeses. Revista Problemas nº 64. Rio de Janeiro: 1954. 

134 Segatto, ibidem, p. 68. 
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conseguiram influenciar o movimento sindical e a participar de algumas lutas e 

organização do campesinato brasileiro, como no papel do Partido Comunista na 

organização da I Conferência Nacional de Lavradores e Trabalhadores Agrícolas, nas 

lutas de Paracatu e Trombas e Formoso. Assim Segato nos diz: 

 

Ainda há que se destacar que, em “1953, o Movimento Sindical 

Urbano, já no fundamental livre do peleguismo imposto pelo 'Estado 

Novo', convocou a I Conferência Nacional de Lavradores e 

Trabalhadores Agrícolas com o lançamento de um manifesto assinado 

por cerca de 500 dirigentes sindicais dos principais centros do país, 

por alguns dirigentes camponeses e algumas personalidades. Deste 

evento, realizado em São Paulo, resultou uma comissão nacional 

coordenadora do movimento camponês e uma importante lista de 

reivindicações. Em 1954, esta comissão, ainda apoiada no Movimento 

Sindical Urbano e em várias personalidades, convocou e realizou em 

São Paulo a II Conferência Nacional de Lavradores e Trabalhadores 

Agrícolas, da qual resultou a fundação da União de Lavradores e 

Trabalhadores Agrícolas do Brasil (ULTAB) e a Campanha Nacional 

pela Reforma Agrária (...) Embora registrada como entidade de caráter 

civil, a ULTAB agia como sindicato Lutando sob as bandeiras da 

Reforma Agrária e da sindicalização rural e dirigindo grandes lutas de 

posseiros, arrendatários e assalariados, implantou-se em quase todo o 

país, chegando a possuir, em 1961, 15 federações e 230 associações 

municipais”. (Citado por Segatto, 1981, p. 69) 

 

Apesar dos frutos colhidos nesse período, através da participação em 

movimentos nos meios operários e camponeses, a influência do Partido Comunista 

sobre o conjunto do campesinato brasileiro continuava débil. Assim também a produção 

teórica sobre a questão agrária brasileira não havia merecido a devida atenção por parte 

dos intelectuais e da direção partidária. Mas o principal ponto de mudança na linha 

política que vinha sendo adotada até então, se deu em decorrência do suicídio de Vargas, 

onde a direção e a militância ficaram desorientadas diante da manifestação de massas 

contra o golpe que estava sendo preparado por setores da burguesia, do latifúndio e do 

imperialismo. O partido teve inclusive sedes de seu jornal queimadas pela massa 

enfurecida, diante da paulatina campanha contra o governo de traição nacional de 

Vargas
135

 realizado diuturnamente pelo partido. 

O fato do suicídio de Vargas em 1956 e da realização do XX Congresso do 

PCUS levou a um intenso debate entre os comunistas brasileiros, que levaria a um 

processo de mudança na sua linha política, que daria origem a uma importante luta 

interna, que acabou resultando em uma série de divisões e a formação de novas 

organizações de esquerda, que mais tarde enveredariam na luta armada contra a 

                                                 
135 SKIDIMORE, T. Brasil: de Getúlio a Castelo. Editora Paz e Terra: Rio de Janeiro, 1975. 
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Ditadura Militar. Essa luta política no interior do PCB levou a muitas mudanças em sua 

linha política, inclusive a defender a partir desse momento que o Brasil era um país 

capitalista. Mesmo assim, o Partido continuava a admitir a necessidade da revolução 

agrária como medida necessária para o desenvolvimento do país e libertação dos 

entraves provocados pela existência do latifúndio feudal. Inclusive, as várias 

organizações surgidas do PCB continuariam a defender a necessidade da destruição do 

sistema latifundiário para o pleno desenvolvimento econômico do país
136

. Essa é a 

terceira fase do pensamento agrário do PCB. 

Do IV ao V congresso ocorreram várias modificações na linha política 

adotada pelo partido sobre a questão camponesa, apesar de que no essencial continuasse 

a mesma caracterização do país e do processo revolucionário, essas mudanças levaram a 

fase mais rica de produção teórica sobre a estrutura agrária brasileira, que foi os anos 

60. Existiam condições objetivas para essa modificação de linha política do partido 

sobre o movimento camponês, pois ocorria a eclosão de movimentos no campo, como 

em Trombas e Formoso e Paracatu, assim como a organização das Ligas Camponesas 

no Nordeste brasileiro, que exigiam respostas e um balanço por parte dos comunistas de 

sua atuação nos anos anteriores, além do próprio desenvolvimento agro-industrial e 

industrial ocorrido nas décadas anteriores, que mudaria a composição de classes no 

Brasil. 

Na realização do IV Congresso do PCB era reafirmado que o latifúndio 

representava um entrave para o desenvolvimento do país. Esse congresso ocorreu em 

novembro de 1954, onde o informe do Comitê Central, que é da autoria de Luís Carlos 

Prestes, foi aprovado por unanimidade, mesmo com a sua ausência ao evento por 

motivos de segurança. Esse informe nos demonstra como estava o pensamento do 

partido sobre a questão camponesa, já que aprovaram por unanimidade o documento. 

Assim nos diz Prestes: 

 

Sem destruir as bases do atual regime de latifundiários e grandes 

capitalistas não é possível libertar o Brasil do julgo imperialista livrar 

as massas trabalhadoras da exploração crescente e garantir o 

desenvolvimento independente da economia nacional. O atual governo 

defende pela força os privilégios dos latifundiários e grandes 

capitalistas ligados aos imperialistas norte-americanos. Por ser um 

país semicolonial e semifeudal, as atuais relações de produção no 

                                                 
136 O PC do B também defendia compreensão semelhante do processo revolucionário brasileiro, 

assim a guerrilha do Araguaia representava uma tentativa de organização da guerra popular como 

parte integrante da revolução democrática. Vemos em POMAR, Wladimir. Araguaia: O Partido e a 

Guerrilha. São Paulo: Brasil Debates, 1980. 
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Brasil opõem-se violentamente ao desenvolvimento das forças 

produtivas. As classes moribundas impedem o livre curso da 

correspondência obrigatória entre as relações de produção e o caráter 

das forças produtivas (Prestes, 1954, p. 67). 

 

Esse documento era produzido depois dos desdobramentos do suicídio de 

Vargas e diante da nova situação política do país, em que não vemos mudanças 

profundas na linha adotada anteriormente, na caracterização das peculiaridades do 

mundo rural brasileiro, muito ao contrário, vemos Oto Santos clamar por um programa 

agrário radical. Mas esse seria o início de uma fase de grandes transformações na linha 

política do PCB. A linha política do PCB haveria de sofrer grandes transformações a 

partir do final da década de 50, conforme discutiremos a frente. 

É essa concepção do PCB sobre a questão agrária acima esboçada que será o 

ponto central para as problematizações e formulações de Rangel. Para ele, o processo de 

desenvolvimento do capitalismo no país não era entravado pela estrutura arcaica da 

agricultura, muito ao contrário, o desenvolvimento do capitalismo impõe novas 

exigências que levam a mudanças no latifúndio feudal. Além do mais, Rangel passa a 

perceber que está em curso o nascimento de um setor capitalista na agricultura, que 

representa a consolidação das mudanças no país, que inclusive interessam ao 

proletariado, já que esse exige o emprego de novas tecnologias e a criação de uma nova 

divisão do trabalho, aumentando a oferta de trabalho urbana. Por outro lado, Rangel 

defende que essa industrialização ocorreu nos marcos do latifúndio feudal, pois, devido 

à peculiaridade da história econômica do país (a dualidade), o latifundiário feudal era a 

classe que estava no centro do controle do poder de Estado. Com isso defenderá uma 

idéia interessante sobre o processo de desenvolvimento econômico e mudanças na 

estrutura agrária, o de que o novo nasce no meio do velho, que apenas quando todas as 

condições do aparecimento do novo são satisfeitas, é que ele pode de fato superar as 

velhas estruturas.  

Diferentemente da visão do PCB, a questão agrária era vista como uma 

questão muito mais política do quê econômica, que dizia respeito ao modelo de 

desenvolvimento do capitalismo a ser implementado no país. Rangel concordará que 

para se ter um país com uma menor taxa de exploração, ou seja, de extração da mais 

valia, seria necessário ocorrer uma necessária reforma agrária, mas não necessariamente 

isso seria um impeditivo para o desenvolvimento do capitalismo brasileiro. Na verdade, 

a única diferença seria que com a reforma agrária era possível ter uma maior 

distribuição de renda, enquanto que o desenvolvimento do capitalismo sem reforma 
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agrária, que seria o caso do Brasil, possibilitaria a burguesia industrial obter uma das 

maiores taxas de exploração do mundo
137

. 

Diante do quadro de repressão política ao PCB e aos movimentos de massa 

em geral, Rangel se torna cético a respeito da força política da aliança operário-

camponesa para possibilitar transformações no país. Ele acreditava que não existiam 

forças políticas no país capaz de realizar tal tarefa. Enquanto essa tarefa não é capaz de 

ser respondida pelas forças populares, a estrutura agrária continua a responder aos 

estímulos do desenvolvimento do capitalismo, se diversificando, aumentando a 

produtividade, inserindo novas tecnologias, mas interagindo através de um lado 

moderno e um lado arcaico, em  unidade de contrários, já que o próprio processo de 

industrialização se faz nos marcos do “latifúndio feudal”, aumentando a desigualdade 

social através de elevada taxa de exploração global do sistema.  

Por isso, quando ele defende que o capitalismo pode se desenvolver sem 

reforma agrária, ele não está justificando e nem pregando que ela não seja necessária e 

benéfica para os trabalhadores e para a economia nacional. Afirmará apenas que mudará 

a forma que esse desenvolvimento do capitalismo fará a distribuição da renda nacional 

entre as classes sociais. Claro que Rangel considera que é necessário reformar a forma 

de posse da propriedade da terra e defenderá inúmeras particularidades de como deve 

ser essa reforma agrária, que não deve ser geral e irrestrita, deve seguir certos padrões 

regionais, para que possa permitir a continuidade do desenvolvimento capitalista, pois 

ele acreditava que até mesmo se a reforma agrária não estivesse de acordo com a 

marcha de desenvolvimento do capitalismo nacional, poderia ser um fator de 

retardamento do desenvolvimento das forças produtivas. Por isso é que ele defenderá 

que o modelo de reforma agrária defendido pelo PCB e pela maioria da esquerda do 

país na época, podia ter um efeito inverso ao de sua propaganda, servindo, se fosse mal 

estruturado e seguisse um modelo baseado na desapropriação generalizada dos 

latifundiários capitalistas e feudais, a interrupção desse processo de desenvolvimento e a 

consequente estagnação econômica do país.  

A tese de Rangel procura romper com o padrão de explicação até então 

                                                 
137 Francisco de Oliveira critica o desdobramento político dessa análise de Rangel. Para Oliveira, 

Rangel defenderá que o Estado Populista foi redistributivista, já que esse tentará através de inúmeras 

medidas, sendo a mais característica a dos subsídios do transporte dos operários urbanos, evitou que a 

taxa de exploração se limitasse ao nível da subsistência, apesar da elevada taxa de exploração do 

sistema. Para Oliveira o Estado Populista não foi responsável por nenhuma medida redistributivista, 

fazendo na verdade uma política de compressão salarial, fazendo com que a taxa de exploração do 

Brasil fosse uma das mais altas do mundo. Para ele, as medidas de subsídio do transporte, na verdade 

significava uma contrapartida do Estado para os empresários, que não precisariam assim, custear essas 

despesas.  
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proposto pelo movimento comunista brasileiro. É dessa forma que ele passará a 

defender uma via alternativa ao programa agrário da maioria da esquerda. Como não 

existe um movimento popular forte suficientemente para realizar as reformas 

necessárias, e isso vai ficando mais evidente para ele com a derrota do movimento 

popular no primeiro de abril de 1964, é necessário encontrar um meio que possa forçar 

as mudanças dentro do quadro possível nesse momento, fazendo com que possa 

continuar o desenvolvimento econômico nacional. Com isso implicava achar uma 

solução que não necessariamente precisaria da intervenção da luta de classes e das 

forças populares. A única solução que ele encontrou é de que esse é eminentemente um 

problema financeiro, a ser resolvido com o desenvolvimento do mercado de terras, 

através do fortalecimento de um sistema financeiro nacional, que seria a única condição 

de quebrar o monopólio feudal da terra, através da flutuação do preço da terra
138

. 

Mas para chegar às conclusões acima esboçadas, Rangel passou por um 

longo percurso de pesquisas. A evolução de seu pensamento agrário só pode ser 

entendida fundamentada no núcleo fundamental (dualidade/ciclos) de sua teoria. 

Vejamos então, como ocorreu a evolução de suas ideias agrárias. Analisaremos agora 

assuntos referentes a agricultura constantes de suas publicações em livros e artigos dos 

anos 50 aos 90, antes de adentramos nos problemas chaves sobre o seu pensamento 

agrário. 

 

3 – O Pensamento Agrário de Rangel na década de 1950 

 

Como afirmamos anteriormente, foi durante a década de 50 que ele iniciou 

os seus estudos agrários. Ele procurava entender o papel das transformações ocorridas 

na estrutura agrária brasileira com o desenvolvimento do capitalismo no Brasil, através 

da industrialização baseada na substituição de importações. Ele irá demonstrar que a 

reforma agrária não era uma condição necessária para o desenvolvimento do 

capitalismo no Brasil, devido a própria metamorfose que sofria o latifúndio feudal, além 

da força política que esse possuía, como a classe dominante no pacto de poder que 

administrava o Estado. Assim, em 1953 escreve a sua obra fundamental, A Dualidade 

Básica da Economia Brasileira, em que já tratava sobre muitas questões referentes ao 

problema agrário. 

                                                 
138 O fortalecimento do mercado de terras permitiria uma flutuação do preço da terra, que ao mesmo 

tempo em determinados momentos podia aumentar, em outros podia cair, fazendo com que inúmeras 

pessoas pudessem ter acesso a terra através da compra no mercado, o que quebraria o monopólio legal 

e institucional, liberando as terras do país para a lei da oferta e da procura. 
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Desde essa obra ele já reconhece que a agricultura não é um entrave para o 

desenvolvimento do capitalismo no país. O latifúndio não seria um instituto 

completamente arcaico, possuía duas principais relações de produção, uma no seu 

interior e outra no seu exterior. Por exemplo, o latifúndio era para ele um “instituto 

misto: feudal-capitalista”, conseguindo com isso unir o moderno e o arcaico no seu 

interior e no seu exterior. A sociedade, o Estado, as leis e a superestrutura representavam 

a dualidade básica da mesma forma que o latifúndio. Defendia que o latifúndio 

conseguia se modificar e atender as exigências do capitalismo, mas essas modificações 

possuíam limites, expressos no próprio arranjo político e no desenvolvimento das forças 

produtivas internas. Para ele a chave de todo esse processo estava no planejamento do 

comércio exterior, do qual a agricultura cumpriria um papel fundamental, inclusive na 

geração de divisas e inversões nos setores industriais, defendendo a estatização do 

comércio exterior. 

Nesse momento também descreve sobre o processo cíclico da economia 

brasileira. Que a economia e a sociedade eram influenciadas por esses movimentos 

cíclicos, tanto os de longo prazo na economia mundial, como os de curto prazo na 

economia nacional. Para ele, esses ciclos tinham impacto direto na agricultura. Nos 

períodos expansivos desses ciclos, a agricultura de exportação era beneficiada, podendo 

até mesmo impedir o fortalecimento de uma indústria nacional. Mas nos momentos em 

que o ciclo econômico entrava em uma fase recessiva, a economia brasileira encontrava 

como resposta a substituição de importações. Com isso, esses movimentos cíclicos 

implicavam em mudanças na estrutura agrária, no pacto de poder e no desenvolvimento 

das forças produtivas e das relações de produção nacionais.  

Já nessa obra de 1953 ele discutia sobre uma questão fundamental para a sua 

teoria política da sociedade brasileira, que tinha o objetivo de entender os limites da 

transformação social no Brasil. Ele afirma que o latifúndio é a força dominante no pacto 

de poder que administra o Estado brasileiro, pois o latifúndio feudal conseguiu se 

manter atendendo as necessidades surgidas durante o processo de substituição de 

importações, apesar de profunda pressão por mudanças na estrutura agrária, a crise 

agrária contribuía para desagudizar o problema, com o êxodo rural de camponeses para 

as ruas das grandes cidades brasileiras, na esperança de arrumar um novo trabalho no 

setor industrial. Portanto, mesmo a industrialização por substituição de importações era 

feita dentro dos marcos do latifúndio feudal. Em sua obra A Inflação Brasileira, de 

1963, ele irá destacar que o modelo de industrialização baseado na substituição de 

importações se encontrava esgotado no início dos anos 60, sendo a base da crise dessa 
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década. 

Portanto, 1953 é o ano de construção do núcleo do seu pensamento, 

inclusive suas ideias agrárias
139

. Formulou a teoria da dualidade, entendendo o 

latifúndio como um instituto dual, formulou uma teoria sobre o processo de 

desenvolvimento econômico e mudanças agrícolas, assim como introduziu 

pioneiramente no debate econômico nacional o problema dos ciclos e do mercado 

mundial. 

Em 1954, é enviado para Santiago, no Chile, onde estuda em um curso de 

economia da Cepal. O seu trabalho no banco o havia dado inúmeros dados e 

informações sobre o estado da economia brasileira do período, onde era possível 

realizar um diagnóstico sobre o processo de industrialização ocorrido no país com a 

crise do comércio exterior depois de 1929. É dessa forma que devemos entender a 

escolha de seu tema nesse momento. Como resultado desse curso escreve a sua tese O 

Desenvolvimento Econômico do Brasil. Nela trata sobre o processo de crise da 

economia brasileira e o processo de substituição de importações, criando uma inovadora 

teorização sobre esse processo. Defende que a economia brasileira responde a dinâmica 

de expansão e retração da economia mundial, o que afetava a economia agrária 

exportadora. Ou seja, os períodos de estrangulamento externo provocam mudanças 

internas, com isso, afetando bruscamente o setor agrário exportador. Defendendo as 

teses cepalinas de que tendo iniciado o processo de industrialização toda a economia 

passava a ser influenciada por esse novo centro dinâmico, ele acreditará que a 

industrialização determinará um novo papel para o setor agrícola e para o antigo 

complexo rural. Ou seja, nessa obra ele descreverá as mudanças que se processam no 

interior da estrutura agrária durante o processo de desenvolvimento. 

Mesmo após o seu rompimento com o Partido Comunista, inova em sua 

dissertação de 1954, ao utilizar conceitos marxistas em uma análise cepalina. Tomando 

como base, segundo ele, o estudo de Lenin, O Desenvolvimento do Capitalismo na 

Rússia
140

, passa a estudar a dissolução do antigo modelo agrícola pelo desenvolvimento 

do mercado interno e o aumento da divisão social do trabalho, que permite a 

diversificação e desestruturação desse antigo modelo agrário. Sobre a sua reflexão da 

particularidade brasileira, demonstrará como todo esse processo de industrialização leva 

a mudanças no complexo rural, sendo a principal, o aumento da produtividade do 

                                                 
139 Essa é uma proposição contrária da de Davidoff Cruz, que separa os textos dos anos 50 dos 

demais. 

140 LENIN, V. O Desenvolvimento do Capitalismo na Rússia. São Paulo: Abril Cultural, 1989. 
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trabalho, através da introdução de máquinas e o fim do desperdício de tempo de 

trabalho da família e das técnicas habituais e rudimentares do campesinato. Porém, a 

idéia chave desse processo, que refletirá como um sinal da crise brasileira, será a quebra 

do mecanismo natural de equilíbrio da sociedade brasileira, que estava localizado no 

complexo rural, levando a graves problemas estruturais no país, o que caracteriza o 

processo desigual de desenvolvimento. 

Esse estudo representava uma inovação muito grande, pois era um 

economista que passava a teorizar sobre as mudanças que o país vinha atravessando e 

dando respostas a que os desenvolvimentistas ficavam satisfeitos, pois permitia 

esclarecer os caminhos que as forças progressistas deveriam tomar e o curso que o 

desenvolvimento vinha seguindo. Essas ideias o levam a uma aproximação política e 

ideológica com o Iseb e os nacionalistas, demonstrando a sua nova perspectiva 

reformista de atuação política. 

Essa aproximação ocorreu de diversas maneiras. Uma delas se deu em 1954, 

quando lecionou em um curso promovido pelo próprio Iseb, que deu origem a sua obra 

intitulada Introdução ao Desenvolvimento Brasileiro, em que fará uma grande síntese de 

suas formulações anteriores, e que apresentava de forma didática suas ideias. Nesse 

curso ele demonstra os caminhos do desenvolvimento econômico no Brasil, 

contrastando implicitamente e explicitamente, com a maioria daqueles que enxergavam 

entraves estruturais para o desenvolvimento econômico do país, devido à existência de 

uma agricultura arcaica, tese defendida, por exemplo, pelo Partido Comunista, conforme 

abordamos anteriormente e por Celso Furtado, que intensificará em suas críticas a partir 

do Plano Trienal. 

Inicia o seu curso tratando sobre alguns conceitos gerais para entender o 

processo de desenvolvimento, que implica o aumento da industrialização, da 

distribuição de renda, do aumento da produtividade do trabalho, do aumento da divisão 

social do trabalho, da criação de um mercado nacional, da integração das regiões do 

país. Analisará que esse desenvolvimento implica em mudanças do antigo complexo 

rural, principalmente através da expulsão de um grande contingente de força de trabalho 

para fora dos quadros do latifúndio feudal, desagregando a família camponesa. Dedica 

uma parte de seu estudo para descrever o modelo que se apresenta a estrutura agrária e a 

sua modificação durante o processo de desenvolvimento do país. Que é o de fornecer 

mão de obra e alimentos para a continuidade da acumulação industrial. Já aí começa a 

formular a sua teoria de acumulação de capital no país e o papel da agricultura, mesmo 

que de forma embrionária. 
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No mesmo ano, de 1954, escreve um artigo intitulado Industrialização e 

Agricultura, em que discutirá mais detidamente sobre a questão da produtividade do 

trabalho e as mudanças estruturais provocadas pela industrialização do país. Nesse 

artigo discutia, diferentemente do PCB e de muitos desenvolvimentistas, que a 

agricultura não atravessa esse processo de industrialização sem sofrer profundas 

transformações. Reafirma determinados elementos de sua tese do mesmo ano, 

demonstrando que a divisão do trabalho aproveita o trabalho morto do antigo complexo 

rural, sendo a principal modificação da agricultura esse aumento da produtividade 

global do trabalho no sistema econômico. 

Em 1956 escreve um outro livro, intitulado Desenvolvimento e Projeto. 

Aplicando as técnicas de planejamento que havia aprendido na Cepal e que vinha 

aplicando no BNDE, através da teoria do insumo-produto de Leontieff
141

, Rangel 

passava a apresentar um modelo de programação econômica para a realidade do país, 

baseado no que tinha aprendido no curso da Cepal em 1954. Assim, ele dividia a 

economia nacional, da mesma forma que Leontieff descreve em seu livro A Economia 

do Insumo Produto, dividindo em três grandes setores. O Setor de Economia Natural, o 

setor de Economia Mercantil e o Setor Industrial. Para ele o setor de economia natural 

era composto por fazendas exportadoras, que desenvolvia no seu interior todas as 

atividades de produção e transformação das mercadorias e da subsistência dos 

trabalhadores. O processo de industrialização significava antes de tudo um rompimento 

com a antiga forma de organização desse complexo rural, que passava a ter que 

responder as exigências impostas pelos outros setores. Demonstrará nessa obra a 

necessidade da programação econômica para evitar os entraves estruturais e como 

condição de criar estímulos para a retomada do crescimento e do desenvolvimento do 

país. 

Na sua aproximação com o Iseb e os seus economistas, influencia Gilberto 

Paim
142

, que era também membro do instituto. Paim escreve em 1957 o livro 

Industrialização e Economia Natural. Ignácio Rangel apresenta o prefácio do livro, 

reconhecendo que a produção dessa obra foi influenciada pelas hipóteses apresentadas 

em seus trabalhos, que o livro era fruto dos estudos que tinha realizado na sua 

dissertação elaborada no Chile. Paim analisa nessa sobre obra o reflexo das mudanças 

ocorridas na agricultura diante da crise no mercado externo, que encontrava respostas 

através da substituição no seu próprio interior, que sofria modificações e pressões para a 

                                                 
141 LEONTIEFF, Vassili. Economia do Insumo Produto. São Paulo: Abril Cultural, 1983. 

142 PAIM, Gilberto. Industrialização e Economia Natural. Rio de Janeiro: Iseb, 1957. 
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sua transformação. 

O pensamento agrário de Rangel produzido durante a década de 50 

demonstrava uma posição conflitante com a linha política formulada pelo PCB e por 

Celso Furtado, produzindo, com isso, uma nova forma de encarar o problema agrário 

durante essa década, extremamente peculiar a ele mesmo, pois não foi adotada por 

nenhum grupo político
143

 do Brasil durante o período e nem mesmo nas políticas 

estatais para a agricultura. Mas o aspecto central desse período é o de demonstrar que a 

agricultura e o latifúndio arcaico não representavam um entrave para a acumulação de 

capital e para o desenvolvimento da industrialização no país. 

 

4 – O debate agrário da década de 1960 

 

As mudanças ocorridas na economia brasileira durante o período do pós-

guerra exigiram novas respostas por parte dos pensadores sociais. As antigas orientações 

políticas e visões de mundo não tinham a mesma aplicabilidade e viabilidade de décadas 

anteriores. A diversificação da economia através do crescimento do setor industrial e do 

avanço das relações capitalistas no campo era um fato evidente no final da década de 

1950. Diante de toda essa situação surgiram novas posições teóricas e políticas sobre a 

estrutura agrária brasileira entre os pensadores sociais. Iremos agora analisar o debate 

agrário do final dos anos 50 e início dos anos 60 e a peculiaridade do pensamento 

agrário de Ignácio Rangel. 

O Brasil atravessou uma fase de crescimento econômico a partir de 1945, 

com fortes mudanças na estrutura agrária, através da difusão de novas tecnologias, 

como por meio da implantação de diversas indústrias de tratores e fertilizantes, que 

permitiram um considerável aumento na produtividade agrícola e uma maior divisão 

social do trabalho
144

. Porém, segundo Rangel, durante o processo de industrialização 

surgiam vários pontos de estrangulamento na economia, que eram resultado do rápido 

ciclo de crescimento industrial desse período, que teria como resultado expresso na crise 

fiscal e na grave inflação manifesta no final da década de 1950 e início da década de 

1960. Seria segundo ele um processo de esgotamento do crescimento através do modelo 

baseado na substituição de importações. A economia iria conseguir se recuperar apenas 

                                                 
143 Armem Mamogian afirma que a Ação Popular introduziu determinados conceitos rangelianos em 

seu programa político, porém, de forma implícita, pois não existe nenhuma referência formal ao autor 

em seus documentos ou declarações, nem mesmo existindo relação formal entre Rangel e a 

organização política. 

144 SILVA, Athos Magno C. E. A Estrutura Agrária Brasileira: 1930 – 1964: Revolução 

Conservadora das Elites e Luta pela Terra na Retaguarda do País. Goiânia: Ed. UCG, 2004. 
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no final da década de 1960, estimulada por uma série de reformas e devido a 

intervenção do Estado em vários setores, inclusive no comércio internacional, em que se 

abriram inúmeros negócios com outros países periféricos
145

 e até socialistas, o que 

permitiu a criação do chamado “milagre econômico” dos anos 70
146

. Foi esse o período 

das mais fortes mudanças na economia agrícola brasileira, com a consolidação do 

Departamento I e do Departamento II no campo. Mesmo com todas essas mudanças 

econômicas alguns dos pilares do sistema latifundiário continuavam intocados, como a 

forte concentração da propriedade fundiária, o baixo índice de assalariamento ou 

precarização da força de trabalho e a permanência de relações não capitalistas no 

campo. Todo esse período foi marcado por forte êxodo rural e diversificação da 

sociedade brasileira. Inúmeros estudiosos caracterizaram essas mudanças ocorridas 

durante o desenvolvimento do capitalismo no Brasil pelo conceito de “modernização 

conservadora” 
147

. Mesmo o Estatuto da Terra implementado pelos militares durante a 

década de 1960, que foi a primeira lei sobre a reforma agrária aprovada no país, em 

nada avançou no sentido de proporcionar uma solução de fato para o problema da 

propriedade da terra no Brasil
148

, agindo apenas em casos de conflitos agudos para 

tentar amenizar as tensões provocadas por esse modelo desenvolvimento do meio rural. 

É assim que o debate sobre o meio rural brasileiro ganhará novo fôlego no 

final da década de 1950 e início da década de 1960. Em decorrência desse 

desenvolvimento capitalista da agricultura surgiram mudanças de posições no 

pensamento agrário brasileiro, principalmente daqueles que compunham o campo da 

esquerda, que é o que veremos agora. A teoria dualista de Rangel não se inseria em 

nenhuma das correntes surgidas no contexto do debate dos anos 60, seria mais uma 

concepção teórica sobre os problemas agrários, mas que estava envolvida plenamente 

no conjunto do debate agrário/econômico dos anos 60. 

Rangel formulará na década de 60 um pensamento alternativo as antigas 

idéias predominantes na esquerda e no tradicional pensamento desenvolvimentista, com 

a produção de duas importantes obras, sendo A Questão Agrária Brasileira e A Inflação 

                                                 
145 SANTOS, Theotônio dos. A Formação Histórica do Brasil. Rio de Janeiro: Civilização 

Brasileira, 2000. 

146 TAVARES, Maria da Conceição e Assis, J C de; O Grande Salto para o Caos. Rio de Janeiro: 

Jorge Zahar Editor, 1985. 

147 José Graziano da Silva cunhou esse conceito no livro A Modernização Dolorosa. Na introdução 

ao livro de Ignácio Rangel sobre A Questão Agrária, dirá que Rangel o influenciou na cunhagem de tal 

conceito. GRAZIANO DA SILVA, José; A modernização dolorosa: estrutura agrária, fronteira agrícola 

e trabalhadores rurais no Brasil. Rio de Janeiro: Zahar, 1982. 192 p. 
148 LINHARES, Maria Yedda e Da SILVA, Francisco Carlos Teixeira. A Terra Prometida: Uma 

História da Questão Agrária no Brasil. Rio de Janeiro: Campus, 1998.  
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Brasileira. Foi através da publicação de tais obras que ele se tornará um precursor de 

toda uma corrente crítica do pensamento agrário surgida durante a década de 70
149

, 

onde, mesmo que os novos pensadores não comungassem dos argumentos fundamentais 

e de suas proposições, passaram perceber que a agricultura não representa um entrave 

estrutural para o desenvolvimento do capitalismo no Brasil. Mas as ideias de Rangel 

sobre a questão agrária que haviam sido formuladas durante a década de 1960 não 

estavam desligadas do núcleo fundamental de seu pensamento elaborado durante a 

década de 1950. 

A peculiaridade de sua tese sobre a questão agrária possuía uma questão 

fundamental e simples de distinção em relação às teses do restante da esquerda. Ele 

continuava a insistir que a industrialização ocorria sem uma prévia reforma agrária, 

ocorrendo uma espécie de via prussiana no campo, onde o monopólio da terra não seria 

um impeditivo para o desenvolvimento do capitalismo agrário. Assim definia: 

 

A estrutura agrária manteve-se aparentemente incólume, de todo esse 

enérgico processo de desenvolvimento, no curso conservando sua 

identidade formal, mas uma análise mais atenta ao fundo do que à 

forma revela que a conservação da identidade formal da estrutura não 

exclui consideráveis mudanças de conteúdo, ainda não esgotadas e 

que encontrarão, afinal, expressão formal (Rangel, 2005, p. 59) 

 

Vemos que ele demonstra que mesmo com a permanência aparente de sua 

estrutura arcaica, o latifúndio passou por várias transformações no curso da 

industrialização, já que “a estrutura agrária brasileira é, por certo, formalmente arcaica” 

e ela se moderniza adaptando a estrutura arcaica ao novo, ao desenvolvimento das 

forças produtivas. 

Acreditava assim, que de acordo com o desenvolvimento das forças 

produtivas e o esforço de formação de capital e de inversões em setores virgens da 

economia, ocorria cada vez mais um desenvolvimento do polo capitalista da economia, 

que seria a base para a mudança da dualidade, ou seja, no pacto de poder vigente entre 

as classes dominantes no controle do aparelho de Estado brasileiro. 

Assim, devido a essa permanência do latifúndio e da concentração da terra, 

ocorria toda uma distorção no mecanismo de formação dos preços, o que gerava 

                                                 

149 Colocamos como referenciais o pensamento de André Gunder frank e Francisco de Oliveira, a 

POLOP, que abandonam a ideia de entrave estrutural da agricultura e passam a perceber o papel da 

agricultura na acumulação capitalista nacional. Isso não significa que estamos a defender que esses 

dois autores e essa organização política, formularam as suas hipóteses baseadas no pensamento 

rangeliano. Muito ao contrário, o debate entre eles é pífio e secundário. Portanto, só estamos falando 

que Rangel também partiu de uma crítica ao pensamento marxista brasileiro tradicional e possui 

alguns traços comuns com a crítica dos anos 60 e 70 produzidas por esses autores. 
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fenômenos inflacionários e os pontos de estrangulamento, que possuía sua manifestação 

mais evidente na grave crise agrária. Com isso, a industrialização brasileira caminhava 

em uma situação que convivia com uma grave crise agrária que levava uma infinidade 

de pessoas para as cidades expulsas das terras, o que gerava uma grande quantidade de 

pessoas nas cidades, deprimindo o salário e aumentando a taxa de exploração geral do 

sistema. Assim, a industrialização se processava através de uma significativa exploração 

do trabalhador. Portanto, para ele a questão agrária não é uma questão relacionada 

simplesmente com as questões agrárias, ela deveria ser entendida junto com o conjunto 

dos outros problemas da sociedade brasileira, portanto, ele acreditava que o problema 

agrário e o urbano conviviam através de uma relação dialética. 

Por outro lado, existia também uma dimensão política na sua interpretação 

agrária. Como não existiam forças políticas capazes de fazer a reforma agrária era 

necessário criar um caminho alternativo para efetivar mudanças na estrutura agrária, que 

significava a finalização da dualidade básica. Assim ele fará uma distinção importante 

entre os problemas propriamente agrários e os impropriamentes agrários. Os problemas 

próprios eram aqueles relativos a questão tradicional do campesinato. Os problemas 

impróprios eram aqueles que poderiam ser solucionados sem a mudança da estrutura do 

sistema. É nessa busca de um caminho alternativo é que ele irá percebendo os aspectos 

financeiros da questão agrária, que a sua questão estava relacionada ao monopólio da 

terra e era uma questão diretamente ligada a formação do preço da terra, portanto, a 

questão agrária estava muito mais em criar mecanismos para acabar com o monopólio 

da terra, onde essa se torne mais uma atividade sem o monopólio feudal, livre ao 

desenvolvimento e ao emprego de capitais. 

Vários intelectuais possuíam um pensamento divergente da interpretação 

rangeliana sobre a estrutura agrária nos anos 60, como Celso Furtado
150

 e Josué de 

Castro
151

, que continuavam a defender que a agricultura representava um entrave para o 

desenvolvimento industrial do país. Celso Furtado
152

, por exemplo, defenderá em várias 

obras dos anos 60 que a estrutura arcaica da agricultura gerava problemas estruturais 

para o desenvolvimento industrial. Para ele, a agricultura feudal gerava inelasticidade da 

oferta de alimentos nas zonas urbanas. Acreditava que com isso, os preços dos produtos 

agrícolas cresciam mais do que os dos produtos industriais, do qual levava a 

transferências de lucros da indústria para a agricultura, criando um entrave estrutural 

                                                 
150 FURTADO, Celso. Desenvolvimento e Subdesenvolvimento. Rio de Janeiro: Contraponto, 2009. 

151 CASTRO, Josué de. Sete Palmos de Terra e um Caixão: ensaio sobre o Nordeste, área 

explosiva. São Paulo: Brasiliense, 1965. 
152 FURTADO, Celso. A pré-revolução Brasileira. Rio de Janeiro: Fundo de Cultura, 1962. 
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para o desenvolvimento do capitalismo. Dessa forma, a estrutura agrária concentrada 

seria uma dificuldade a mais para o crescimento do setor industrialização, formulando a 

partir daí, a necessidade de reformas estruturais (fiscal, administrativa, bancária, 

agrária) no sistema, para solucionar esse problema e possibilitar a continuidade do 

desenvolvimento. Já para Josué de Castro
153

, o latifúndio representava um dos 

principais entraves na distribuição de renda e no desenvolvimento nacional. Para ele, os 

maiores flagelos do país e do Nordeste, como a própria fome, estavam ligados ao 

problema agrário. Por isso, o país demandava uma modificação na estrutura agrária para 

esses dois autores que escrevem durante esse período. 

No mesmo sentido caminhava a política agrária do Partido Comunista, que 

também reconhecia que o latifúndio era um dos principais responsáveis pelo atraso do 

país e propunha medidas revolucionárias a serem adotadas para a resolução da 

contradição. É diante das mudanças econômicas ocorridas no país e da mudança de 

orientação política no campo do movimento comunista internacional, é que o PCB irá 

travar intensos debates no final dos anos 50 e início dos anos 60. Como síntese desse 

novo momento, o PCB elaborará uma nova linha política, inclusive para o movimento 

camponês
154

. 

Durante esse período é difícil distinguir a linha política dos comunistas com 

a dos reformistas. O principal aliado político do PCB se tornara o Partido Trabalhista 

Brasileiro (PTB), o que levava o partido a ser enquadrado enquanto uma ala radical do 

trabalhismo brasileiro. Conforme Marcelo Ridenti, o partido caminhou durante esse 

período entre a reforma e a revolução. 

O debate sobre a estrutura agrária logo eclodiu no seio da esquerda, já que o 

os programas políticos defendiam que campesinato era um aliado fundamental do 

proletariado no processo revolucionário e que a concentração fundiária constituía um 

dos mais graves problemas do país. Assim, era necessário entender o papel do 

campesinato e da questão agrária como uma necessidade política de orientação da 

atuação de militantes no meio rural. Por isso a importância estratégica do campesinato e 

um dos motivos desse debate se concentrar no campo da esquerda  

Os comunistas continuavam assentando a sua interpretação na Revolução 

Democrático Burguesa, onde passaram a acentuar o caráter antiimperialista da 

revolução e a defender a tese de que a burguesia seria um aliado na Frente Única
155

. Era 

                                                 
153 CASTRO, Ibidem, 1965. 

154 SANTOS, Ibidem, 1997. 

155 Mesmo que a ação do PCB junto com a frente que vinham adotando era de cobrança das 
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necessário construir uma frente única com as forças progressistas e anti-imperialistas, 

solidificando a aliança operário camponesa, no sentido de realizar no campo uma 

reforma agrária nas terras improdutivas do latifúndio. Os comunistas acreditavam que 

seria possível ocorrer uma revolução pacífica no país, através do fortalecimento da 

democracia popular
156

 e da atuação dos movimentos de massa. Assim, deveriam se 

inserir nos movimentos populares, inclusive fazendo alianças com os trabalhistas, para 

participar da luta cotidiana dos trabalhadores. A política do partido durante esse período 

será bastante ambígua, principalmente durante o governo de JK, que será a de incentivar 

as ações progressistas e criticar aquelas reacionárias realizadas pelo governo
157

. Mesmo 

assim, continuam a ver que a estrutura agrária feudal representa um entrave para o 

desenvolvimento do capitalismo nacional
158

. Mas a fragilidade do modelo explicativo 

elaborado pelos comunistas fará com que não elaborem uma clara compreensão sobre os 

aspectos econômicos da crise dos anos 60
159

. 

Mas essas mudanças políticas ocorridas ao final da década de 50 foram 

influenciadas principalmente a partir de 1956 com a revelação do relatório secreto 

contra Stálin, divulgado no XX Congresso do PCUS. Esse documento e a nova 

orientação política dos PCUS levaram ao desencadeamento de uma grande luta política 

no interior dos países socialistas, que levará ao rompimento da URSS com a China. O 

cerne dessas novas resoluções do PCUS são duas: a definição da coexistência pacífica a 

nível mundial e a da emulação pacífica. Ou seja, Kruschev defendia que o grande 

desenvolvimento econômico alcançado pelos países socialistas provava para os 

dirigentes soviéticos que não havia necessidade de confronto com os países capitalistas 

e nem com as burguesias locais de cada país, que era um momento de agir nos marcos 

da legalidade para conseguir maioria eleitoral nesses países. Devido essa situação, 

segundo o PCUS, abria-se uma condição favorável para uma transição pacífica do 

capitalismo para o socialismo.  

Tais resoluções exercem influência em todo o movimento comunista 

internacional, inclusive no PCB. É dessa forma que vemos nesse período ocorrem várias 

                                                                                                                                               
lideranças trabalhistas do cumprimento das reformas de base. Alguns chegam a caracterizar o PCB 

desse período como a ala esquerda do trabalhismo brasileiro. 

156 Essa era uma tese, como já afirmamos anteriormente, adotada pelo PCUS, que significava a 

coexistência pacífica, em que os comunistas brasileiros adotaram no sentido de ampliar a participação 

legal no jogo democrático. 

157 GORENDER, Jacob. Combate nas Trevas. São Paulo: Editora Ática, 2002. 

158 MARIGHELA, Carlos. Alguns aspectos da Renda da terra no Brasil. In Estudos Brasil. A 

Questão Agrária: texto dos anos sessenta. São Paulo: Brasil Debates, 1980. 

159 PRADO JR., Caio. A Revolução Brasileira. São Paulo: Editora Brasiliense, 1978. 
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críticas as suas antigas definições sobre a violência revolucionária
160

, tornando-se um 

partido pacifista que luta pela ampliação da democracia, que será conseguida apenas 

com o pleno desenvolvimento do capitalismo nacional. É dessa forma que o PCB passa 

a defender que os trabalhadores deveriam lutar pelo desenvolvimento do capitalismo 

nacional, que eles seriam beneficiados com esse processo, fortalecendo o pensamento 

nacionalista
161

 do período. 

É no bojo dessa discussão que o PCB formula a sua nova linha política em 

que as principais contradições a serem resolvidas nesse momento eram: entre a nação e 

a dominação imperialista (revolução antiimperialista) e entre a estrutura agrária feudal e 

os camponeses pobres (revolução antifeudal). Para eles seria através da resolução dessas 

duas contradições básicas o fator determinante para o desenvolvimento das forças 

produtivas nacionais, ou seja, principalmente do desenvolvimento industrial, sendo uma 

etapa da revolução democrático burguesa e um passo importante para a maturação das 

condições para o desencadeamento de uma revolução socialista no país. 

É nesse contexto que aparece a declaração de Março de 58
162

, que levantará 

uma nova linha política para o partido, que foi ratificada pelo Congresso de 1960. A 

declaração defendia que a prioridade da ação dos comunistas era no fortalecimento dos 

movimentos de massa, aproveitando dos avanços da democracia que ocorria no Brasil e 

no mundo, conseguindo maioria parlamentar para que as bandeiras históricas do 

proletariado e do campesinato fossem atendidas. Os comunistas passaram a interpretar o 

Estado como um aparelho em que ocorriam disputas entre as várias frações da burguesia 

e do latifúndio, sendo necessário apoiar as ações progressistas e repudiar as ações 

conservadoras da administração estatal. Sobre a questão agrária o documento 

continuava a defender que a revolução brasileira seria antiimperialista e antifeudal, mas 

pela primeira vez admitia o avanço das relações capitalistas no campo brasileiro. 

Esse documento permitiu o início de um longo debate nas fileiras dos 

                                                 
160 Passam a combater todas as práticas mais radicais de militantes partidários com a acusação de 

esquerdismo, sectarismo, etc. É dessa forma que Prestes rejeitará a prática adotada pelos vários 

organizações armadas dos anos 60, advertindo a necessidade de movimento de massas e não de heróis. 

161 SODRÉ, Nelson Werneck. Introdução a Revolução Brasileira. Rio de Janeiro: Civilização 

Brasileira, 1963. 

162 No livro de resgate da memória de Giocondo Dias, FALCÃO, João. Giocondo Dias, a vida de 

um revolucionário (meio século de história política do Brasil). Rio de Janeiro: Agir, 1993, nos 

descreve questões interessantes sobre a elaboração do documento de 1958: “Na última reunião 

Plenária, em agosto de 1957, o Comitê Central decidira preparar um documento analisando os reflexos 

do XX Congresso do PCUS e da recente luta interna do Partido. Giocondo Dias foi encarregado de 

coordenar esse trabalho. Para isso, convocou um grupo do qual participaram Mário Alves, Jacob 

Gorender, Armênio Guedes, Dinarco Reis, Orestes Timbaúba e Alberto Passos Guimarães. E, no 

apartamento deste último, à Rua Carvalho de Mendonça, em Copacabana, passaram a reunir-se 

secretamente, de dezembro de 1957 a fevereiro do ano seguinte. Nem mesmo o CC tinha 

conhecimento dessas reuniões (Falcão, 1993, p. 201). 
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comunistas, sendo produzidas durante esse período as obras mais importantes sobre a 

questão agrária feita pelos marxistas brasileiros. Logo surgiu uma série de críticos aos 

vários pontos adotados pelo partido nesse documento, principalmente sobre a questão 

agrária. 

A grande importância desse documento é que ele abria a possibilidade para 

uma nova atuação e abria um novo debate sobre a questão agrária. Acreditamos que 

todo esse debate produziu três principais correntes de interpretação da questão agrária 

no interior do movimento comunista brasileiro, que eram: a) Os que defendiam uma 

reforma agrária radical; b) Os que reafirmavam a Declaração de 58 e as Teses de 1960; 

e c) Os que defendiam que a agricultura brasileira já era completamente capitalista e que 

não existia feudalismo no campo brasileiro. Apesar de Rangel ser crítico a visão geral 

adotada pelo PCB desde a década de 50, não podemos considerá-lo como uma quarta 

posição nesse debate, pois ele já não era um militante partidário e as suas 

problematizações teóricas não se deram em decorrência do debate iniciado no final da 

década de 50 e início da década de 60 no seio do Partido Comunista. Mas por outro 

lado, não temos dúvida que a posição de Ignácio Rangel é diferenciada das três acima 

mencionadas. Vejamos agora essas três teses surgidas do debate no interior do marxismo 

brasileiro, para depois discutirmos o posicionamento de Ignácio Rangel sobre a questão 

agrária nos anos 60. 

Um exemplo dessas novas reflexões no seio da esquerda foi o artigo escrito 

por Carlos Marighela em 1958, em que procurava analisar a renda da terra no Brasil, 

formulando o documento mais bem elaborado por um militante comunista sobre a 

questão agrária até aquela data. Discute a situação brasileira com base nas categorias do 

materialismo histórico e de aplicação destes em três setores agrícolas específicos, sendo 

o latifúndio cafeeiro, a usina canavieira e da cultura do algodão. A ideia central de 

Marighela era que o latifúndio representava um entrave para o desenvolvimento das 

forças produtivas e para entender esse processo ele procurou fundamentar a sua 

explicação na teoria da renda da terra no Brasil. 

Esse texto de Marighela já seria um reflexo do documento da Declaração de 

1958, que falava das relações capitalistas existentes no campo. Assim, Marighela iria 

defender que apesar do avanço do capitalismo no campo existia uma coexistência da 

renda capitalista (diferencial e absoluta) com a apropriação de várias formas de renda 

pré-capitalista (espécie, territorial, etc.), demonstrando que o latifúndio era um 

impeditivo para o livre desenvolvimento das forças produtivas nacionais e que a simples 

implementação de maquinário não resolveria o problema e nem modificaria a substância 



174 

 

de uma revolução agrária que varreria os restos feudais existentes na agricultura 

brasileira. O documento de Marighela não era ainda uma ruptura política com o partido, 

mas representava de fato uma superação de antigas visões que negavam o 

desenvolvimento do capitalismo na agricultura brasileira, particularmente por perceber a 

articulação entre a renda pré-capitalista e a renda capitalista, abrindo terreno para 

prodigiosas investigações
163

. A grande questão que pretendemos mostrar nesse 

documento produzido por Marighela é que um alto dirigente comunista, que expressará 

as suas divergências apenas na metade da década de 1960, apresenta um ponto de vista 

distinto ao que era defendido por uma parte do pensamento marxista brasileiro em 

período anterior, portanto, esse documento produzido por Marighela era a demonstração 

dos novos ares que rondava a esquerda do período. 

Mas a primeira linha surgida no pensamento agrário pecebista era crítica a 

tradicional visão do partido sobre a estrutura agrária, em particular ao fazerem a 

denúncia de que os comunistas haviam desprezado a importância do trabalho camponês. 

A primeira crítica específica às formulações agrárias da Declaração de Março de 58 foi 

a formulada por Nestor Vera. Ele publicou um artigo crítico a política agrária expressa 

na Declaração na Tribuna de Debates do V Congresso do PCB, em junho de 1960, que 

levou a uma importante intervenção de Alberto Passos Guimarães contra as ideias 

difundias por Vera. Ele criticou a linha política adotada pelos comunistas e a prática 

partidária dos anos anteriores, que não haviam dado a atenção necessária para o 

problema camponês. O documento de Vera é confuso e não consegue perceber a luta de 

linhas que acontece no movimento comunista internacional, pois ao mesmo tempo em 

que defendia os acertos políticos do XX Congresso do PCUS, defende a linha política 

aplicada por Mao Tsé-Tung na China. A sua tentativa nesse artigo é a de combater o 

“revisionismo” que encontraram espaço de atuação no Comitê Central e em organismos 

intermediários, para chegar a uma linha justa de atuação do PCB no campo. 

Nestor Vera punha-se em combate contra os defensores de que a burguesia 

deveria possuir a hegemonia no movimento revolucionário em curso no país. Para ele os 

defensores dessa tese justificavam que a revolução tinha um caráter nacional e que a 

luta principal era contra o imperialismo. Ele defenderá que os “revisionistas” falavam 

                                                 
163 Não pretendemos realizar uma análise mais detida sobre a análise da renda da terra realizada por 

Marighela, apenas queremos ressaltar que Marighela não conseguiu exercer influência teórica sobre 

esse ponto em nenhum autor que se dedicou ao estudo dos problemas agrários posteriormente. Mas 

gostaríamos de ressaltar um fato que José de Sousa Martins chamou a atenção, que o pensamento 

agrário brasileiro desprezou uma discussão mais séria sobre a questão da renda da terra. MARTINS, 

José de Sousa. Os Camponeses e a Política no Brasil: as Lutas sociais no Campo e o seu Lugar no 

Processo Político. Petrópolis: Vozes, 1990. Ver principalmente a terceira parte dessa obra. 
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que o campesinato estava atrasado e por isso não havia condições para uma revolução 

agrária. Afirmava que essas ideias estavam contidas na Declaração de Março de 58, que 

colocou a questão camponesa “profundamente subestimada e muito mal formulada”. 

Argumentará que o partido colocou uma definição sobre a reforma agrária no 

documento, mas estava expresso de forma genérica, para não ser cumprida. Ele 

acreditava que toda essa subestimação da questão camponesa gerava um profundo 

problema político, pois desprezava o aliado fundamental do proletariado na revolução 

brasileira e que a declaração de Março colocava a burguesia como aliada fundamental 

do proletariado. Assim como falava que surgiu uma tese errônea no partido durante esse 

período de que “os latifundiários no Brasil não são o sustentáculo do imperialismo” e 

nos lembrava que os latifundiários eram os principais inimigos internos dos 

revolucionários. Sobre toda a política de Frente Única e das alianças que estavam sendo 

feitas pelo partido, ele assevera: 

 

No Brasil não será a burguesia que irá enfrentar esta tarefa, de 

derrubada do imperialismo, embora a atual etapa da revolução seja 

antiimperialista e antifeudal, nacional e democrática. Mesmo que 

sejam resolvidas as tarefas da revolução democrático-burguesa. Como 

também não é a burguesia o aliado principal do proletariado, nem ela é 

a questão central da revolução. Serão, sim, o proletariado e o 

campesinato, junto com a burguesia nacional, que resolverão estas 

questões da revolução. E a burguesia nacional só tomará posição mais 

decidida à medida que se for ampliando e fortalecendo a aliança 

operário-camponesa. (VERA, 1996, p. 60). 

 

Por isso é que ele defenderá que o “centro da revolução é o campesinato, por 

ser ele a maioria da população, a parte do povo mais sacrificada e a que mais vantagens 

imediatas consegue com a expulsão do imperialismo e a liquidação dos latifundiários” 

(Vera, 1996, pág. 61) e que na verdade, a situação política do país é a da luta entre a 

classe operária e a burguesia pela disputa da hegemonia da revolução brasileira, que a 

aliança com a burguesia é uma questão secundária. Ele acredita que a questão 

camponesa é o calcanhar de Aquiles do Partido. Com isso defenderá a necessidade de 

uma reforma agrária radical e da necessidade do Partido Comunista não abdicar dessa 

tarefa. Essa concepção defende que o PCB estava subestimando a questão camponesa e 

abandonando o aliado fundamental do proletariado, que era esse o conteúdo da proposto 

pela  Declaração de Março de 58, como na posição de defesa da desapropriação apenas 

das terras improdutivas. Essa seria uma concessão que o partido fazia aos setores da 

burguesia nacional em detrimento do aliado fundamental. 

A luta tomou conta do PCB com diversas manifestações que priorizavam o 
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problema agrário brasileiro. Essas tendências estavam insatisfeitas com as antigas e com 

as novas orientações e se manifestaram em luta aberta contra o Comitê Central prestista. 

Primeiro foram alguns integrantes do Comitê Central, como João Amazonas, Pedro 

Pomar, Arruda, que se manifestaram contrariamente a nova linha adotada na Declaração 

de Março de 1958 e na Tese do VI Congresso. Esses dirigentes foram afastados do 

Comitê Central devido às divergências ideológicas com o Comitê Central. Em 1962 

esses militantes dariam origem ao PC do B, que declarava a necessidade de concentrar 

no trabalho do campo. Eles defenderão que só seria possível ocorrer uma transformação 

da propriedade da terra se ocorresse uma mudança no poder político, que seria 

conquistado através da luta armada contra os latifundiários e o imperialismo, onde o PC 

do B atuaria na luta de classes no Sul do Pará. 

Mas o confronto contra as novas posições do PCB não se limitariam a esses 

militantes, essa luta tomaria corpo em outros membros, que não defendiam teses 

semelhantes a esses, mas reconheciam falência na linha política do PCB, como Jacob 

Gorender e Mario Alves, que dariam origem ao PCBR e Carlos Marighela que daria 

origem a ALN. Mario Alves escreveu importante documento em 1962, intitulado Dois 

Caminhos da Reforma Agrária. Nesse documento Mário Alves iria discorrer que a 

questão agrária continuava uma questão central no Brasil e que se abriam “tanto no 

terreno objetivo como no plano subjetivo (...) as condições que fazem necessária e 

inevitável uma reforma agrária”. É nesse contexto, de crescimento da luta de massas no 

campo, que ele discorrerá de forma crítica aos projetos de reforma agrária que estavam 

sendo discutidos pelo governador de São Paulo, Carvalho Pinto, como o governador de 

Pernambuco, Syd Sampaio, que propunham o pagamento de indenizações para os 

latifundiários, a “colonização da selva”, entre outras medidas diante do avanço do 

movimento de massas. Dessa forma ele defenderá a reforma agrária radical, uma 

“reforma que seja uma revolução”. No mesmo sentido se dá o rompimento de 

Marighela, que direciona um dos pontos de seu afastamento, em sua carta de 

desligamento ao Comitê Central
164

, a subestimação da questão camponesa. Assim, a 

ALN seria apenas uma retaguarda para o verdadeiro movimento revolucionário que se 

daria no campo
165

. 

Outra posição no seio da esquerda é composta daqueles que defendem que a 

agricultura brasileira era capitalista desde o período colonial e rejeitam a explicação 

                                                 
164 MARIGHELA, Carlos. Carta de Desligamento ao Comitê Central in LOWY, Michel. O 

Marxismo na América Latina: uma antologia de 1909 aos dias atuais. São Paulo: Editora Perseu 

Abramo, 1999. 

165 GORENDER, Ibidem, 2002.  
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feudalista e enquadram o Brasil desde o período colonial como um empreendimento 

capitalista. Os principais autores que discutiram nesse sentido foram Caio Prado Jr, 

Gunder Frank, a POLOP, Rui Mauro Marine, Sergio Bagu, Paulo Wright, entre outros. 

A primeira intervenção aberta contra esse posicionamento se deu por André 

Gunder Frank, que era um estrangeiro que veio lecionar em universidades 

latinoamericanas e brasileiras no início dos anos 60 e se deparou com as interpretações 

feudalistas realizadas pelos comunistas latinoamericanos e brasileiros. Para ele, a 

economia periférica não era de forma nenhuma feudal, muito ao contrário, todo o 

processo de colonização estava inserido no processo de acumulação primitiva do capital 

e estava assentado na expansão do mercado mundial europeu. Toda essa tese possuía um 

sentido político, que era o de afirmar que a revolução nas regiões periféricas não era 

uma revolução democrática burguesa e sim uma revolução socialista. Ele caracterizava 

a posição política do PCB como reformista. Assim, Gunder Frank escreveu um 

importante artigo nos anos 60 na revista Encontros com a Civilização Brasileira, que 

posteriormente iria dar melhor acabamento no livro O Desenvolvimento do 

Subdesenvolvimento, onde esboçaria a sua teoria da dependência. Esse fato demonstra o 

apoio recebido por Caio Prado Jr. para a difusão dessas novas ideias no interior das 

discussões intelectuais de esquerda. Influenciado por todo esse debate nasceria a 

POLOP, que depois daria origem a VPR. Nasceu como uma organização trotskista que 

procurava apresentar uma linha política distinta do PCB, como a de apresentar a 

revolução brasileira como socialista e reconhecer no passado colonial como capitalista. 

A sua maior base de influência foi entre os estudantes e intelectuais. Entre os segundos 

encontramos importantes pensadores que posteriormente fariam parte da linha de 

esquerda da Teoria da dependência. Os mais conhecidos foram Theotônio dos Santos e 

Rui Mauro Marine, mas essa organização contou também com a presença de Michel 

Lowy. Em 1966, Rui Mauro Marine apresentaria dura crítica as teses de Caio Prado Jr., 

demonstrando a diferença política, ideológica e teórica existente entre esses autores, 

mas estamos enquadrando todos esses no mesmo campo devido a crítica que fazem a 

posição política do PCB possuem certas semelhanças. 

No mesmo sentido, apesar das divergências, vemos Caio Prado Jr., que no 

início dos anos 60 apresentaria uma série de contradições com a linha adotada pelo 

partido sobre a questão agrária brasileira. Primeiro ele publica um artigo de divulgação 

no Partido para a preparação do Congresso de 1960, intitulado A Questão Agrária e a 

Revolução Brasileira. Nesse artigo, mesmo que de forma recuada, defenderá que o 

Brasil necessita de uma reforma agrária que dê terra para os trabalhadores, mas que a 
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principal atuação do partido no campo deve ser no meio dos trabalhadores assalariados, 

no sentido de apoiar as suas lutas por melhoria das condições de vida e salariais. Ele 

escreve uma série de artigos na Revista Brasiliense, de sua propriedade e que era um 

instrumento de divulgação do pensamento de esquerda no país. O historiador reúne todo 

esse material publicado na Revista Brasiliense e lança em forma de livro
166

, com o 

objetivo político de contrapor a “essa concepção que se apresenta, além de muito 

confusa e vacilante, em diferentes variantes, tem levado a conclusões, às vezes 

simplesmente utópicas e irrealizáveis, decalcadas em modelos europeus de passados 

séculos” (Prado Jr., 1979, p. 09). Assim, todos esses artigos possuíam um sentido geral 

de contrapor a visão tradicional do pensamento agrário pecebista, que defendia a 

existência de relações feudais no campo brasileiro, que em 1966 dará forma mais 

concreta no seu livro A Revolução Brasileira. 

Diante do posicionamento dos dissidentes de esquerda (Vera, Amazonas, 

Pomar, etc) e dos críticos da feudalidade (Prado Jr. e Gunder Frank, etc.), surgiram as 

respostas em defesa do novo pensamento agrário pecebista esboçado na Declaração de 

1958 e na Tese de 1960. Esse será principalmente o caso de Alberto Passos Guimarães, 

Nelson Werneck Sodré e Moisés Vinhas, que defenderão a linha política da Declaração 

de 58 e das resoluções do Congresso de 1960. Isso não significa que não houvessem 

divergências e contradições entre os três autores, mas o que os une é o laço com o PCB 

após esse momento crítico de dura luta contra as novas orientações políticas do partido. 

Iniciemos falando sobre Alberto Passos Guimarães. Ele nasceu no Rio 

Grande do Norte, mas fez carreira no Rio de Janeiro, cidade em que passou a viver a 

partir da década de 1950. Mesmo não cursando uma universidade, se especializa como 

demógrafo. Durante a década de 1950, Alberto Passos Guimarães exerceu função 

importante no Recenseamento do Brasil de 1950
167

, como funcionário de direção de 

                                                 
166 PRADO Jr. Caio. A Questão Agrária no Brasil. Editora Brasiliense: São Paulo, 1979. 

167 Em entrevista realizada no ano de 2008 para o livro FREIRE, Américo e OLIVEIRA, Lúcia 

Lippi. Memórias do Urbanismo Carioca. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2008, 312 p., a socióloga Licia 

Valladares, que é uma das maiores especialistas sobre favelas no Brasil afirma a importância de 

Alberto Passos Guimarães sobre esses estudos, assim afirma: “exatamente, ele foi muito importante 

no que tange às favelas do Rio de Janeiro. Vindo de Maceió, no Rio entrou para o IBGE, onde teve 

uma posição fundamental no recenseamento geral do Brasil de 1950. era diretor da Divisão Técnica 

do Serviço Nacional de Recenseamento. O grande mestre do Alberto Passos Guimarães foi Giorgio 

Mortara, demógrafo italiano que veio para o Brasil e que foi responsável pela formação de várias 

pessoas do IBGE, dos geógrafos dessa geração de 1930 a 1950. ora, o censo de 1950 foi o primeiro do 

Brasil a recensear a população da favela separadamente da população geral. Houve um censo feito 

pela Prefeitura do Distrito Federal. O Alberto Passos Guimarães teve a idéia de colocar a favela no 

censo brasileiro e, desde então, de 1950 para cá, as favelas são recenseadas. Alberto Passos Guimarães 

foi o primeiro que teve a preocupação de definir favela oficialmente. Essa definição perdura até hoje, 

com algumas alterações. Num artgo que eu escrevi primeiro na revista Insight Inteligência (1999) e 

depois em francês, “Qu'est-ce qu'une favela?” (2000), eu questiono a definição de favela, já que hoje 
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departamento do IBGE. Em 1957 Alberto Passos Guimarães escreveria o seu livro 

Monopólios, Inflação e Preços, em que demonstrava a relação entre a inflação e o 

sistema latifundiário. Esse livro teve o mérito de analisar cientificamente o problema 

agrário através das categorias do materialismo histórico. Alberto Passos Guimarães 

durante esse período fazia parte do Comitê Central do PCB e fez parte de uma comissão 

secreta, inclusive para outros membros do Comitê Central, que deveria atualizar os 

programas partidários. Guimarães teve participação destacada na construção desse 

material. Depois de meses de reuniões e discussões em seu apartamento conseguiram 

formular uma documento que seria apresentado como a nova orientação política do 

partido. Esse documento foi aprovado em reunião do Comitê Central e ficou conhecido 

como a Declaração de Março de 1958. 

Com todos os desdobramentos da luta no interior do Partido Comunista, 

com várias críticas ao documento e a nova orientação política, Alberto Passos 

Guimarães publicou um artigo em 1960 intitulado As Três Frentes da Luta de Classes 

no Campo Brasileiro. Nesse artigo declarava confronto aberto contra as ideias de Nestor 

Vera, que representava na verdade críticas as dissidências de esquerda. É nessa luta que 

ele demonstrará a peculiaridade de seu pensamento, que é na compreensão da luta de 

classes no campo, o que será o elemento central de sua futura tese sobre o sistema 

latifundiário e a luta camponesa escrita em 1963, momento em que ele fundamentará 

essa interpretação. Assim, o autor não está de acordo com nenhum das duas outras 

posições acimas esboçadas, tanto dos antifeudalistas como a dos feudalistas radicais. 

No artigo de 1958, Alberto Passos Guimarães defende os méritos da 

Declaração de Março e das Teses para o V Congresso, pois elas permitiram a abertura 

de “novos horizontes à formulação política dos comunistas no campo”. Ele discorda do 

debate proposto por Vera, que segundo ele despreza a contradição principal, que é a 

oposição com o imperialismo e não com os restos feudais, que é secundária. Para 

Alberto Passos o artigo de Vera tinha o defeito de apresentar apenas duas frentes na luta 

de classes no campo, que é à frente “dos camponeses contra os restos feudais e a frente 

dos assalariados ou operários agrícolas contra o patronato rural” e que eles subestimam 

a luta contra o imperialismo no campo, que seria a principal. 

Para Alberto Passos Guimarães a opressão do imperialismo no campo era 

mais forte do que a opressão feudal. Enumera três pontos para afirmar isso. Em primeiro 

lugar “a espoliação imperialista é a causa histórica mais longínqua e determinante do 

                                                                                                                                               
elas pouco têm a ver com a definição de favela dos anos 1950. Mas sem dúvida alguma o Passos 

Guimarães foi um pioneiro” ( Freire e Oliveira, 2008, pág. 176).  
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atraso semifeudal de nossa agricultura, atraso que decorre fundamentalmente, da evasão 

de parte substancial da renda nacional para as metrópoles” (Passos Guimarães, 1996, 

pág. 77). Em segundo lugar devido uma parcela da renda nacional que é paga aos 

monopólios estrangeiros e não aos latifundiários. Em terceiro, a massa de trabalhadores 

do campo sofrem a pressão dos monopólios estrangeiros que reduzem os preços dos 

produtos primários. Portanto, ele defende que se fizermos uma análise da luta de classes 

no campo, como fio condutor para o entendimento dos problemas rurais, entenderá que 

existem três frentes de luta de classes no campo brasileiro. A primeira é a luta dos 

camponeses contra a opressão imperialista, a segunda a luta dos camponeses “contra as 

sobrevivências do pré-capitalismo e contra os latifundiários” e em terceiro, a luta dos 

assalariados e semi-assalariados contra os patrões e grandes proprietários de terras. 

Alberto Passos Guimarães acreditava que era necessário defender o 

desenvolvimento capitalista do campo e da economia nacional como um todo. Era esse 

processo que permitiria o desenvolvimento das classes em acessão e o enfraquecimento 

das classes conservadoras. Ele defendia que o capitalismo se desenvolvia na economia 

nacional independentemente da vontade individual do ser humano, mas os trabalhadores 

poderiam intervir no curso dos acontecimentos para influenciar o sentido desse 

desenvolvimento da economia. Assim, para ele “o proletariado não somente deve como 

pode intervir no sentido de um determinado tipo ou curso de desenvolvimento 

capitalista”. É com essas posições que ele afasta a ideia de uma revolução socialista 

imediata, ou até a necessidade de uma luta violenta, radicalizando sem o 

desenvolvimento da luta de classes.  Assim: 

 

Prestemos bem atenção ao fato de que se, por um lado, independe de 

nossa vontade o caráter atual, objetivo, das transformações 

progressistas em nosso país (que só podem ter caráter burguês), por 

outro lado, o tipo ou curso dessas transformações pode ser modificado 

segundo a vontade ou a ação política das forças motrizes da revolução, 

isto é, do proletariado e seus aliados (Passos Guimarães, 1996, p. 80). 

 

Com esse entendimento sobre o desenvolvimento do capitalismo brasileiro é 

que Alberto Passos Guimarães irá falar dos dois caminhos de desenvolvimento do 

capitalismo no campo brasileiro, influenciado pelas premissas leninistas. Acreditava que 

os trabalhadores deveriam saber atuar no curso desse processo. Ele irá criticar 

duramente as posições dos que asseveravam a necessidade de medidas radicais no 

campo, de que somente por meio da violência revolucionária seria possível superar tal 

situação. Lembrando que existiam meios pacíficos para a solução de inúmeros 
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problemas é que ele apresentaria a questão da desapropriação do Engenho Galiléia em 

Pernambuco, onde a luta política pacífica (apesar da violência dos grupos de pistoleiros 

a mando do latifúndio, como a intervenção policial) pôde levar a vitória, com a 

desapropriação do latifúndio.  

Portanto, Alberto Passos Guimarães defenderia a necessidade de enxergar a 

luta de classes em curso no campo e que era através da análise das classes que podia 

perceber o sentido do desenvolvimento econômico. É dessa forma que ele nos 

esclareceria sobre as formas de atuação dos comunistas no movimento camponês, que 

seria dentro das três frentes da luta de classes no campo, teria o objetivo prioritário de 

elevar a organização e a consciência de classe do campesinato. 

É dessa forma que devemos entender a publicação de seu mais famoso livro, 

Quatro Séculos de Latifúndio, no ano de 1963. Esse é um estudo em que a problemática 

de fundo é responder aos críticos das novas formulações sobre a questão agrária 

elaboradas pelo PCB, portanto, a sua obra esta inteiramente ligada as questões políticas 

do período. É uma resposta tanto aos dissidentes de esquerda como dos antifeudalistas, 

em que ele procura demonstrar a formação do sistema latifundiário e sua relação com o 

modelo econômico implantado no Brasil, que por ser semicolonial, mantinha o 

latifúndio como o principal aliado interno do imperialismo. Irá ressaltar o papel das 

classes sociais na formação da estrutura agrária brasileira, na perspectiva do 

imperialismo como inimigo principal a ser derrotado pelas forças populares. Por isso, 

apesar de ser o documento mais bem acabado escrito por um marxista brasileiro sobre a 

questão agrária até aquela data, a obra de Alberto Passos Guimarães procurava justificar 

as formulações partidárias expressas na Declaração de 1958 e nas Teses de 1960. 

Logo no início do livro ele irá demonstrar as raízes políticas das 

interpretações que procuram negar a feudalidade brasileira, como a de Roberto 

Simonsen e Caio Prado Jr, afirmando que “se tomássemos como ponto de referência, 

para definir e classificar os regimes econômicos, os fenômenos inerentes a circulação, 

acabaríamos por aceitar à absurda igualdade entre todos os sistemas sociais por que 

passou a humanidade, a contar do momento em que abandonou a vida primitiva” 

(Passos Guimarães, 1977, p. 30). Ele nos esclarecerá que o pano de fundo dessa posição 

política era a negação das necessidades de reformas fundamentais para o país, como a 

reforma agrária. 

O demógrafo acreditava que Portugal na época das grandes descobertas 

podia ser caracterizado pela vigência do sistema feudal, que foi transportado para a 

colônia brasileira. Claro que o feudalismo transplantado da metrópole para a colônia 
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não seriam idênticos, como na impossibilidade de ter o servo da gleba, que foi o motivo 

de se adotar a escravidão e caracterizará a unidade produtiva do Brasil colônia pelo 

conceito de feudal-escravista. Com a abolição o latifúndio sofre um grande golpe, mas 

consegue se refazer novamente através do trabalho servil, com isso ele nos apontará a 

Parceria de Vergueiro como um modelo básico que foi seguido durante esse período. 

Para ele o Brasil ia atravessando uma transição do feudalismo para o capitalismo, mas 

que não encontrava a sua expressão através de uma divisão da propriedade da terra. Ao 

contrário, ocorria uma modernização que não destruía o latifúndio, um desenvolvimento 

capitalista através de uma via prussiana, mantendo o sistema latifundiário. 

O autor não parte da negação do desenvolvimento do capitalismo no país, 

mas sim ele demonstra as consequências do capitalismo para a estrutura agrária. Talvez 

esse foi o autor que mais aproximou das teses formuladas por Lênin, dentro da 

peculiaridade brasileira, ou seja, ocorria um processo de implementação do capitalismo 

por uma via de manutenção da grande propriedade fundiária e do poder político dos 

latifundiários. 

Já Nelson Werneck Sodré foi o teórico do comunismo brasileiro que mais se 

aproximou do nacional desenvolvimentismo, sendo membro do Iseb. As suas principais 

publicações durante esse período são Introdução a Revolução Brasileira, de 1958, 

História Econômica do Brasil, de 1962. Sobre a questão agrária acreditava nas 

modificações paulatinas que ocorreriam no campo brasileiro, via a necessidade das 

reformas estruturais e das reformas de base. Via o latifúndio e a economia brasileira 

através da coexistência de vários modos de produção no interior da economia nacional. 

O cerne de sua tese sobre a questão agrária se dá em torno do fenômeno da 

regressão feudal, que foi elaborada no livro História econômica do Brasil, de 1962. Para 

ele, com fim da abolição os trabalhadores passaram a ocupar terras devolutas, criando 

uma classe camponesa, portanto, em algumas regiões rurais do país, ocorria uma 

regressão ao feudalismo. Formulava a compreensão de que ocorria uma coexistência 

entre modos de produção. 

Com a polêmica aberta, no ano de 1967, Moisés Vinhas publica o livro 

Problemas Agrário – problema camponês, onde fazia uma pesquisa empírica sobre duas 

regiões brasileiras, a região nordeste e a região sudeste, onde comprovava os conceitos 

de feudalidade e semifeudalidade. Refuta claramente as posições de Caio Prado Jr e se 

apoia no estudo de Ruy Miller Paiva, que posteriormente fará a mais profunda crítica ao 

tipo de visão adotada pelo PCB e pelas esquerdas brasileiras, demonstrando que a 

agricultura não representava um entrave para o desenvolvimento do capitalismo.  
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Outros intelectuais fora do campo marxista irão de certa forma reafirmar 

outros caminhos, como Jaques Lambert
168

, que escreveu no final da década de 1950 o 

livro Os Dois Brasis, que seria bem recebido pela intelectualidade brasileira. Escrevem 

no final da década de 1950 e início da de 1960 sobre a dualidade da economia brasileira, 

que o Brasil era uma terra de contrastes, que víamos uma favela ao lado de uma mansão, 

assim como no campo, que contava com a estrutura de um latifúndio arcaico que 

representava um entrave para o desenvolvimento do capitalismo no país. 

O diagnóstico desses autores não estava errado por completo. Na verdade, o 

latifúndio tinha provocado vários entraves para um pleno desenvolvimento do 

capitalismo, por inúmeros fatores, como a falta de uma prévia acumulação capitalista, 

provocando graves problemas para os trabalhadores brasileiros, como a falta de 

alimentos em quantidade suficiente, provocando a fome generalizada, além do papel em 

que cumpria na formação dos péssimos e comprimidos salários urbanos, que garantiam 

uma crescente taxa de exploração do sistema. Mas esses autores estavam 

completamente errados ao estabelecer que o monopólio da terra representava um 

entrave para o desenvolvimento das forças produtivas capitalistas, que somente uma 

revolução democrático burguesa seria capaz de livrar o país desses percalços. 

Rangel criticará as três principais posições acima discutidas, tanto a das 

linhas radicais que afirmavam a necessidade de uma reforma agrária radical, expresso 

nas teses de Nestor Vera e das dissidências do partido (PC do B, ALN, PCBR e etc.), 

como das novas posições sobre a estrutura agrária expressa nas teses de Alberto Passos 

Guimarães, quanto nas visões do capitalismo rural brasileiro, expresso nas teses de Caio 

Prado Jr. Acreditamos que Rangel trilhará um caminho diferente das teses acima 

esboçadas, defendendo um ponto de vista completamente oposto a todos esses, mas 

claro que não deixava também de ter similitudes, pois partem do mesmo “paradigma” 

169
 explicativo da sociedade brasileira. Vejamos a posição de Rangel nos anos 60 sobre a 

questão agrária brasileira. 

Ele não pensava que existia uma situação de impedimento da acumulação 

capitalista no país, e sim, que devido à situação de economia complementar e periférica, 

ou seja, com a maioria de sua produção destinada ao mercado externo e com baixa 

divisão do trabalho, esse desenvolvimento ocorria de forma mais retardada, até o 

momento em que fossem criadas as condições necessárias para o surgimento e 

                                                 
168 LAMBERT, Jaques. Os Dois Brasis. São Paulo: Ediusp, 1967. 

169 Aqui estamos utilizando o conceito de paradigma conforme a definição de KUHN, T. A 

Estrutura das Revoluções Científicas. São Paulo: Editora Perspectiva, 2007. 
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maturação de tal economia capitalista. Assim, ele se distanciava da primeira e da 

terceira corrente e se aproximava mais dos teóricos do pecebismo nos anos 60, apesar 

de existirem contradições flagrantes entre eles. 

Para Rangel, a problemática era justamente outra. A propriedade da terra não 

representava um entrave para o desenvolvimento do capitalismo (na verdade ela 

representava a concentração de renda e o aumento da taxa de exploração dos 

trabalhadores, devido ao seu papel desempenhado durante o processo de 

industrialização, caracterizado pela crise agrária, que soltava muita mão de obra para o 

mercado de reserva, assim como gerava a falta de mão de obra no interior do latifúndio, 

que se prendia ainda a técnicas arcaicas baseadas na família camponesa agregada), a 

monopolização da propriedade da terra não representa um impeditivo para a 

acumulação capitalista, ela somente produzia como resultado, uma maior concentração 

de renda e da propriedade da terra, que deveria ser eliminada apenas como fator para 

dinamizar o pleno florescimento de um capitalismo rural. 

Portanto, no bojo dos rumos tomados pela economia nacional no início da 

década de 60, o verdadeiro ponto de estrangulamento do setor industrial, estava 

necessariamente naquilo que entravava esse processo de desenvolvimento, estava 

localizado no problema dos recursos ociosos criado com o esgotamento das inversões 

em determinados setores da economia. Com isso ele iria demonstrar que chegava ao 

limite do modelo de industrialização substituidora de importações. Mas devido à 

permanência de setores retardatários na economia, existia a possibilidade, através do 

planejamento econômico, de possibilitar investimentos eliminando os recursos ociosos. 

Para isso seria necessário criar uma “condição ambiental” para a eliminação de alguns 

pontos de estrangulamento da economia. Rangel defenderia que o principal fator para 

criar essa situação favorável aos investimentos seria através do fortalecimento do 

sistema financeiro nacional, que seria um instrumento para dinamizar a alocação de 

recursos dos setores dinâmicos para os setores retardatários, que ainda possuíam essa 

possibilidade de inversão
170

. 

No ano de 1960 ele publicou o livro Recursos Ociosos e Política 

Econômica, vendo esse como o principal problema existente no país. Para ele toda 

economia capitalista sofre desse problema e o Brasil não seria diferente dos demais 

                                                 
170 Muitos não deixam de reconhecer como parece a tese de Ignácio Rangel e a de kaleky. Rangel 

abordará esse ponto da seguinte forma no seu Economia Milagre e Antimilagre, conforme defende 

PEDRÃO, Fernando Cardoso. Ignácio Rangel. São Paulo: Estudos Avançados, 2001 e conforme 

podemos verificar na obra do próprio autor: KALECKI, Michal. Crescimento e Ciclo das Economias 

Capitalistas. São Paulo: HUCITEC, 1990. 
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países. A agricultura também possuía o seu papel no problema da criação de recursos 

ociosos, já que o complexo rural feudal criava dificuldades para as inversões e ajudava a 

aumentar a concentração de renda, reduzindo o poder de consumo da população, 

afetando o mercado interno e a produção das indústrias substituidoras. Com uma visão 

bem elaborada diante do nível teórico do marxismo econômico brasileiro à época, 

detecta esse como um elemento central da crise gestada na década anterior, onde a 

existência de recursos ociosos no interior da economia nacional era um fator crônico 

presente na economia nacional. Esse fato que não fora visto por nenhuma corrente 

política no país, tanto de direita como de esquerda e nem mesmo pelos economistas, 

tanto monetaristas como estruturalistas. É dessa forma que Rangel procura um caminho 

diferente para o desenvolvimento econômico do país, pois ele não acreditava na dupla 

perspectiva das políticas econômicas adotadas no Brasil até então, que buscavam 

sempre o caminho da contenção de gastos públicos ou dos empréstimos externos. 

Para os teóricos do marxismo brasileiro, através da imprensa partidária, o 

latifúndio representava um entrave, como afirmamos anteriormente, para o processo de 

desenvolvimento e consolidação do capitalismo. Daí segue-se logicamente, que a 

solução para a crise econômica nos seus aspectos agrários, demandava uma reforma na 

estrutura agrária
171

. Essa definição política ganharia raízes profundas no movimento 

camponês brasileiro, onde muitas questões levantadas pelos comunistas estavam 

presentes em outras organizações. 

É durante esse período que surgiram novas lideranças e organizações 

camponesas no Brasil, sendo as Ligas Camponesas a mais expressiva organização 

política rural
172

. As Ligas Camponesas irão reafirmar a necessidade de uma reforma 

agrária radical, sendo necessário que as massas rurais se organizem para garantir a 

derrubada do sistema latifundiário. Ocorria até certa disputa de hegemonia pela direção 

do movimento camponês com o Partido Comunista
173

, mas que possuíam o intuito de 

realizar a reforma agrária. Foi nesse clima de efervescência política é que acontece o 

Primeiro Encontro de Lavradores
174

 realizado no ano de 1963, que defendeu a palavra 

de ordem “reforma agrária na força e na marra”.  

O movimento camponês organizado no Brasil no período tinha uma posição 

sobre o problema diferente da de Rangel, ou seja, que as condições políticas para a 

                                                 
171 Assim, o congresso de lavradores de 1962 falava em reforma agrária na força ou na marra. 

172 STÉDILE, João Pedro. As Ligas Camponesas. São Paulo: Editora Expressão Popular: 1998. 

173 BORGES, Fragmon Carlos. O Movimento Camponês no Nordeste. In SANTOS, Raimundo. 

Questão Agrária e Política: autores pecebistas. Rio de Janeiro: Editora da Universidade Federal Rural do 

Rio de Janeiro, 1996. 
174 Estudos Brasil. A Questão Agrária: texto dos anos sessenta. São Paulo: Brasil Debates, 1980. 
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mudança da propriedade da terra estavam criadas no país, sendo necessário incorporar 

as massas camponesas ao processo revolucionário em curso no país. Mas Rangel 

considerará todo esse programa como utópico, que ele não parte de uma correta 

avaliação do movimento da economia brasileira e nem da composição de alianças de 

classe formadas no país, em que era necessário tomar certos inimigos como amigos e 

tentar qualquer tipo de modificação que pudesse resolver os problemas agrários por via 

do desenvolvimento econômico e intervenção estatal. Assim ele afirma: 

 

A ruptura formal da velha estrutura agrária é, assim, mera 

possibilidade que não chega a constituir-se em probabilidade, porque 

depende da efetivação desse refluxo do êxodo rural, e é natural que os 

ex-camponeses e atuais operários ofereçam resistência, aí onde estão, 

nas cidades, isto é, na defesa das posições da indústria nacional e no 

apoio às medidas tendentes à expansão desta. A posição atual das 

forças políticas fundamentais aponta, portanto, noutro sentido, isto é, 

no sentido da mudança da política externa, como de fato está 

ocorrendo, e como era natural e lógico que ocorresse (Rangel, 2005, p. 

50 - 51). 

 

É dessa forma que ele se distanciará de todas as posições políticas sobre a 

estrutura agrária na década de 1960, pois ele não acredita que existam condições 

políticas para a efetivação de uma reforma agrária. O êxodo rural seria responsável por 

retirar a vanguarda do movimento camponês do meio rural. Na busca de um caminho 

alternativo de resolução paulatina dos problemas agrários, ele defende a necessidade da 

intervenção do Estado e das forças progressistas, no sentido de fortalecer o 

desenvolvimento das forças produtivas no campo com uma reforma agrária que esteja 

integrada na economia capitalista do país. Por isso, Rangel não acreditava que bastava 

uma simples desapropriação de qualquer propriedade, que antes de tudo seria necessário 

que essa pequena propriedade estivesse integrada ao mercado capitalista. Toda essa 

perspectiva o distanciava do debate com a esquerda e o aproximava da polarização com 

os desenvolvimentistas. É dessa forma que Ignácio Rangel continua a trabalhar no 

BNDE até o ano de 1968, onde fica de licença médica devido a problemas cardíacos. 

Apesar de entender esses limites políticos e econômicos para a efetivação de 

uma reforma agrária, nunca foi um conservador e defensor do modelo fundiário 

brasileiro. Ao contrário, defendia a necessidade de se reformar o estatuto da propriedade 

da terra no Brasil e era um completo defensor da reforma agrária contra o latifúndio 

feudal. Vejamos um panorama das ideias de Rangel na década de 1960 sobre a questão 

agrária brasileira e a sua peculiaridade em todo o debate em curso no país. 
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5 - O Pensamento Agrário de Rangel nos anos 60 

 

Rangel estava na contramão do pensamento agrário da esquerda comunista 

do período, dos desenvolvimentistas e das políticas governamentais para o setor 

agrícola. Pelo amadurecimento de suas críticas aos comunistas em anos anteriores, ele 

conseguiu visualizar novas problemáticas que não estavam presentes no enfoque dos 

revolucionários. Mas ao mesmo tempo ele se deparava com as teorias econômicas em 

voga no país, que não davam respostas satisfatórias sobre o problema agrário. Da 

mesma forma era a sua análise das políticas governamentais para o setor agrícola, que 

muitas vezes andava na contramão das necessidades para o desenvolvimento econômico 

do país. A sua produção dos anos 1960 representava uma polêmica com a esquerda 

comunista, com os economistas desenvolvimentistas e com as políticas governamentais 

adotadas. 

A obra mais importante do campo monetário da década de 60, que é A 

Inflação Brasileira, possui esse pano de fundo. É justamente essa independência 

intelectual que permitiu que ele visualizasse questões até então não estudadas pelo 

pensamento agrário brasileiro, como o mecanismo de formação do preço da terra no 

Brasil e o sistema de financiamento e investimentos na agricultura, entre outras 

questões. 

Todos os teóricos da questão agrária que estavam ligados ao partido ou ao 

pensamento de esquerda pensavam na questão agrária como um entrave estrutural ao 

desenvolvimento do capitalismo no Brasil. Assim, nos anos 60 uma série de autores 

pecebistas aprofundará o seu diagnóstico nessa mesma direção. Para relembrar, por 

exemplo, Carlos Marighela
175

 defenderá, em um artigo sobre a renda da terra na cultura 

cafeeira e açucareira, que o “monopólio da terra é a causa de nosso atraso” (p. 20, 

1978), conforme discutimos anteriormente. Já para Rui Facó
176

 o latifúndio procurava 

manter os seus privilégios impedindo o desenvolvimento da burguesia. Assim também, 

Orlando Valverde
177

 pregava a união contra o latifúndio, que se tornava o grande 

inimigo do desenvolvimento do país. Assim, a maioria dos líderes comunistas defendia 

que seria necessária a superação do latifúndio para o prosseguimento do 

                                                 
175 MARIGHELA, Carlos. Alguns aspectos da Renda da terra no Brasil in Estudos Brasil. A 

Questão Agrária: texto dos anos sessenta. São Paulo: Brasil Debates, 1980. 
176 FACÓ, Ruy. Notas Sobre o Problema Agrário in Estudos Brasil. A Questão Agrária: texto dos 

anos sessenta. São Paulo: Brasil Debates, 1980. 
177 VALVERDE, Orlando. Reflexões Sobre uma Reforma Agrária para o Brasil (limites máximo e 

mínimo da propriedade da terra) in FACÓ, Ruy. Notas Sobre o Problema Agrário in Estudos Brasil. A 

Questão Agrária: texto dos anos sessenta. São Paulo: Brasil Debates, 1980. 
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desenvolvimento capitalista. Já nos setores do pensamento desenvolvimentista existiam 

aqueles que defendiam o potencial agrícola no estímulo ao crescimento, assim como 

aqueles que acreditavam que o modelo agrícola representava um entrave estrutural. 

Mas Rangel partia de uma visão divergente de todos esses autores, 

corrigindo-os em muitos aspectos e levantando novas problemáticas. Não enxergava 

que a agricultura tradicional representava um entrave para o desenvolvimento do 

capitalismo no Brasil. Percebia que dentro dos marcos do pacto de poder que existia no 

interior do Estado brasileiro, a concentração da terra não representava um impedimento 

para o desenvolvimento do capitalismo, pois a problemática econômica central desse 

período era outra. Assim afirma: 

 

Não existe, com efeito, nenhuma barreira, nenhum nec plus ultra, 

entre as formas arcaicas e as modernas de produção. A dualidade 

básica do direito brasileiro resulta, de fato, numa estrutura 

complacente, capaz de mudar, desde que se cumpram as condições 

ambientais para isso. Ora, essas condições externas para a mudança 

efetiva das relações de produção manifestam-se essencialmente 

através dos mercados: de mão-de-obra, de produtos agrícolas e de 

terra. Com o tempo, adquirirão importância outras circunstâncias, a 

começar pelas do mercado de bens de produção para a agricultura 

(Rangel, 2005, pág. 33 - 34). 

 

Vemos que a economia vai se adaptando através das mudanças das relações 

de produção manifestada nos mercados de mão de obra, terras e produtos agrícolas. Por 

exemplo, ele apresenta como uma das características de manutenção do arcaísmo em 

setores agrícolas pelo fato da comercialização dos produtos agrícolas serem realizada 

por monopólios e oligopólios que “impõe preços extorsivos ao consumidor”. Assim 

como também ele não concorda que o Estado deva comprar terras com fundos públicos, 

conforme víamos a proposta de alguns governadores preocupados com o avanço das 

reivindicações e pressões populares em torno da bandeira da reforma agrária acenavam 

nesse sentido. Ele acreditava que a política do governo deveria caminhar em um sentido 

inverso, a de suprir de terras o mercado, que levaria conseqüentemente a redução do 

preço da terra. Assim ele acredita que “simultaneamente aumenta a oferta e diminui a 

demanda, donde se infere que há uma tendência a queda do preço da terra” (Rangel, 

2005, p. 36). 

Considerava como a principal problemática que a economia brasileira se 

deparava no período era a questão dos recursos ociosos, a qual colocava como ponto 

essencial de resolução a alocação de recursos e inversões através do mercado financeiro, 

pois a dinâmica de crescimento econômico do Brasil, através dos ciclos de Juglar, 
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implicava na alocação de recursos para áreas virgens de investimento. Dessa forma vai 

cada vez mais se aproximando de uma compreensão financeira do problema da terra no 

Brasil. 

Do ano de 1960 ao de 1961 escreveu no Jornal Correio da Manhã, tratando 

sobre os problemas agrários em vários artigos, que iam desde a relação da inflação com 

a questão da propriedade da terra
178

. Mas o tema predileto era a análise da conjuntura 

econômica do período, tecendo várias críticas as políticas econômicas desenvolvidas 

durante o período de JK e Jânio Quadros. Esses escritos são uma fonte inesgotável de 

reflexão sobre a vivacidade de Ignácio Rangel em compreender os problemas de seu 

tempo. Esses artigos nos demonstram como estava integrado nos debates políticos e 

econômicos desse período, fazendo de sua obra uma reflexão de problemáticas maiores 

que estavam sendo discutidas na sociedade brasileira. Eram projetos de Estado e não 

meramente de governo que era o centro da discussão, pois o que estava em jogo eram os 

rumos do desenvolvimento nacional. 

Com o aprofundamento da crise econômica no país nos anos 60, conseguiu 

enxergar inúmeras questões referentes à dinâmica da acumulação de capitais no país e 

sobre o papel da estrutura agrária nesse processo. De fato, é nesse período que 

adentraria nas questões monetárias e financeiras referentes à economia nacional e ao 

desenvolvimento do capitalismo brasileiro. Com isso, escreveu no ano de 1963 dois 

importantes livros, A Questão Agrária Brasileira e a Inflação Brasileira, em que 

aprofunda sobre as questões acima mencionadas, dando todo um refinamento a sua 

teoria econômica elaborada nas décadas anteriores. 

Essas duas obras causaram polêmicas, tanto nos meios de esquerda como no 

meio de alguns nacionalistas. Como ele se considerava um homem de esquerda, ou seja, 

uma pessoa comprometida com as reformas necessárias para a sociedade brasileira via 

que a reforma agrária era algo essencial para a sociedade, que só poderia trazer 

resultados benéficos para o desenvolvimento econômico nacional. Porém, não existiam 

condições políticas e sociais para o desencadeamento de uma revolução agrária no país 

que democratizasse o acesso a terra. Muito ao contrário, a industrialização sem reforma 

agrária, baseada na coalizão entre o latifúndio feudal e a burguesia industrial, tinha 

baseado a acumulação de capital a condição de nulle terre sans seigneur, que era uma 

lei básica do feudalismo preservada pelo desenvolvimento do capitalismo. Com isso, no 

objetivo de encontrar um caminho alternativo é que formulará essas obras, que tem 

                                                 
178 RANGEL, Ignácio. Do Ponto de Vista Nacional (Artigos do Correio da Manhã). Rio de Janeiro: 

Contraponto, 2005. 
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como base a perspectiva dos recursos ociosos presentes na economia diante do processo 

de crise na acumulação capitalista nacional e a estruturação de um mercado de terras 

como condição de democratização do acesso a terra via redução do preço da terra. Em 

1985, relembrando sobre a publicação do livro A Questão Agrária Brasileira afirma: 

 

Meu pequeno livro de 1962, A Questão Agrária Brasileira – mandado 

editar pelo governo de Cid Sampaio, em Pernambuco e quase todo 

destruído pela assessoria do governo Miguel Arraes. (Rangel, 2005, p. 

127) 

 

Vemos que o livro de Rangel foi alvo de censura até mesmo de grupos 

progressistas no cenário político nacional. Rangel não esclarece o contexto que levou 

Arraes a tomar tal atitude, mas o fato é que existiam diferenças políticas entre eles, pois 

A Questão Agrária Brasileira estava integrado ao debate político nacional sobre os 

problemas rurais. Nessa obra ele procurou discutir sobre a crise econômica do período, 

procurando entender o seu sentido, entendendo os efeitos da crise agrária brasileira 

sobre a industrialização do país. A crise agrária significava a desestruturação do 

latifúndio feudal durante o processo de industrialização, agravada pelo início da fase B 

do ciclo de Kondratieff, que tinha como resultado a expulsão de um grande contingente 

populacional do campo para as cidades, formando o exército industrial de reserva.  

Portanto, vai demonstrar de forma pioneira que a questão agrária brasileira 

não é uma questão limitada ao âmbito rural, ela também deve ser entendida através de 

seus aspectos urbanos. Por isso ele vai definir os problemas propriamente agrários dos 

problemas impropriamente agrários. Os problemas agrários possuíam um caráter urbano 

e por isso era necessário distingui-los. Os problemas impróprios, ou seja, de escassez 

sazonal de mão de obra em determinados setores agrícolas e escassez de produtos 

agrícolas, seriam problemas que poderiam ser resolvidos sem uma mudança na estrutura 

agrária. Por isso, acreditava que seria necessário para todos aqueles que propugnavam 

mudanças na estrutura agrária brasileira o ataque aos problemas impróprios para 

somente posteriormente resolver os problemas próprios. 

No segundo livro, o famoso A Inflação Brasileira, Ignácio Rangel irá 

apresentar uma inovadora teoria inflacionária, discordando das definições dos 

estruturalistas e dos monetaristas. Para ele, a inflação representa uma defesa natural da 

economia para preservar as distorções estruturais existentes no interior da economia. 

Assim, no Brasil ocorria uma distorção na equação de trocas durante o processo de 

circulação. Por isso, o papel da estrutura agrária concentrada, através dos seus 
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monopólios e oligopólios no processo de circulação, levava a uma série de fatores 

inflacionários em toda a economia, durante o processo de emissão de moedas. O 

processo inflacionário estava ligado à dinâmica da própria industrialização. Com isso, a 

sociedade brasileira se deparava com problemas crônicos que gerava o problema 

inflacionário que tinha como um dos seus aspectos centrais as anomalias na estrutura 

agrária e na comercialização dos produtos agrícolas, que levava a uma deformação no 

mecanismo de formação de preços, o que era à base do processo inflacionário. 

Rangel era o pioneiro, apesar de não ser reconhecido devidamente, de uma 

série de autores que pensavam na funcionalidade da agricultura, ou seja, que mesmo que 

a agricultura fosse atrasada ela cumpria um papel no desenvolvimento do capitalismo 

brasileiro, portanto, a estrutura arcaica não era antagônica ao processo de 

industrialização. Os autores que mais se destacam nesse tipo de abordagem foram 

Delfim Neto, Ruy Miller Paiva e Barros de Castro. 

No final dos anos 60 ele passou a aprofundar na teoria dos ciclos e discutir a 

questão agrária dentro dessa perspectiva. Assim na sua coletânea Ciclo, Tecnologia e 

Crescimento, podemos ver essa perspectiva. Mas em um artigo escrito no ano de 1986 é 

que discutirá mais detidamente sobre o papel dos ciclos econômicos endógenos (Juglar) 

e dos ciclos econômicos exógenos (Kondratieff) na transformação da estrutura agrária. 

Mas abordaremos esse assunto mais a frente de forma mais detida. 

Como vimos, o pensamento agrário brasileiro de esquerda sofreu grandes 

mudanças a partir do final da década de 50, com o surgimento de três principais teses 

sobre a estrutura agrária. Todas essas teses defendiam a viabilidade do processo de 

reforma agrária, que estaria em curso no país e essa seria a principal mudança para a 

efetivação de uma economia capitalista nacional, que criaria as condições necessárias 

para a revolução socialista. As formulações das várias correntes desenvolvimentistas 

também não davam respostas para suas indagações. Assim como as políticas 

governamentais apenas reforçavam o monopólio da propriedade da terra. É dessa forma 

que Rangel formulará um caminho alternativo a esse pensamento tradicional de 

esquerda e dos desenvolvimentistas clássicos e da política estatal vigente, pois não 

acredita que existiam condições objetivas para a realização de tais transformações pela 

via de uma Revolução Agrária e via que o Estado aplicava uma política errônea para o 

setor, apesar das mudanças estarem sendo processadas pelo próprio movimento 

dinâmico da economia brasileira. 

Assim, ele irá se aproximar de uma visão financeira da questão agrária, 

passando a discutir o problema dos recursos ociosos, a inflação e questão agrária, 
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através de uma questão financeira, que ele irá aprofundar em suas reflexões dos anos 70 

em diante, conforme veremos agora. 

 

6 – O Pensamento Agrário de Ignácio Rangel nas décadas de 

1970/1980/1990. 

 

Somente no final da década de 70, depois da sua aposentadoria, que se dá 

em 1976, é que voltará ao debate sobre a agricultura. Produziu a partir desse período 

uma série de apresentações em seminários e produção de artigos científicos em que 

adentrará com maior profundidade na discussão sobre o “perverso” mecanismo de 

formação do preço da terra e criando um novo conceito teórico denominado de quarta 

renda
179

, que representava uma inovação na compreensão do problema agrário no Brasil 

e uma contribuição para a ciência econômica, com uma nova categoria. É nesse período 

que finalmente aprofundará a abordagem sobre a questão agrária como uma 

problemática financeira. 

Ele escreverá no ano de 1977 um artigo intitulado Recapitulando a Questão 

Agrária Brasileira, em que iniciará o debate sobre a mudança de curso que ocorre na 

agricultura brasileira, através de seus aspectos financeiros. Rangel passa a enxergar a 

possibilidade de grandes mudanças na estrutura agrária através do próprio 

desenvolvimento do capitalismo rural. Ele afirmará que mesmo sem a ocorrência de 

uma prévia reforma agrária o Brasil havia atravessado um processo de desenvolvimento 

do capitalismo no campo, expresso através da mecanização da produção. Esse caráter 

capitalista da agricultura levaria a uma mudança econômica fundamental, que seria a 

modificação da própria mentalidade econômica, devido à rentabilidade do investimento, 

do empresário capitalista com a terra. A terra não seria vista por esse, segundo Rangel, 

apenas pelo aspecto especulativo e rentista. O empresário capitalista enxergaria o 

problema da terra excedente como parte de seu negócio, dentro da contabilidade da 

empresa capitalista. A tendência seria considerarem esse investimento em investimento 

improdutivo, podendo com isso, colocar essas terras a disposição no mercado de terras, 

possibilitando com isso uma nova forma de acesso a propriedade da terra. 

Seguindo esse raciocínio, no ano de 1978, participa de um seminário na 

Unicamp sobre a questão agrária, em que escreve um artigo intitulado Estrutura 

                                                 
179 Os debates nos anos 60 sobre a renda envolvendo Samir Amin e Kostas Vergopoulos podem ser 

encontrados em AMIN, Samir e VERGOPOULOS, Kosta. A Questão Agrária e o Capitalismo. Rio de 

Janeiro: Paz e Terra, 1977. 
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Agrária, Sociedade e Estado, em que aprofundará mais sobre as questões relativas à 

renda da terra e ao preço da terra, investigando essa hipótese de ocorrer modificações 

sem necessariamente o país atravessar por uma revolução, era possível encontrar um 

caminho alternativo. É assim que irá cada vez mais encontrando como caminho 

alternativo essa nova mentalidade capitalista engendrada pelo desenvolvimento das 

forças produtivas e que impunham reformas necessárias para estimular o crescimento 

econômico. Nesse artigo de 1978 reforçará o seu clamor que vêm da década anterior, 

que é a necessidade de reformas no sistema financeiro nacional, no sentido de permitir 

criar as condições de investimentos intersetoriais na economia, aproveitando da 

poupança criada nos setores com capacidade ociosa, para se criar um novo ciclo de 

crescimento econômico.  

Essa problemática também estava relacionada com a questão agrária, já que 

o complexo rural era o grande gerador de mão-de-obra para o setor capitalista, sendo 

responsável pela formação do exército industrial de reserva. Como o Estado brasileiro 

era uma manifestação da dualidade básica existente na economia brasileira, era 

controlado por uma coalizão de classes composta pelo latifúndio feudal e a burguesia 

industrial, permitiu que engendrasse uma industrialização sem reforma agrária. Mesmo 

assim, o desenvolvimento do capitalismo ocorreu sem essa superação do monopólio 

feudal da terra, mas que ia sofrendo modificações de acordo com o desenvolvimento das 

forças produtivas, mas que não afetaram o controle de todas as terras do país, inclusive 

as improdutivas.  

Dessa forma chegará à idéia básica que representa esse caminho alternativo, 

que têm como base o seguinte raciocínio: o problema agrário é um problema financeiro 

e o seu cerne reside na questão do elevado preço da terra no país. Portanto, cabia 

esclarecer os mecanismos de determinação do preço da terra, como uma medida de 

entender a base real da modificação da estrutura agrária, que seria o barateamento do 

preço da terra, levando o acesso para milhares de pessoas que estão excluídas de sua 

posse. Com isso defenderá que a renda territorial e o lucro são a base para a formação 

do preço da terra no Brasil. Portanto, de acordo com o movimento da renda, que estava 

diretamente ligada a taxa de lucro do capital e a fase do ciclo econômico, o preço da 

terra poderia tanto aumentar como diminuir, podendo com isso, quebrar o monopólio 

feudal da terra, produzindo a necessária reforma da propriedade da terra. 

No ano de 1979 escreve um artigo na revista Encontros com a Civilização 

Brasileira, intitulado Questão Agrária e Agricultura. , em que continua a aprofundar 

sobre esse caminho alternativo para as mudanças na estrutura agrária, que o próprio 
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processo de desenvolvimento do capitalismo rural, com a nova classe burguesa rural, 

seria possível ocorrer tais transformações. É com isso que chegará ao conceito de quarta 

renda. O ponto que mais interessa nesse artigo é sobre “a nova fácies da questão 

agrária”, que segundo Rangel “seria absurdo continuarmos a pensar em agricultura 

como aquela atividade caracterizada pela tecnologia mais primitiva de todos os setores 

do sistema econômico”, muito ao contrário, acreditava que a grande empresa rural é 

quem deveria dirigir o processo de mudanças no campo. Com isso, o preço da terra é a 

problemática central da questão agrária,  

Pois com o desenvolvimento da industrialização uma vastidão de terras 

foram incorporadas, devido as estradas, ao desenvolvimento do comércio, o monopólio 

da terra foi “sendo posto em questão”. Com isso, nos explicará sobre o “perverso 

mecanismo de formação do preço da terra” no Brasil. A terra deve assegurar 

determinada renda equivalente à quantidade de capital que assegure o lucro. Portanto, o 

preço da terra será uma função da renda oferecida pela terra, que estava diretamente 

ligada à taxa de lucro dos setores centrais da economia, teria a perspectiva de 

valorização da terra, criando a quarta renda.  

Portanto, nas condições brasileiras, em que apenas parte da terra é utilizada 

para a produção, a tendência seria a queda do preço da terra. Por isso, acreditava que a 

questão agrária se resumia a uma questão financeira.  

No ano de 1980 escreve novamente na revista Encontros com a Civilização 

Brasileira um artigo intitulado Revisitando a Questão Nacional, em que continua a sua 

análise sobre os aspectos da questão agrária na Revolução Democrático Burguesa e o 

papel da necessidade da reestruturação do capital financeiro e do mercado financeiro 

nacional, sendo essa uma reforma de base necessária, que terá conseqüências tanto para 

a questão nacional de investimentos nos ramos industriais retardatários, como na 

agricultura, sendo a sua problemática uma questão financeira. Dessa forma, um 

problema que deveria ter sido resolvido no início da industrialização passava a 

encontrar a sua solução apenas nesse momento. 

Voltará a escrever sobre a questão agrária apenas no ano de 1985 em um 

artigo publicado na Folha de São Paulo. No seu texto intitulado Problemas da Reforma 

Agrária irá abordar sobre a política agrícola brasileira durante o regime militar. Para ele, 

o estatuto da terra e a política do governo militar em comprar terras para fins de reforma 

agrária fizeram ampliar ainda mais o monopólio da terra. Para Rangel o Estatuto da 

Terra era digno continuador da lei de terras de 1850. Sobre a política de compra de 

terras e não de supridor levava a uma valorização do preço da terra, aumentando ainda 
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mais a sua concentração.  

Já em 1986, escreverá um artigo publicado no Boletim Campograndense de 

Geografia do Mato Grosso do Sul, intitulado A Questão Agrária e o Ciclo Longo, em 

que discutirá como é a dinâmica cíclica do preço da terra no Brasil. Assim, demonstrará 

que nas fases B do ciclo de Kondratieff foram produzidas importantes transformações 

no Brasil, que sempre implicaram em mudanças nas relações de produção e no pacto de 

poder que controla o estado brasileiro. Dessa forma, com a fase B do Kondratieff, a 

incorporação de novas terras, o aumento da produtividade do trabalho, coloca a questão 

do preço da terra como a principal barreira para uma democratização do acesso a 

propriedade da terra. Dessa forma, coloca novamente a necessidade de uma 

reestruturação do mercado financeiro nacional no sentido de concluir tal intento.  

Ainda, escreverá na revista de Economia Política um artigo intitulado. 

Assim como escreverá no ano de 1989 um artigo intitulado a Queimada e a ecologia, 

em que discutirá sobre as mudanças na reforma agrária, que ela não implica uma 

mudança na estrutura produtiva, ela implica agora, antes de tudo, uma nova ocupação e 

para a elevação da renda de inúmeras pessoas pertencentes ao exército industrial de 

reserva. A reforma agrária cumpria esse papel de elevação da renda dessas pessoas 

marginalizadas. 

Assim, o debate de Rangel nos anos 70 e 80 se convertem cada vez mais em 

encontrar uma alternativa para a reforma agrária que não necessariamente passaria pelo 

conflito de classes, mas pela reestruturação de um mercado de terras, que através dos 

mecanismos cíclicos levaria a uma modificação no preço da terra, podendo com isso 

levar ao acesso da terra a milhões de pessoas que se encontram excluídas desse 

processo. Esse prognóstico de Rangel é altamente questionável em nossos dias, pois 

vemos, que por um lado, a concentração de terras no Brasil não se alterou nem mesmo 

com a estruturação de um mercado de terras, assim como também não é possível falar 

que o preço da terra teve oscilações que permitissem com que as massas rurais e 

urbanas pudessem ter acesso a ela. Mesmo assim, a sua análise foi pioneira e 

esclarecedora sobre o mecanismo de formação do preço da terra, dando contribuições 

para o pensamento agrário nacional e para a própria teoria econômica mundial. 

 

7 – Os Críticos da Dualidade Brasileira 

 

Mas foi nos anos 70 que surgiram uma série de teses discordantes desse 

antigo pensamento marxista latino americano, que foi extremamente influenciado pela 
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interpretação da terceira Internacional. A principal crítica partiu de André Gunder Frank, 

que descartou qualquer passado feudal ou a existência de relações feudais na América 

Latina. Defendia que essa era uma região periférica do sistema capitalista. Com isso, 

defendia que o processo de desenvolvimento gerava o próprio subdesenvolvimento. 

Essa foi uma poderosa crítica que muito influenciou o pensamento acadêmico nacional. 

Também nos anos 70 surgiu a poderosa interpretação de Francisco de Oliveira, que 

criticou o pensamento dualista cepalino, principalmente o de Celso Furtado, defendendo 

que não existia contradição entre o moderno e o atrasado, que o atrasado está no 

moderno e o moderno no atrasado. Falou que a questão agrária deve ser vista pelos 

aspectos da acumulação urbano-industrial. Mesmo nos locais onde a agricultura não 

tinha atingindo um padrão de modernização, não existia uma retração na concorrência 

com os produtos produzidos pela agricultura moderna, podendo inclusive competir com 

ela. Para ele, essa agricultura arcaica conseguia manter as exigências que a acumulação 

capitalista exigia, conseguindo suprir as necessidades de alimentos da força de trabalho 

residente nos centros urbanos. 

Essas teses produzidas nos anos 70 refletem críticas ao pensamento dualista 

de então, presentes ainda em grande parte do pensamento de desenvolvimentistas e 

marxistas brasileiros. Rangel já tinha inovado ao perceber décadas atrás que a 

agricultura arcaica não representava uma barreira para a acumulação capitalista, porém, 

ia além dos dois autores. Em relação ao primeiro, ele observava a grande heteronomia 

existente na economia, possuindo vários modos de produção e relações de produção não 

necessariamente capitalistas, portanto, não poderiam ser enquadradas em um termo 

genérico de capitalismo, pois em suas relações externas era capitalista, mas em suas 

relações internas era escravista, feudal ou capitalista. Ou seja, na interação dos modos 

de produção no interior da economia brasileira, o capitalismo se torna o polo dominante 

no Brasil apenas nos anos 30 e não durante todo o processo colonial como defende 

Gunder Frank e Prado Jr. Quanto ao segundo autor, apesar de ocorrerem apenas debates 

esporádicos e secundários entre os dois, o que os diferencia é a maneira de pensar na 

acumulação de capitais no país. Para Oliveira, durante esse processo de industrialização, 

o capital impunha uma série de necessidades para a exploração agrícola: pela via das 

exportações geravam divisas para o país que garantiriam a continuidade do processo de 

industrialização e ainda produzia os alimentos em quantidade suficiente para manter o 

exército industrial de reserva, ajudando a comprimir os salários. Portanto, a grande 

diferença entre Rangel e Francisco de Oliveira, não reside no fato de entenderem a 

agricultura cumpre um importante papel durante esse processo de industrialização para 
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a acumulação capitalista, mas sim no fato dos de Rangel perceber, que ao mesmo 

tempo, no interior da propriedade fundiária deve ser analisada, existindo uma relação de 

unidade de contrários entre o moderno e o atrasado, o que não é visto por Oliveira. 

Mas Rangel, Francisco de Oliveira, Gunder Frank, representavam críticas 

dentro do marco do pensamento marxista, que diante dos limites interpretativos e 

políticos surgidos durante o processo de industrialização e afirmação do capitalismo no 

país, era necessário apresentar novas problemáticas que desdobravam em outros 

encaminhamentos políticos divergentes com a prática da esquerda tradicional. No caso 

de Ignácio Rangel, como não existiam condições políticas e sociais para um processo 

revolucionário que conseguisse acabar com o monopólio da terra no Brasil, era possível 

realizar através da intervenção política e estatal, reformas que não necessariamente 

implicariam em uma mudança da estrutura agrária brasileira. Portanto, a questão 

financeira que será abordada e aprofundada mais detidamente por Rangel na década de 

70, particularmente o mecanismo de formação do preço da terra e do papel do mercado 

financeiro na alocação de recursos no interior da economia, que permitiria os ciclos 

endógenos de crescimento e a consequente redução dos efeitos da crise agrária e a 

possível mudança na estrutura agrária. O centro da questão agrária saia do eixo político 

para o eixo econômico, sendo papel dos reformadores sociais compreender esses 

aspectos para não saírem às ruas na defesa de um posicionamento retrógrado que não 

servirá para o desenvolvimento do capitalismo no campo brasileiro. 

 

8 – Conclusão 

 

Vejamos agora a peculiaridade do pensamento de Rangel sobre a questão 

agrária. Primeiramente abordaremos a sua ideia básica de dualidade e ciclos 

econômicos, entendendo o papel da estrutura agrária nesse processo. Depois 

abordaremos sobre as mudanças ocorridas na agricultura durante a industrialização do 

país, que Rangel interpretará pelo conceito de terceira dualidade. Depois adentraremos 

na questão monetária e financeira da terra, para finalmente abordar a inovação e na 

ampliação do entendimento do problema agrário, demonstrando que é uma questão que 

envolve toda a sociedade, inclusive os setores urbanos e industriais, através do 

entendimento dos problemas próprios e os problemas impróprios da agricultura. 
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Capítulo IV 
A QUESTÃO AGRÁRIA COMO UM PROBLEMA FINANCEIRO 

 
1 – Introdução 

 
Nesse capítulo discutiremos a aplicação do pensamento agrário de Ignácio 

Rangel a problemas concretos da estrutura agrária brasileira. Para isso, inicialmente 

analisaremos o seu plano de reforma agrária no ano de 1963, expressa n'A Questão 

Agrária Brasileira, que foi a sua intervenção no debate agrário dos anos sessenta. A 

partir daí analisaremos a relação entre o problema inflacionário e a questão agrária, 

demonstrando como Rangel procura discutir a questão agrária de uma perspectiva 

ampla que envolva todos os problemas sociais. Todos os outros tópicos foram dedicados 

a problemática que ele abordará durante a década de 1970 e 1980, que será as suas 

pesquisas sobre o sistema financeiro nacional e a compreensão do mecanismo de 

formação do preço da terra. A sua perspectiva de transformação da estrutura agrária, ou 

seja, as reformas agrárias, estava diretamente ligada aos problemas monetários e 

financeiros. Pretendemos nesse capítulo demonstrar a peculiaridade e originalidade do 

pensamento agrário de Rangel, que foi uma importante contribuição teórica para o 

entendimento do “bom senso nacional”. 

 

2 – O Posicionamento de Rangel sobre o Problema agrário em 

1962: capitalismo, dualidade e sistema financeiro. 
 

No ano de 1962 o debate agrário no Brasil já havia suscitado as principais 

posições que seriam a referência teórica durante toda essa década apresentadas e 

polarizadas. A esquerda se dividia em três principais posições divergentes
180

, o 

pensamento desenvolvimentista apresentava os pressupostos da tendência 

estagnacionista das economias periféricas
181

, entre outras visões secundárias no plano 

do debate em curso, conforme demonstramos anteriormente. Todas essas posições 

possuíam a sua similitude no fato de apresentarem os limites do desenvolvimento 

capitalista da agricultura, que ocorria devido ao entravamento realizado pelo latifúndio 

ou pelos problemas da dependência externa. Mas Rangel pensava diferente de todo o 

                                                 
180 Conforme discutimos no Capítulo IV dessa dissertação, dividimos o pensamento agrário de 

esquerda em três principais tendências: a) feudalistas; b) feudalistas radicais; e c) antifeudalistas. Isso 

não significa que no interior de cada uma dessas tendências existam inúmeras contradições, mas 

existem mais similitudes do que desavenças. 

181 Celso Furtado foi questionado empiricamente por Maria da Conceição Tavares e José Serra, que 

demonstraram à inaplicabilidade de sua teoria da tendência a estagnação das economias periféricas.  
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debate agrário produzido durante esse período. Por isso nós iremos tratar agora sobre o 

posicionamento de Ignácio Rangel, particularmente no ano de 1962, que apresentava 

uma posição nova no contexto do debate agrário. O seu posicionamento no ano de 1962 

foi expresso através de dois escritos: A Questão Agrária Brasileira e A Dinâmica da 

Dualidade Brasileira. Concentraremos no primeiro trabalho, pois já analisamos a 

segunda obra em nosso Capítulo II. Vejamos a sua particularidade para esse debate 

agrário da década de 1960. 

Ignácio Rangel publicou no ano de 1962 o livro A Questão Agrária 

Brasileira. Essa obra foi patrocinada pela Comissão de Desenvolvimento Econômico 

(Condepe), órgão do governo do Estado de Pernambuco, na época dirigido por Syd 

Sampaio, que passou a se preocupar com a questão agrária devido ao avanço da luta 

camponesa no seu estado através da pressão das classes dominantes para uma solução 

do problema fundiário. Essa mesma instituição havia patrocinado uma obra anterior de 

Rangel sobre o povoamento dos novos eixos rodoviários. Além do mais, o ano de 1962 

foi bastante conturbado para o país, iniciando com grave crise no sistema fiscal e por 

intensa mobilização da sociedade em torno das conseqüências da crise econômica para a 

classe trabalhadora. 

É dessa forma que o seu objetivo político era o de demonstrar a 

possibilidade de realização de modificações na estrutura agrária arcaica através do 

desenvolvimento econômico do país, fortalecendo o caráter capitalista presente no 

campo. Mesmo sem a eclosão de uma revolução agrária as mudanças capitalistas eram 

possíveis de ocorrer e muitas já estavam em curso na década de 1960. Rangel criticava a 

via radical, afirmando que dividiria o povo e atrapalharia o progresso do país. Assim é 

que ele definirá um conceito fundamental para entender os meios de superar os entraves 

no campo, que é a definição dos problemas próprios dos problemas impróprios. É dessa 

forma que ele nos apresentará todo um programa de reformas possíveis dentro dos 

marcos da coalizão de forças que controlam o Estado brasileiro, sem necessariamente 

resolver as questões propriamente agrárias. 

É dessa forma que ele irá aprofundar na noção de que não existia apenas um 

modelo de reforma agrária, através da desapropriação fundiária. Ao contrário, 

acreditava que a reforma agrária não estava vinculada somente a uma questão agrícola, 

ela possuía um lado urbano e industrial, pois o ponto de equilíbrio do sistema seria a 

estrutura agrária
182

. Por isso, a reforma agrária deveria caminhar no sentido de ampliar a 

                                                 
182 O complexo rural seria responsável pelo equilíbrio do mercado de mão de obra, expelindo 

população para as cidades ou retendo uma superpopulação no campo. A quebra desse mecanismo de 
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divisão do trabalho e o aumento da produtividade no meio rural
183

. Ele defendia que “a 

reforma agrária, ou melhor, as reformas agrárias (porque podem ser concebidas tantas 

reformas quantos sejam os problemas a resolver e suas circunstâncias), é precisamente 

o meio de aumentar ou diminuir a produtividade do trabalho nas atividades 

secundárias e terciárias do complexo rural, comparativamente à produtividade do 

trabalho aplicado nas atividades propriamente agrícolas do complexo rural” (Rangel, 

2005, p. 40). Assim era necessário aplicar uma série de medidas de diferentes formas, 

que fossem específicas para cada região brasileira
184

. Podemos perceber que Ignácio 

Rangel está em busca de um caminho alternativo entre a direita e a esquerda. Vejamos a 

sua conclusão: 

 

Tal programa pode parecer modesto, comparativamente a uma 

“verdadeira reforma agrária” isto é, à divisão forçada dos latifúndios. 

Aspira, entretanto, ao mérito de ser viável, porque aproveita os 

impulsos espontâneos do sistema e se apóia neles, ao passo que um 

programa de compras de terra, ou conduziria a uma desenfreada 

especulação fundiária, que tornaria a terra ainda menos acessível ao 

trabalhador rural, ou teria que ser feito com o apoio de forças 

estranhas à sociedade brasileira, a qual seria, assim, impelida a um 

empreendimento para o qual não está preparada e que não lhe convém 

(Rangel, 2005, p.79 - 80). 

 

Como podemos ver, o nosso autor estava em busca de um caminho 

alternativo para as transformações da estrutura agrária que não representasse uma 

polarização entre as classes sociais. A reforma da estrutura agrária poderia ser atingida 

de forma paulatina através dos caminhos abertos pela marcha do desenvolvimento 

econômico capitalista brasileiro
185

. É dessa forma que ele não acreditava na 

possibilidade “que a sociedade brasileira assuma o risco de dividir-se internamente e 

inabilitar-se para a execução das tarefas que a história realmente lhe propõe, 

                                                                                                                                               
equilíbrio da economia desempenhava um importante papel nas crises brasileiras. 

183 A reforma da estrutura agrária daria principalmente no aumento da produtividade das unidades 

rurais. 

184 Rangel realizará uma nova divisão geográfica do país, dividindo-o em: regiões decadentes de 

antiga colonização (Nordeste), regiões de antiga colonização com progresso tecnológico (Sudeste e 

Sul) e regiões de recente colonização (Centro Oeste e Norte). Devido a essas diferenças geográficas 

era necessário elaborar um plano de reestruturação fundiária tendo em conta as suas peculiaridades. 

185 Rangel afirma, ”com efeito, a industrialização substituidora de importações torna desnecessária 

a reforma agrária prévia, enquanto a presença de terra livre, que essa mesma industrialização induz 

a incorporar à economia – pelo desenvolvimento dos transportes terrestres, que torna habitáveis 

terras inabitáveis, e pela preparação das condições para uma moderna técnica agronômica, que 

permite aproveitar, para a agricultura ou para a pecuária, terras antes inúteis – a industrialização, 

dizíamos, permite incorporar à economia grandes quantidades de terra. Ora, este fato tende, 

paulatinamente, a converter o latifúndio semifeudal em mera pseudomorfose, porque o feudalismo, 

sob qualquer de suas formas, é incompatível com a terra livre. Nulle terre sans seigneur, é a pedra 

angular de todo o direito feudal” (Rangel, 2005, pág. 60). 
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lançando-se temerariamente à perseguição de objetivos inatingíveis, considerados sua 

problemática madura e o balanço geral de forças, dentro e fora do país” (Rangel, 2005, 

p. 80). Cabia encontrar um meio viável de mudança da estrutura agrária que não 

demandasse uma revolução popular e nem a manutenção dos privilégios dos 

latifundiários feudais. 

Mas para formular esse caminho alternativo da reforma agrária Rangel irá 

demonstrar que a questão agrária não pode ser definida apenas como uma questão 

agrícola. A questão agrária estava diretamente relacionada com a questão nacional. Esse 

é um fato que ele ressaltou durante grande parte da sua vida e que demonstra como esse 

produziu a sua obra tendo como base o paradigma pecebista. Assim, ele defendia que a 

questão agrária fazia parte da problemática da Revolução Democrática Burguesa. Em 

nosso país, tínhamos resolvido apenas a questão nacional, através da criação da nação 

(Estado-nacional brasileiro) e unificação paulatina do mercado nacional, deixando a 

questão agrária sem solução. Portanto, a questão agrária e a questão nacional eram dois 

problemas complementares desse processo de revolução burguesa inacabada. 

Outro fator importante de sua peculiaridade foi detectar que a questão 

agrária estava vinculada muito mais a uma face urbana industrial do que uma parte 

exclusivamente agrária. Durante o processo de industrialização a agricultura cumpria 

dois tipos de funções fundamentais, que era a oferta de produtos agrícolas e a oferta de 

mão de obra para os centros industriais
186

. Rangel enxergava a agricultura através da 

teoria do insumo produto de Leontieff
187

 e por isso estudava a agricultura como mais 

um setor em contato com os outros setores da economia. Assim, a questão agrária estava 

diretamente vinculada ao processo de acumulação urbano-industrial e a questão agrária 

não era uma questão meramente vinculada à agricultura.  

Conforme ele havia apresentado no mesmo ano, 1962, em um artigo 

intitulado Dinâmica da Dualidade Brasileira, que a dualidade era a chave para o 

entendimento da questão agrária. Com isso nos falava que a tendência para a qual 

encaminhava a dualidade era a de homogeneização da economia nacional. A dualidade 

deveria ser entendida como a sucessão dos modos de produção fundamentais e das 

classes sociais no Brasil. A dualidade básica ia se modificando de acordo com o 

desenvolvimento das forças produtivas do país e devido a sua relação com os ciclos 

                                                 
186 Sobre o papel que a agricultura cumpria durante o processo de industrialização Rangel será 

influenciado pelas concepções de Lênin, Keynes e Leontieff. Assim, as suas principais produções 

sobre o tema foi a sua dissertação Desenvolvimento Econômico do Brasil (1954) e o artigo intitulado 

Industrialização e Economia Natural. Mas essa questão esteve presente em toda a sua produção 

bibliográfica. 

187 LEONTIEFF, Vassili. Teoria do Insumo Produto. São Paulo: Editora Abril Cultural, 1983.  
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econômicos longos da economia mundial. Ele averiguava que a industrialização do 

Brasil tinha se dado sem uma transformação concomitante da estrutura agrária, 

formando uma coalizão entre os latifundiários feudais e a burguesia industrial. Por isso, 

com a expansão das relações capitalistas no campo o desenvolvimento das forças 

produtivas, através do capital financeiro, seria onde nasceria a quarta dualidade.  

Dessa forma, no plano político, cabia formular propostas agrícolas que 

pudessem incentivar a penetração do capitalismo no campo, sem de fato gerar uma 

convulsão ou antagonismos sociais. Não que ele pensasse que as mudanças da dualidade 

fossem promovidas por revoluções, antes de tudo elas estavam marcadas por fatos de 

homologação das mudanças já presentes na sociedade. Por isso é que ele acreditava que 

era possível realizar projetos, através da intervenção estatal, que resolvessem de forma 

definitiva o problema agrário brasileiro. Dessa forma, também assumia um discurso de 

reformador social, vendo que era possível e necessário corrigir determinadas anomalias 

para permitir que o processo de desenvolvimento em curso no país não se 

interrompesse.  

Rangel formulava que era possível resolver de forma paulatina os problemas 

agrários, que sem mudar o pacto de poder da sociedade, através da aliança entre o 

latifúndio feudal e a burguesia industrial, era possível criar condições institucionais para 

que tais transformações ocorressem. Porém, não cabia ao Estado e as forças sociais 

nacionalistas intervirem no processo para fortalecer o latifúndio feudal, como por 

exemplo, através da valorização do preço das terras pelo Estado, como propunham 

alguns governadores e até mesmo o governo Goulart, assim como as propostas de 

desapropriação irrestrita dos vários reformadores sociais. Cabia aqueles que pretendiam 

mudanças atrair e fortalecer os capitalistas rurais, procurando estruturar o mercado 

financeiro e conseqüentemente o mercado de terras, que seria uma espécie de “lei áurea 

da terra”. Acompanhemos o raciocínio do autor no livro A Questão Agrária Brasileira. 

Assim definia que esse latifúndio capitalista ou pós-feudal: 

 

No esforço por elevar a taxa de mais-valia, o nascente capitalismo 

agrícola brasileiro não desdenhará de aproveitar as possibilidades de 

comprimir o salário real, aproveitando-se da superpopulação, que o 

próprio processo do qual ele é protagonista está pondo em evidência. 

Mas cumpre reconhecer que não é essa a única forma possível de 

elevação da taxa de mais-valia, uma vez que, ao mesmo tempo, cresce 

a produtividade do trabalho. Ao contrário do latifundiário feudal, que 

não deve elevar sua renda senão comprimindo a renda real das massas 

trabalhadoras, o latifundiário capitalista pode aumentar a própria renda 

sem prejuízo e até com vantagens para as massas trabalhadoras. 

Graças a isso, o movimento reivindicatório das massas trabalhadoras é 



203 

 

perfeitamente compatível com o apoio delas aos interesses da 

monocultura capitalista, já que, na presente etapa, suas desavenças 

versam sobre algo que não é essencial, e seu entendimento versa sobre 

algo essencial (Rangel, 2005, p. 27). 

 

Esse fato não encontra comprovação, de que a taxa de exploração do 

capitalista pode ser reduzida através de um acordo ou aliança entre o campesinato e os 

proletários urbanos com a burguesia industrial. É com base nesse raciocínio que ele 

defenderá que é necessário reforçar e afirmar a aliança entre os trabalhadores e o 

latifúndio capitalista ou pós-feudal, que representava a bandeira do progresso 

econômico do país: 

 

Noutros termos, a luta reivindicatória das massas trabalhadoras com o 

latifúndio capitalista é uma luta dentro da unidade, uma luta “entre 

aliados”, que não deve prejudicar essa aliança. Ocorre que o latifúndio 

capitalista é, neste momento, o porta-bandeira do progresso, que seus 

interesses “fundamentais” coincidem com os interesses gerais da 

sociedade brasileira e, naturalmente, das massas trabalhadoras, cujos 

interesses tendem “sempre” a se identificar com os do 

desenvolvimento. Não se trata, pois, de interromper o curso 

espontâneo da evolução da economia agrícola brasileira, mas de 

acelerá-lo, pondo, ao mesmo tempo, em equação, para resolvê-los, os 

problemas suscitados por esse curso (Rangel, 2005, p. 27) 

 

Ele caracterizava que o Brasil da década de 1960 estava atravessando uma 

grave crise agrária (superpopulação e superprodução) que “inibe a industrialização e 

deprime a taxa de inversão” (Rangel, 2005, p. 23). Ele acreditava que o 

desenvolvimento do capitalismo no campo mostra a superpopulação que existe no meio 

rural e como essa está solucionando imediatamente o problema agrário através dos 

caminhões “paus de arara” rumo às favelas e as pontes das grandes metrópoles do país. 

Dessa forma ele irá nos explicar que o capitalismo rural brasileiro possuía 

uma forma particular de desenvolvimento devido às características particulares da 

questão fundiária, onde ele primeiro aumentará a produtividade do trabalho para depois 

aumentar a produtividade da terra. Isso ocorria devido a sua própria organização agrária 

arcaica, que mantinha o monopólio da terra, uma reduzida divisão do trabalho, o que 

gerava uma baixa propensão para o consumo de toda a economia. Por isso a penetração 

do capitalismo no campo encontrava maior liberdade e menor resistência pelo aumento 

da produtividade do trabalho do que pelo aumento da produtividade da terra. 

De forma resumida vamos explicar os dois conceitos acima empregados. 

Para Rangel o aumento da produtividade do trabalho significava a introdução no setor 

agrícola de novas maquinas e a ampliação da divisão do trabalho, que permitiria que 
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uma série de trabalhos que anteriormente eram realizados no interior do complexo rural 

passasse a ser realizadas no seu exterior. Já o aumento da produtividade da terra 

significava a introdução de uma série de técnicas agronômicas e a aplicação de insumos 

que aumentavam a produtividade por hectare. É com base na distinção desses dois 

conceitos que ele descreverá o desenvolvimento do capitalismo rural brasileiro. Para ele 

devido à peculiaridade da estrutura agrária, o capitalismo se desenvolvia através dos 

setores que apresentavam uma menor resistência a sua penetração, portanto, essa 

condição se dava através do desenvolvimento da técnica agrícola em vez do aumento da 

produtividade da terra. 

Portanto, o capitalismo agrícola buscaria o aumento da produtividade do 

trabalho, pois o Brasil não é um país que sofria e que sofre da escassez de terras. Muito 

ao contrário, o Brasil possuía e ainda possui vastas regiões ainda não ocupadas 

economicamente, principalmente no ano em que Rangel escrevia 1963. Ele via que os 

projetos de novas estradas de rodagens incorporavam inúmeras regiões antes não 

pertencentes à economia agrícola nacional, que seria a possibilidade de modificações da 

estrutura agrária, conforme veremos a frente. Era através dessas condições que o 

capitalismo agrário primeiro aumenta a produtividade do trabalho do que a 

produtividade da terra
188

. Assim a sua teoria da dualidade encontrava a sua 

aplicabilidade nas condições concretas em que escrevia. 

Para fundamentar essa questão, Rangel entendeu as bases da nossa inserção 

na divisão internacional do trabalho. O Brasil como um país subdesenvolvido e que não 

possuía máquinas e implementos, sendo necessário importar muitos dessas mercadorias 

a preços bastante elevados, gerava toda uma dificuldade para o processo de agro-

industrialização. Com isso, Rangel abordou uma questão interessante e controversa, que 

é a de que a pecuária foi o setor em que se iniciou o desenvolvimento do capitalismo 

agrário no país, pois encontrava a seu dispor o capital necessário para a acumulação 

capitalista (o gado), encontrando no seu interior um departamento I e um departamento 

II artesanais. 

 Aqui temos uma questão interessante, a de que o capitalismo precisa superar 

as antigas relações de produção paulatinamente, que desenvolve no interior da antiga 

                                                 

188 Esse é um ponto interessante de ser discutido, pois é uma tendência que persiste até os 

nossos dias, quando vemos que a produtividade da terra no Brasil ainda continua muito baixa. 

Uma das principais explicações para tal fenômeno se dá exatamente na abundância da oferta de 

terras e na abertura constante de novas áreas para o cultivo agrícola nas regiões de fronteira. 

Assim, através dessa característica básica vemos que o capitalismo rural até os nossos dias ainda 

possui como tendência o aumento da produtividade do trabalho e em segundo plano o aumento da 

produtividade da terra. 
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estrutura até amadurecer as condições para a sua superação, iniciando a sua penetração 

pelos setores que possuem menor resistência para aqueles que têm maior resistência. 

Mas uma questão é certa, o capitalismo agrário brasileiro, em todos os ramos agrícolas, 

tende ao aumento da produtividade do trabalho, devido à abundância de terras com as 

fronteiras abertas, pois é aí onde encontra menor resistência e produz melhores 

resultados, para depois se preocupar com o aumento da produtividade da terra. 

Era dessa forma, através da análise da peculiaridade brasileira, é que 

deveriam ser retiradas as propostas de alianças de classe e projetos políticos que 

visassem à reforma social. Para Rangel, a maioria dos reformadores sociais possuía uma 

interpretação equivocada sobre o processo de desenvolvimento econômico em curso no 

nosso país. Nos anos 60 todos estavam de acordo com a necessidade das reformas 

sociais, que ficaram popularmente conhecidas à época pelo conceito de Reformas de 

Base. Os defensores da reforma agrária propugnavam que a propriedade da terra deveria 

ser dividida, que o monopólio feudal da terra deveria ser extinto, inclusive para o 

desenvolvimento do capitalismo nacional. Porém Rangel chamava a atenção de que 

esses não haviam se atentado ainda para a diferença existente entre o latifúndio arcaico 

e o latifúndio capitalista. Essa era uma diferença crucial que deveria ser bem avaliada 

para não tomar posições políticas que iam de encontro aos interesses gerais da 

sociedade, que para ele estavam vinculados a industrialização e ao desenvolvimento de 

um capitalismo nacional. Portanto, a etapa da luta de classes no país necessitava da 

incorporação do latifúndio capitalista na luta contra a agricultura arcaica. Porém, essa 

aliança entre as massas trabalhadoras e o latifúndio capitalista não significava uma 

unidade cega, mas sim de uma luta dentro da unidade. Para basear essa definição Rangel 

tomará como base um conceito ideológico que é impossível de ser averiguado e que o 

futuro demonstraria como equívoco, que era o de que os objetivos desse latifúndio 

capitalista seria o aumento da taxa de mais-valia, mas que havia uma possibilidade, ao 

contrário do latifúndio feudal, de crescer a renda das massas trabalhadoras. Até hoje isso 

não está comprovado cientificamente, muito ao contrário, quando analisamos os bóias 

frias vemos que esses trabalham ao nível da subsistência, com uma elevada taxa de 

exploração e de mais-valia. 

Para ele, mesmo o latifúndio feudal predominante no Brasil não era um 

instituto homogeneamente arcaico, ele possui um lado feudal e outro lado capitalista. Ao 

redor desse latifúndio arcaico também surgem às unidades capitalistas de produção. São 

nas mudanças provocadas na estrutura agrária durante o processo de industrialização, 

com a penetração do capitalismo no campo que formula seus três pontos gerais segundo 
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o qual acreditava ser possível criar as condições institucionais para incentivar essa 

penetração capitalista. Com isso, propõe que as unidades capitalistas contenham um 

pequeno lote de terras individuais em terras públicas fora da fazenda, por isso é 

necessário a intervenção do Estado, que faria uma reforma agrária em terras públicas. 

Rangel acredita que esse fator inclusive levará a uma mudança de mentalidade como 

poderá aproveitar a mão de obra de idosos e crianças na produção de subsistência, 

aumentando a qualidade de vida no campo. O segundo ponto seria a política de preços 

mínimos, que ajudaria no combate ao oligopólio da comercialização de produtos 

agrícolas. O terceiro ponto, que desaconselha qualquer mudança na estrutura agrária 

através de fundos públicos, pois a questão da terra seria uma questão de preços, uma 

questão de desenvolvimento do mercado financeiro nacional. 

Para ele, o setor agrícola cumpria durante o processo de industrialização 

duas necessidades, que é fornecer os bens agrícolas necessários a industrialização e ao 

comércio exterior, assim como liberar mão de obra para a indústria e para os setores 

agrícolas. A agricultura, que era ao mesmo tempo possuía um setor primário, de 

produção de produtos agrícolas brutos, um setor secundário, que elabora e transforma e 

um setor terciário, que se aplica aos serviços. Por isso, o desenvolvimento da agricultura 

implica em uma maior divisão do trabalho e a retirada dos setores secundários e 

terciários do seu interior. 

Agora discutiremos um importante ponto, os dos problemas próprios ou 

propriamente agrários e o dos problemas impróprios ou impropriamente agrários. Para 

ele, a questão agrária clássica ou pura é de superprodução agrícola e superpopulação 

rural, que poderia ser resolvido por duas ordens de soluções: a) expansão das atividades 

e secundárias do complexo rural e b) incremento do comércio exterior e da procura 

urbana de mão de obra. Mas a questão agrária não se apresenta apenas de forma pura, 

possui anomalias e contradições, portanto, ao lado dos problemas propriamente agrários 

surgem problemas impropriamente agrários, como a escassez de certos bens agrícolas, 

portanto, ao lado da superprodução têm a escassez. Isso tudo provoca uma anomalia na 

estrutura da oferta agrícola. Assim também como a escassez de mão de obra agrícola em 

determinados setores, ao lado da superpopulação a escassez de força de trabalho. Como 

problemas impróprios, eles poderiam ser resolvidos sem mudar a estrutura agrária. 

Portanto, por isso é necessário oferecer solução para os problemas impróprios, como 

condição possível de mudanças, enquanto dos problemas próprios não são passíveis de 

solução imediata nos quadros do pacto de poder surgido nos anos 30. É dessa forma que 

a dimensão de sua visão sobre a questão agrária: 



207 

 

 

Definem-se, assim, dois problemas próprios e dois problemas 

impróprios, que a análise consegue distinguir, mas que conjuntamente 

constituem um único e complexo problema agrário brasileiro, 

dificultando o seu entendimento, embaraçando sua solução e 

excluindo a possibilidade de um remédio simples. (Rangel, 2005, p. 

43) 

 

No caso brasileiro, em que uma grande quantidade de pessoas era expulsa 

das terras formando um amplo contingente de um exército industrial de reserva. A 

industrialização por substituição de importações surgiu devido à crise do comércio 

exterior, que possibilitou inúmeras oportunidades de inversão que se tornaram 

abundantes devido o desequilíbrio inter-setorial surgido. Porém, com o tempo, as 

oportunidades de inversão iam se esgotando. Por isso se tornava necessário encontrar 

novas oportunidades de inversão. Para ele, o processo de industrialização e de formação 

de capital desagudizaria a crise agrária, já que permitiria a redução da superpopulação 

rural e da superprodução agrícola, porém, nos períodos de crise tendia a apresentar e se 

agudizaria ainda mais a crise agrária. Já o comércio exterior seguia um caminho 

semelhante. O aumento da procura de produtos agrícolas, o que reduzia a 

superprodução, influenciava a superpopulação, já que aumentava a procura por mão de 

obra desagudizava a crise agrária. O período em que aliança de classes se dava em torno 

da substituição de importações foi um período de relativa autarcização do comércio 

exterior, por isso cabia também o país achar novos mercados externos para os seus 

produtos, do qual defendia até a relação comercial com os países socialistas.  

Para resolver o problema da dívida pública, principalmente externa, exige 

um fortalecimento da posição financeira do Estado. Também acredita que esse será o 

principal recurso das profundas e necessárias mudanças na estrutura agrária. Porém, 

acredita que ela não faz parte da política da coalizão que controla o Estado brasileiro. 

Acreditam ser necessária a reestruturação do sistema fiscal, da organização de um 

mercado interno de valores para os papéis públicos, apólices de curto prazo, etc. A 

política que estabelece preços mínimos aos produtores rurais é uma forma de limitar a 

ascensão independente das emissões dos preços. Por isso essas medidas visam o 

enfraquecimento dos monopólios agrícolas da comercialização interna de produtos 

agrícolas que são os causadores de escassez. Esses controles monopolistas, que ocorrem 

tanto na comercialização como em certas indústrias de base, assim como os recursos 

ociosos presentes, levam a inflação. Assim Rangel nos falará: 
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A enérgica expansão do setor de bens de produção da indústria 

brasileira deixou virtualmente completo o sistema econômico, fato que 

está na raiz de toda a crise atual e que, inclusive, está pressionando a 

estrutura agrária brasileira, dando ao analista apressado a falsa idéia de 

que chegou o momento da radial reestruturação desta. Como vimos 

isso significa que se aproxima do fim do processo de industrialização 

calcada na substituição de importações. (Rangel, 2005, p. 56). 

 

Ele acredita que ainda existem indústrias e atividades econômicas que ainda 

estão subdesenvolvidas, como certas indústrias de base e dos serviços de utilidade 

pública. Essas atividades subdesenvolvidas teriam ainda capacidade para novas 

inversões, mas para isso ocorrer era necessário urgente reformas, das quais, se não 

fossem realizadas, fariam com que o país caminhasse para a depressão econômica. Por 

isso acreditava que seria possível a “reorganização desses serviços como precondição 

institucional para a sua inclusão, como cerne, em um grande programa de aplicações 

públicas orientadas simultaneamente para a utilização da capacidade ociosa e para a 

conclusão da montagem do arcabouço material da moderna economia brasileira” 

(Rangel, 2005, p. 57). Com isso seria necessário captar uma poupança interna através de 

um mercado interno de valores ao invés da poupança forçada através do sistema fiscal. 

Assim também como seria necessária a mudança de relação entre o público e o privado. 

Por isso, seria necessário um programa de aplicações públicas para que se utilize a 

capacidade ociosa criada.  

Por isso, o momento da década de 60 é um período de crise de regime, do 

qual ele considera, segundo a teoria da dualidade básica, de que elas resolvem-se pelo 

rompimento de um lado dos polos da dualidade. Portanto, ele considera que essa crise 

de regime põe em evidência os elementos institucionais do pacto de poder criado em 

1930. Porém, nos alertará. Não deve a partir daí acreditar que o latifúndio está destinado 

a perecer. Ao contrário, a estrutura agrária é só formalmente arcaica, ela é capaz de 

renovar-se. Existem elementos modernos no interior dessa estrutura agrária. 

Para ele, o Brasil não é um país que se arrasta facilmente para a crise, pois a 

crise no mercado interno fez com que surtisse em um ciclo de substituição de 

importações, ou seja, a crise internacional criou um motor primário do desenvolvimento 

econômico nacional. Porém, mesmo com todas as modificações ocorridas no interior da 

economia com o desencadeamento desse processo, Rangel acredita que a estrutura 

agrária arcaica se manteve estável, apesar de ter modernizado e se adaptado as novas 

exigências que a economia impunha. Assim afirma: 
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A estrutura agrária manteve-se aparentemente incólume, de todo esse 

enérgico processo de desenvolvimento, no curso conservando sua 

identidade formal, mas uma análise mais atenta ao fundo do que à 

forma revela que a conservação da identidade formal da estrutura não 

excluiu consideráveis mudanças de conteúdo, ainda não esgotadas e 

que encontrarão, afinal, expressão formal. Não agora, porém. (Rangel, 

2005, p. 59) 

 

Como acreditava que essa estrutura agrária quase não havia mudado, 

defendia que os problemas impróprios deveriam ter prioridade na sua resolução ao invés 

dos problemas próprios, pois os primeiros exigem apenas mudanças de fundo sem 

ruptura, em que não precisa de fato resolver a questão agrária na sua forma pura, ou 

própria. Para ele “os problemas impróprios da estrutura agrária são suscetíveis de 

solução imediata, ao passo que os próprios não o são” (Rangel, 2005, p. 59).  Com 

isso, para Rangel essa solução para esses problemas alteraria toda a base em que se 

desenvolve a crise agrária, que fortaleceria o lado moderno da agricultura e o 

capitalismo e por outro lado, permitiriam com que os resíduos de arcaísmo fossem 

eliminados. Lembrara-nos que o latifúndio feudal não foi um entrave para o 

desenvolvimento das formas capitalistas no campo. Assim afirma: 

 

Com efeito, a industrialização substituidora de importações torna 

desnecessária a reforma agrária prévia, enquanto a presença de terra 

livre, que essa mesma industrialização induz a incorporar às 

economias – pelo desenvolvimento dos transportes terrestres, que 

tornam acessíveis novas terras, ou pelo saneamento, que torna 

habitáveis terras inabitáveis, e pela preparação das condições para uma 

moderna técnica agronômica, que permite aproveitar, para a 

agricultura ou para a pecuária, terras antes inúteis – a industrialização, 

dizíamos, permite incorporar à economia grandes quantidades de terra. 

Ora, este fato tende, paulatinamente, a converter o latifúndio 

semifeudal em mera pseudomorfose, porque o feudalismo, sob 

qualquer de suas formas, é incompatível com a terra livre. Nulle terre 

sans seigneur, é a pedra angular de todo o direito feudal. (Rangel, 

2005, p. 60) 

 

Vemos então, que para ele, a industrialização através da substituição de 

importações estimula a incorporação de grande quantidade de terras livres nas regiões 

de fronteiras. Essa abundância de terras foi um dos principais fatores que permitiu com 

que a estrutura agrária não sofresse profundas transformações durante esse período de 

criação das bases industriais da economia nacional. Com isso, definirá que é necessário 

buscar a solução para os problemas impróprios, que são a escassez de produtos agrícolas 

e de mão de obra agrícola. Para ele, os “problemas de escassez, eles desmentem, por 

assim dizer, isto é, negam os problemas próprios, que são problemas de excesso: 
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superprodução agrícola e superpopulação rural” (Rangel, 2005, p. 61). Sentencia então, 

que qualquer solução nos problemas impróprios tenderão a reduzir a gravidade da crise 

agrária. Com os problemas próprios é possível estabelecer determinados consensos, 

diferente dos impróprios, que não têm possibilidade de consenso. Dentro dessa 

perspectiva política, Rangel acredita que os problemas impróprios poderiam ser 

resolvidos através de determinadas medidas legislativas, que não precisavam causar 

uma polarização da sociedade brasileira, sendo possível possuir consenso entre as mais 

diversas classes interessadas no desenvolvimento do capitalismo nacional (capitalistas 

rurais, burguesia industrial, proletariado e campesinato), que diferentemente dos 

problemas próprios, que convulsionariam toda a sociedade, dividindo-a, que só seria 

possível de ser realizada através de uma revolução social. Na sua desilusão no 

desencadeamento do processo revolucionário no país, acreditando que não existia 

nenhuma força social capaz de realizar tal intento da “jaquerie camponesa”, procura 

formular uma proposta de consenso, da qual ele acreditava que poderia ter um 

encaminhamento prático e real, onde pensava que estava se distanciando dos utópicos 

(leia-se PCB), que possuíam um programa político irreal, acreditando que a burguesia 

industrial poderia ser favorável a uma transformação na estrutura agrária brasileira, 

desconhecendo o quadro de alianças de classes no interior do Estado brasileiro. Assim 

afirma: 

 

Ora, não há no interior da sociedade brasileira coisa alguma que faça 

prever tal revolução, de resto sem precedentes em nossa história, cuja 

evolução se opera pelo processo de mudanças de atitude do grupo 

dirigente da sociedade, sem ruptura formal de identidade do grupo 

dirigente. O corolário a tirar é que mudanças desse tipo teriam que ser 

imposta à sociedade brasileira de fora para dentro, desencadeando 

provavelmente uma resistência porfiada de todo o organismo, de toda 

a nação. (Rangel, 2005, p. 61) 

 

Nessa perspectiva do consenso político no interior da sociedade brasileira 

para a resolução dos problemas impróprios, admitia três possibilidades. A primeira, para 

resolver o problema da escassez sazonal de mão de obra na agricultura poderia se criar 

uma pequena propriedade minifundiária familiar. A segunda seria o fortalecimento do 

pequeno produtor contra o monopsônio-monopólio da comercialização dos produtos 

agrícolas, sendo necessário estabelecer uma política de preços mínimos. Por último 

seria o povoamento das terras públicas para a produção de produtos agrícolas escassos. 

Sobre o primeiro ponto, acreditava que seria uma medida necessária para 

evitar a escassez sazonal de mão de obra à criação de propriedades minifundiárias 
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familiares. Poderia servir a qualquer momento de acordo com as necessidades da 

produção agrícola. Poderiam produzir para gêneros alimentícios para o mercado interno. 

Também podiam aproveitar a mão de obra de crianças e idosos na produção de 

subsistência. Por último, reduziria as relações de dependência pessoal entre o 

trabalhador e o latifundiário, que permitiria a criação de outra mentalidade no 

trabalhador rural. 

Sobre o segundo ponto defendia a proteção do produtor agrícola. A criação 

de oligopólios comerciais de bens agrícolas para o mercado urbano interno cumpriu um 

importante papel durante a etapa que o mercado interno estava organizado sob bases 

feudais, pois cumpria várias funções, como o escoamento da produção agrícola, o 

suprimento de produtos importados necessários para a produção agrícola, possibilitava o 

crédito, resolvia as complicações com transporte e armazenamento. Porém, com o 

próprio desenvolvimento do capitalismo nacional, com criação de estradas, maior 

unificação do mercado interno, demonstrava a necessidade de superação desse modelo 

de comercialização dos produtos agrícolas. Inclusive, acreditava que esse estava 

umbilicalmente unido ao latifúndio feudal, sendo uma forma de comercialização dos 

produtos agrícolas que estava nos marcos do latifúndio feudal. Portanto, todas as 

condições estão criadas para a superação desse modelo, para que ele assuma formas 

propriamente capitalistas de comercialização. Para ele, o Estado acabava envolvido 

nesse modelo de comercialização dos produtos agrícolas, pois como existia um grupo 

que possuía o monopólio da distribuição dos alimentos, estimulavam o Estado a ir a seu 

socorro através das várias emissões, através do mecanismo de controle dos preços, 

inclusive institucionalizando a inflação. Por isso, torna-se necessário reestruturar o 

comércio de gêneros alimentícios para se formular políticas antiinflacionárias. A única 

possibilidade é a de fortalecer o produtor agrícola, já que esse monopsônio-oligopólio 

possui o controle da compra e da venda de produtos agrícolas, através de uma política 

de preços mínimos e de crédito agrícola são os pontos centrais dessa política.  

Outro ponto importante seria a ocupação de terras públicas, pois o Brasil era 

ainda um país que possuía uma grande quantidade de terras virgens e livres. Para ele, as 

estradas que foram abertas no Brasil durante a década de 50 criaram as condições para a 

incorporação de novas áreas permitiu que o latifúndio se expandisse para todo o 

território nacional, porém, a diferença é que esse processo se deu nos marcos do 

processo de industrialização e de desenvolvimento do capitalismo no interior da 

economia nacional e que por isso possui certas peculiaridades. Nesses lugares também 

surgiram espontaneamente os posseiros, que estão ainda nos marcos do pré-capitalismo, 
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mas já representam um elemento “pós-feudal”. Ele acredita que pode se considerar que 

nessas regiões está sendo realizada uma reforma agrária através desses novos pequenos 

agricultores organizados. 

Por último, Rangel pensa na necessidade de um programa regional de 

desenvolvimento para a estrutura agrária, pois apesar dos problemas das várias regiões 

do país ser comuns, existem especificidades entre as regiões do país. Assim ele acredita 

que a divisão política regional do país é incorreta. A melhor forma de dividi-la seria três 

partes, sendo as regiões de antiga colonização desenvolvidas, as regiões 

subdesenvolvidas de antiga colonização e as regiões de recente colonização. Para as 

primeiras, a política de preços mínimos para o produtor agrícola seria a medida mais 

eficaz contra os monopsônios-oligopólios de comercialização dos produtos agrícolas. 

Para os segundos, a política de criação de uma propriedade minifundiária familiar para 

evitar a escassez sazonal de mão de obra seria a solução ideal, principalmente na região 

de produção monocultora açucareira nordestina. Inclusive, Rangel acredita que esses 

camponeses desses novos minifúndios, a exemplo do Engenho Galiléia, das ligas 

camponesas, seriam a vanguarda do movimento camponês, mas para isso deveriam 

entender a sua particularidade no processo de desenvolvimento do capitalismo rural 

brasileiro. Nas regiões de recente colonização o latifúndio ainda é fraco e não está 

completamente organizado, portanto, é o local onde deve se iniciar as modificações 

propriamente agrárias. Portanto, vemos que para Rangel também não se trata de dividir 

e parcelar os problemas agrários. A solução de um problema implica na criação das 

condições para a resolução de outro problema mais agudo. Dessa forma os problemas 

próprios e os impróprios estão diretamente relacionados, ao se mexer em um está a 

alterar o outro. Assim afirma: 

 

A distinção metodológica entre os problemas propriamente agrários e 

os problemas impróprios, necessária para o efeito de análise do 

complexo e único problema agrário brasileiro atual, não nos deve levar 

aos extremos de traçar uma muralha chinesa entre uns e outros, nem 

de imaginar que os problemas próprios, tais como essa análise no-los 

apresenta hoje, permanecerão inalterados no processo de solução dos 

problemas impróprios. (Rangel, 2005, p. 71). 

 

Assim, antes de tudo, a resolução desses problemas depende do 

desenvolvimento da economia nacional, como se dará a sua evolução, principalmente 

no curso das mudanças nas relações externas, fruto da fase b do ciclo longo de 

Kondratieff, que leva a mudanças recessivas na economia mundial, que tenderia a 
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mudar o câmbio, a moeda, o crédito, etc. do Brasil. Ele acredita que é dentro desse 

quadro de renovação que deve ser entendido a questão agrária brasileira. A economia 

brasileira atravessava um momento decisivo, de início de uma grave crise econômica, 

que era possível contorná-la, mas que somente com agravamento dessa crise é que 

poderia se incentivar a resolução dos problemas próprios. Dessa forma, como a 

concentração de terras continuou no quadro da industrialização através da substituição 

de importações, os problemas próprios só poderiam ser resolvidos se de fato ocorresse 

uma crise no setor urbano industrial que levasse ao aumento ainda maior da 

superpopulação rural. Assim afirma: 

 

Tudo depende, portanto, do prosseguimento da reforma das relações 

externas de produção da economia. Uma crise agrária, tal que 

impusesse uma reforma agrária endereçada à solução dos problemas 

próprios, no Brasil, teria que ser, em primeiro lugar, uma crise 

industrial profunda, que fizesse refluir para os campos parte 

importante da mão-de-obra atualmente nos quadros urbanos. Só isso 

poderia criar as condições econômicas e políticas para a revolução 

agrária do tipo asiático, implícita em tal reforma. (Rangel, 2005, p. 72) 

 

Como Rangel se demonstrava cético a esse desfecho do problema agrário, 

propugnava como alternativa intermediária e já visível, a discussão do preço da terra. 

Para ele, o preço da terra é fundado na renda territorial. Para ele, uma propriedade que 

possua um rendimento comparável a um determinado capital, valerá “tanto como esse 

capital”. Portanto, acredita que o êxodo rural e o processo de urbanização levaram a 

uma valorização do preço da terra, sendo o principal motivo da concentração fundiária 

durante esse período. Essa valorização suscita a incorporação de novas terras, 

aumentando a oferta de terras, fazendo um movimento de queda no preço da terra. 

Assim afirma: 

 

Esse movimento foi transitoriamente estorvado pela emergência da 

valorização financeira, isto é, pelo aparecimento da terra como meio 

de entesouramento, como meio de defesa da poupança contra a erosão 

inflacionária e como fonte de uma renda que não depende de sua 

utilização agropecuária ou residencial, visto que se apresenta sob uma 

forma aparentada da taxa de juros, como taxa de valorização da terra. 

A simples retenção da propriedade fundiária surge, assim, como uma 

forma de investimento, acessível tanto a agricultores, como a não 

agricultores, e que se aplica tanto à terra utilizada como à terra 

excedente. (Rangel, 2005, p. 74) 

 

Durante o processo de industrialização em curso no país, através da 

substituição de importações, a concentração de terras não implicava uma barreira para o 
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desenvolvimento do capitalismo agrário. Muito ao contrário, a terra entesourada servia 

como um meio de defesa da poupança contra o processo inflacionário, onde esse afirma 

que a taxa de juros também se apresenta com determinação na taxa de valorização da 

terra, sendo dessa forma a propriedade da terra uma importante forma de investimento 

de caráter especulativo e rentista. É dessa forma que definirá o problema agrário 

brasileiro como um problema financeiro, que depende da evolução do mercado interno 

de valores e títulos imobiliários, tanto para papéis públicos como privados, que já está 

em vias de organização, pois o modelo acima citado mantém o parasitismo e a 

improdutividade da terra com fins adstritos a um caráter de especulação imobiliária. 

Portanto, o problema de divisão do latifúndio e modificação da estrutura agrária está 

relacionado com o desenvolvimento das relações capitalistas, principalmente da criação 

de um mercado para a compra e venda de terras, onde o preço da terra poderia tanto 

subir como descer, permitindo o acesso a um número considerável de pessoas que não 

possuem terra ou possuem poucas terras. 

Como vemos, Rangel estava a esboçar um conjunto de medidas para a 

reforma da estrutura agrária. Essa era uma alternativa real diante do debate político do 

momento, em que o projeto de reforma agrária era discutido e votado no Congresso 

Nacional, articulado pelo governo Jango
189

. Mas agora, diferentemente de sua 

juventude, acreditava que seria mais viável se construísse um projeto com as forças 

interessadas no desenvolvimento do capitalismo nacional, construindo uma alternativa 

intermediária de resolução dos problemas agrários, iniciando nos locais de mais fácil 

resolução, que são as regiões de fronteiras, onde está a frente pioneira. A solução dos 

problemas impróprios levará a resolução dos problemas próprios, mas o complexo de 

união dessas duas ordens de problemas a cada vez mais se torna uma questão financeira 

e monetária. Portanto, cabia a Rangel esclarecer o papel que a estrutura agrária tinha na 

inflação do país, que é o que veremos agora. 

 

3 – Inflação e Questão Agrária I 

 

No ano de 1963, Ignácio Rangel escreveu a sua obra prima, A Inflação 

Brasileira. Esse livro será fundamental para o entendimento dos problemas monetários 

brasileiros e a sua relação com a estrutura agrária. A sua formulação sobre a teoria 

inflacionária visava antes de tudo apontar um caminho alternativo as receitas 

                                                 
189 SKIDMORE, T. Brasil: De Getúlio a Castelo. Rio de Janeiro: Ed. Paz e Terra, 1975 
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tradicionais, que implicava antes de tudo em resolver alguns problemas impropriamente 

agrários, como era o caso da manipulação dos preços realizada pelos monopsônios - 

monopólios da comercialização de produtos agrícolas, para depois resolver os 

problemas propriamente agrários. Assim, nessa obra Rangel passa a descortinar a 

questão financeira embutida no problema agrário brasileiro.  

Essa era uma importante compreensão que provinha da influência do 

pensamento estruturalista
190

, que possuía “a percepção de que a inflação tem origem no 

bojo da economia e não no gabinete do ministro da Fazenda” (Rangel, 2005, pág. 565). 

Portanto, analisando a peculiaridade da inflação brasileira, que seria diferente da 

chilena, ele passa a estudar os aspectos da teoria monetária com o objetivo de esclarecer 

sobre esses problemas. A grande importância dessa obra, assim como aquelas 

produzidas durante a década de 1960
191

, foi a de demonstrar que o problema agrário não 

se limita as questões relacionadas com a agricultura, implica uma inter-relação entre os 

vários setores da economia, portanto, ela teria uma face urbana e nacional. 

Por isso que uma de suas principais contribuições nessa obra está no fato de 

procurar esclarecer sobre o chamado “véu monetário” brasileiro, que tanto havia 

descortinado na análise de projetos em seu serviço no BNDE
192

. Na prática, quando se 

deparou com os problemas monetários e foi estudar sobre o assunto, encontrou uma 

pobreza franciscana em teoria da moeda brasileira. A prática na burocracia estatal e a 

base teórica da tese da dualidade básica, o fez ir além das hipóteses dos monetaristas
193

 

e dos estruturalistas
194

 brasileiros, que apesar de possuírem verdades científicas no 

interior de suas proposições, possuíam limites, que não os permitiam enxergar a 

essência do problema inflacionário. Rangel falará que os monetaristas possuíam 

claramente um espírito anti-industrialista implícito em suas formulações teóricas, que 

acreditava que o centro da inflação estava localizado nas emissões monetárias do 

Estado. Por outro lado, os estruturalistas acreditavam que a inflação estava presente na 

sociedade, nos pontos de estrangulamentos criados com o processo de desenvolvimento, 

que estava relacionada a alta propensão do consumo, ao controle monetário, assumindo 

uma posição em defesa também do controle nas emissões do Estado. Assim, de certa 

forma ocorria uma união teórica e prática na formulação das políticas econômicas do 

Estado brasileiro. Assim Rangel afirmará: 

                                                 
190 A visão estruturalista da inflação foi dada por Sunkel e pela Cepal. 

191 Correntes teóricas que analisamos no Capítulo IV. 

192 RANGEL, Ignácio. A Inflação Brasileira. Rio de Janeiro: Editora Contraponto, 2005. 

193 Os principais expoentes do monetarismo brasileiro são Eugênio Gudim e Otávio Bulhões. 

194 O principal expoente do estruturalismo brasileiro foi Celso Furtado. 
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O Plano Trienal, que consagrou a aliança dos monetaristas e dos 

estruturalistas, é também um manifesto de luta contra a estruturação 

do mercado interno de valores (Rangel, 2005, p. 556). 

 

Para Rangel, o problema inflacionário brasileiro era muito mais amplo do 

que abordado pelas duas correntes, que apesar das divergências ideológicas e teóricas, 

encontravam alguns pontos de convergência, como foi o caso do Plano Trienal. Para 

fundamentar a sua explicação, partirá da teoria monetária, tanto marxista
195

 como 

keynesiana
196

, para entender a dinâmica de acumulação de capitais e os ciclos 

econômicos curtos, que deveriam ser medidos de acordo com a taxa de imobilização 

geral do sistema, sendo esse o ponto de equilíbrio da economia. 

A dinâmica de industrialização retardatária, devido a compressão do 

mercado externo e motivada pela demanda reprimida por certos produtos industriais, 

permitiu que a indústria brasileira iniciasse um novo processo de substituição de 

importações a partir da década de 1930. Surgiram vários campos livres para o 

investimento, pois existia uma demanda reprimida, sendo esse um período de forte 

crescimento industrial. Essa é a base da sua teoria da industrialização através da 

substituição de importações. 

Apesar do florescimento do capitalismo industrial, a estrutura agrária 

continuava praticamente intocada, porém, sofrendo profundas transformações no seu 

fundamento. Com base no pacto de poder firmado pós 1930, entre o latifúndio feudal e 

a burguesia industrial, ocorria um desenvolvimento industrial sem reforma da estrutura 

agrária. Esse fato não levava a um entravamento do desenvolvimento do capitalismo 

conforme defendido pelos marxistas e pelos estruturalistas. Muito ao contrário, o 

capitalismo agrário se desenvolvia nos marcos do latifúndio feudal em processo de 

desagregação, que ainda exercia um importante papel na economia nacional e tinha uma 

posição de sócio maior no pacto de poder que administra o Estado brasileiro.  

Uma das funções do latifúndio durante esse processo de industrialização 

                                                 
195 A teoria monetária marxista esteve presente desde as obras de Marx, quando esse descreveu o 

movimento de formação do dinheiro e a própria história das relações monetárias. Marx possuía uma 

visão macro-estrutural sobre os problemas monetários, pois não estava preocupado com o paradigma 

econométrico. Hilferding irá aprofundar determinados aspectos monetários na sua obra O Capital 

Financeiro. Porém, os marxistas nunca produziram uma obra monetária mais detida, abrindo espaço 

para os economistas burgueses apresentarem as suas versões sobre o assunto. 

196 A Teoria monetária keynesiana deve ser considerada como uma ruptura com o pensamento 

neoclássico. Keynes procurava enxergar os problemas de uma sociedade monetária, discutindo o papel 

da moeda dentro da perspectiva da poupança e do investimento. Os autores neokeynesianos 

aprofundaram aspectos dessa teoria monetária, mas principalmente procurando fazer a junção dos 

conceitos keynesianos com os conceitos neoclássicos, como é o caso de Samuelson. 
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estaria relacionada com a questão do mercado de mão de obra. Esse cumpria um papel, 

através do êxodo rural, de barateamento do preço da força de trabalho, aumentando a 

taxa de exploração geral do sistema (mais-valia) e deprimindo a propensão ao consumo, 

tendo como consequência uma grande concentração da renda que colocava a economia 

em uma situação de inevitável crise de realização. 

Nas fases recessivas, ou seja, quando se esgotam as possibilidades de 

inversões, em que a capacidade ociosa se manifesta em várias indústrias e na 

agricultura, através do esgotamento do ciclo econômico de Juglar e de acordo com o 

movimento do ciclo longo de Kondratieff, que deprime as taxa de imobilização, a 

inflação surge como um mecanismo de defesa da economia contra a crise. 

Rangel acreditava que o Brasil possuía a necessidade de uma acertada 

política anti-inflacionária, o que não vinha ocorrendo pelas análises dos tradicionais 

correntes econômicas brasileiras. Por isso, antes de condenar sumariamente a inflação, 

era necessário conhecer os efeitos benéficos que essa produzia para o desenvolvimento 

nacional. Assim, a posição de Rangel se tornou completamente original no debate em 

curso. Por isso ele procurava esclarecer nessa obra o verdadeiro papel da inflação e da 

formação dos preços na economia brasileira. É assim que ele defenderá também o papel 

do planejamento econômico e do papel da autoridade monetária, pois de acordo com o 

nível de intervenção no processo, podia se agravar a crise econômica ou se aproveitar da 

inflação como um remédio contra a estagnação. Com isso, ele procurava estudar o 

mecanismo de formação dos preços, a teoria da renda, para interpretar as peculiaridades 

do processo inflacionário brasileiro. 

Para ele, a equação de trocas formulada por Fisher (MV = PT)
197

 ou a teoria 

monetária, não possuíam nada de direitista ou de esquerdista, fazia parte do terreno da 

teoria pura
198

. Com isso, postulava que “uma variação no primeiro membro da equação 

(membro monetário) deve corresponder necessariamente uma variação do segundo 

membro (membro material ou real)” (Rangel, 2005, p. 562). Com isso, Rangel 

formulava a hipótese do rompimento da equação de trocas no caso brasileiro. É esse 

rompimento que motivava que ocorresse uma variação autônoma do nível dos preços 

                                                 
197 M = dinheiro [money] ou meio circulante; 

 V = velocidade de circulação do dinheiro, ou eficácia do dinheiro, que se pode exprimir como o 

número de cruzeiros do produto nacional que se pode realizar com cada cruzeiro de meio circulante; 

 P = preço ponderado de todos os bens e serviços componentes do produto nacional; 

 T = total físico de bens e serviços componentes do produto nacional. (Rangel, 2005, p. 562) 

198 Rangel está certo ao não tratar os autores monetários com nenhum preconceito dogmático. Mas 

por outro lado desconsiderar a base da produção teórica de Fischer, que estava pensando dentro dos 

marcos do pensamento neoclássico, é desprezar aspectos importantes de sua teoria monetária, como a 

própria noção de equilíbrio e crise, que é completamente distinta da visão marxista do processo. 
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(MV < P 1 T). Com base na teoria monetária afirma que existem três hipóteses: a) 

aumentar o lado monetário da equação; b) o índice geral de preços retornaria ao nível 

anterior; c) ocorrendo as duas hipóteses anteriores, uma parte do produto material seria 

retirada do mercado, temporariamente, se referindo apenas ao fluxo de produtos 

existentes no mercado. Essa terceira hipótese, a da retenção de determinados produtos 

para não adentrar na circulação é comum no Brasil segundo Rangel, pois possuímos 

uma economia precocemente monopolizada. Se esse processo se perpetuar o Brasil 

caminharia para a depressão econômica. Porém, a economia encontra algumas 

alternativas, ou seja, ocorre uma institucionalização da inflação, pois a “elevação dos 

preços induz uma ampliação do primeiro membro da equação de trocas” (Rangel, 2005, 

p. 564). Para Rangel, nenhuma das duas principais escolas econômicas latino 

americanas não haviam se preocupado com o comportamento da demanda, que seria o 

centro da preocupação sobre o problema inflacionário. Quando as duas correntes se 

limitavam ao debate sobre a insuficiência ou inelasticidade da oferta, Rangel propunha 

que se preocupassem com a demanda, pois essa terceira hipótese nem era colocada por 

nenhuma das duas escolas. Assim afirma: 

 

A demanda, com efeito, pela sua inelasticidade específica, como no 

caso dos gêneros alimentícios, cria condições propícias à manipulação 

da oferta dos mesmos bens ou serviços, no sentido de obrigar o 

consumidor a aceitar uma alta dos preços; por outro lado, pela sua 

insuficiência genérica ou global, reduz as oportunidades de 

investimento do sistema, induz o superinvestimento em numeroso 

setores, o que é, por sua vez, causa da elevação dos custos unitários e, 

por essa via, dos preços. (Rangel, 2005, p. 566) 

 

Para ele, o centro dessa distorção na equação de trocas estava relacionado, 

não a inelasticidade da oferta agrícola, como defendia Furtado e a Cepal, e sim devido a 

comercialização a ser feita através de monopsônio-monopólio, que manipula os preços 

finais, fazendo uma anomalia no mecanismo de formação dos preços. Para ele “a 

agricultura não reage à elevação dos preços ocorrida no nível do consumidor final, por 

um aumento da produção”. Por isso considerará essa uma falsa hipótese, já que pelo 

contrário, existe é uma grande elasticidade do preço da oferta agrícola. Com isso, 

chegará a duas importantes conclusões: 

 

1. O movimento ascensional dos preços (P1 > P0, item 3) tem 

por ponto de partida não uma escassez ou limitação da oferta, 

mas a inelasticidade da demanda, que permite a grupos bem 

organizados manipular a alta; 
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2.a retenção dos estoques (T – t, item 3) se realiza não nas 

atividades causadoras da alta, necessariamente, mas noutras 

atividades, supridoras de bens dotados de maior elasticidade-

renda da demanda, e são estas últimas empresas as que, 

através do sistema bancário, compelem o governo a emitir. 

(Rangel, 2005, p. 568) 

 

Portanto, para Rangel, cabe muito mais estudar os motivos da existência de 

anomalias na equação de trocas, através da manipulação da alta dos preços promovida 

pelos oligopólios-oligopsônios, que o governo as institucionalizava e as financiava, já 

que sem esse fator esse esquema não poderia se reproduzir. Por isso, ele defendia que a 

inflação não estava relacionada com a emissão dos governos. Na verdade, o centro dos 

problemas se encontrava na baixa propensão ao consumo, devido ao nível de 

concentração da renda, que era “fruto, principalmente, de sua arcaica estrutura agrária, 

dado o nível já alcançado de suas forças produtivas” (Rangel, 2005, p. 573). Bresser 

Pereira afirma: 

 

Assim, de forma pioneira, estabelece as bases da teoria endógena da 

oferta de moeda. Outros autores, como Wickesel, Schumpeter e 

Keynes, já haviam feito alusões ao fenômeno. Mas foi Rangel quem 

primeiro desenvolveu de forma clara a idéia. Foi este fato que levou 

um dos autores deste trabalho a afirmar que, com a inflação brasileira 

define-se o segundo momento paradigmático da teoria 

neoestruturalista da inflação inercial. O primeiro havia sido definido 

anteriormente por Noyola (1956) e Sunkel (1957), que fundam a 

perspectiva estruturalista da inflação. E o terceiro surge no início dos 

anos 80, quando a teoria da inflação autônoma ou inercial é 

definitivamente desenvolvida. (Bresser Pereira e Rego, 1998, p. 30) 

 

Assim, vemos que Rangel estava a formular uma idéia inovadora 

denominada por teoria endógena de moeda. A base dessa teoria é a compreensão da 

variação autônoma de um dos elementos da equação de trocas. Essa variação autônoma 

dos preços ocorria, dentre um dos principais fatores, devido o arcaísmo da estrutura 

agrária do país. Ele nos lembrava que o Brasil realizou a sua industrialização sem uma 

prévia reforma agrária, mantendo com isso, um setor capitalista e um setor feudal, sendo 

ao mesmo tempo uma agricultura moderna e arcaica. Por isso, para ele a inflação 

brasileira era um fenômeno que representava o desenvolvimento do capitalismo no país, 

que era uma economia capitalista que se desenvolvia com uma economia feudal em 

crise. Por isso, para ele a insuficiência dos economistas e dos marxistas brasileiros 

estava em não compreender a dualidade básica da economia brasileira, entendendo as 

suas leis básicas e fundamentais. Com isso, era através do desenvolvimento desse 
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capitalismo e da desintegração do latifúndio feudal que devia ser compreendido a 

questão do desenvolvimento da moeda.  

Ele nos afirmava que o marxismo partia da definição da taxa de exploração 

do sistema, ou seja, de que o capitalismo depende da distribuição de renda nacional e da 

mais-valia. Segundo ele, o conceito keynesiano de investimento/consumo corresponde a 

categoria marxista mais valia e salário (P/V)
199

. Com o desenvolvimento do capitalismo 

que gerava uma crise da agricultura tradicional, sendo os seus principais efeitos a 

desestruturação da estabilidade do mercado de mão de obra. Assim, através da liberação 

de um excedente de mão de obra para as cidades, pelo êxodo rural, assim como a 

escassez de mão de obra nos setores agrícolas, bem como o aumento da produtividade 

agrícola, que eram a base da crise agrária do período, criava-se as condições para 

impedir qualquer transformação revolucionária na estrutura agrária brasileira. A crise 

agrária fazia com que o poder de barganha do trabalhador diminuísse, reduzindo o seu 

poder de consumo, aumentando a taxa de exploração geral do sistema. Quanto mais o 

capitalismo penetrava no campo, mais a taxa geral de exploração aumentava. 

Para Rangel, o conceito keynesiano de propensão para o consumo era a 

essência do conceito de taxa de exploração de Karl Marx. Porém, possuem diferenças 

entre os dois conceitos. Quando a taxa de exploração aumentava a propensão para o 

consumo diminuía ou ocorria o contrário. Definia assim, que a crise agrária brasileira 

fazia com que ocorresse uma redução da propensão ao consumo do sistema econômico. 

Para ele, os marxistas brasileiros pararam nesse ponto, tirando daí suas conclusões 

políticas, afirmando que seria necessária uma reforma agrária para expandir o mercado 

interno, reduzindo a taxa de exploração média do sistema. Acreditava que a reforma 

agrária podia ter sido uma das soluções, mas que devido o pacto de poder existente na 

sociedade, entre o latifúndio e a indústria nascente, já que o processo de substituição de 

importações permitia que ocorresse uma ampla formação de capital independente do 

crescimento do consumo global e do preço da mão de obra, mas a reforma agrária não 

ocorreu. Portanto, havia condições para ocorrer uma industrialização sem uma 

necessária reforma agrária. 

A crise externa pós-30 permitiu uma redução da exportação e da importação. 

Com isso existia uma procura insatisfeita no mercado interno, onde eram necessários 

maiores investimentos para atender a demanda interna, que independiam do consumo 

dos trabalhadores e da taxa de exploração do sistema. A industrialização criou nova 

                                                 
199 I/C = f (P/V). 
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demanda para os produtos agrícolas, reduzindo os efeitos da crise agrária e firmando o 

pacto de poder saído da Revolução de 1930. Rangel afirma: 

 

Em resumo, a saúde do sistema econômico brasileiro assenta não 

numa razoável taxa de exploração (P/V), mas numa enérgica formação 

de capital, capaz de absorver parcela decisiva da mais-valia social, 

assegurando assim a continuidade do crescimento da renda e um nível 

elevado de emprego (Rangel, 2005, p. 580) 

 

Dessa forma, destacava a dinâmica e o papel da formação de capital nesse 

processo. Para ele foi provado por Marx e Keynes que o investimento não cumpria 

apenas um papel passivo. O investimento criava uma nova capacidade produtiva que se 

realizava sobre o consumo. Mas para que essa procura real aumentasse a renda real era 

necessário que o sistema possuísse uma grande capacidade produtiva ociosa. Os 

investimentos substituidores diversificaram o parque produtivo nacional, onde a 

capacidade ociosa que era visível na agricultura e vista em outros setores. Por isso, para 

o Brasil fugir dos problemas resultantes do crescimento e do equilíbrio monetário, seria 

necessário o aumento da participação do trabalhador na renda nacional, através do 

aumento de salários. A reforma agrária seria uma das soluções cabíveis para ocorrer essa 

distribuição de renda e redução das desigualdades sociais. Rangel afirmava que muitas 

vezes a questão agrária era vista como um problema separado dessa problemática geral, 

como se fosse um problema restrito a agricultura.   

Discordando das principais formulações dos reformadores sociais do 

período e principalmente do Partido Comunista, não acreditava que a burguesia seria 

capaz de apoiar um programa utópico de mudança da propriedade da terra. Essa 

burguesia estava ligada ao latifúndio em uma aliança de classes que administra o Estado 

brasileiro. Por isso, “Nada mais ilusório do que esperar que a burguesia ligada ao 

latifúndio, inclusive por laços de sangue – rompa seu pacto de poder com o latifúndio, 

pelo menos enquanto este não houver esgotado suas possibilidades” (Rangel, 2005, p. 

584). Notava que esse esquema de distribuição da renda não sofria nenhuma alteração, 

apenas mudanças parciais e que “não comprometem a sua essência”. 

Para ele, o equilíbrio da economia brasileira só podia ser buscado na 

elevação da taxa de formação de capital (aumento da capacidade produtiva e da renda). 

Esse seria o interesse geral da sociedade, de todas as classes sociais que compõem a 

sociedade brasileira. Contra esse interesse existia apenas uma força capaz de impedir 

esse interesse geral nacional, que era “o imperialismo estrangeiro”, que mesmo que seja 

um aliado da burguesia e do latifúndio, possuía interesses também contraditórios com 
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esses. Portanto, para ele, a estrutura agrária e esse quadro geral só podiam ser 

modificados com uma crise do pacto de poder iniciado em 1930, ou seja, quando 

acabassem as condições para a expansão dos investimentos (de absorção da mais valia). 

Para ele, para ocorrer uma expansão da formação de capital era necessário ocorrer uma 

preparação, como a unificação do mercado interno, mudanças na política cambial, entre 

outras. Porém, nos anos 60 já apresentava os limites do modelo de industrialização 

baseada na substituição de importações. O maior reflexo disso era a existência de 

capacidade ociosa em quase todos os ramos e setores da economia brasileira na década 

de 60, que já tinham esgotado muitas possibilidades de investimentos. Portanto, ele 

acreditava que a problemática econômica estava ligada ao processo de formação de 

capital, da qual mesmo nas condições existentes de pacto de poder saído de 1930, era 

possível criar as condições institucionais para “efetivação de nova e ampla demanda de 

capital, capaz de absorver parte decisiva da massa de mais-valia disponível ou em 

perspectiva”. (Rangel, 2005, p. 589). Por isso cabia criar um projeto salvacionista para 

estimular o crescimento econômico, que era sinônimo do crescimento das inversões. 

Pois, se ocorresse uma saturação da demanda de inversões a tendência seria o 

crescimento da capacidade ociosa. 

Essa capacidade ociosa também provém da baixa propensão ao consumo 

existente na sociedade brasileira devido a concentração da estrutura agrária e o controle 

dos oligopólios/oligopsônios na distribuição dos produtos agrícolas. É dessa forma que 

Rangel ainda adentrava em um aspecto polêmico, o do caráter do redistributivismo do 

Estado brasileiro, através da legislação trabalhista, previdência, o que fez com que os 

salários não caíssem a níveis abaixo da subsistência. Francisco de Oliveira o criticará 

duramente, como um teórico do redistributivismo do Estado populista. Oliveira 

demonstrava o contrário, que o Estado serviu para ampliar a taxa de exploração. A 

problemática de Rangel se diz na diferenciação dos conceitos keynesiano de propensão 

de consumir e taxa de exploração dos marxistas. Era necessário discutir que a formação 

do capital significava uma relação entre os dois conceitos. Como a taxa de inversão e de 

imobilizações era o termômetro do desenvolvimento da economia brasileira, estava 

chamando a atenção para a necessidade de o Estado intervir no sentido de atuar em 

determinados setores para cumprir o papel de consumidor. Portanto, a baixa propensão 

ao consumo e a elevada taxa de exploração do sistema precisam ser compensadas por 

uma elevada taxa de imobilização. Assim a inflação era um mecanismo de defesa da 

economia, que atuava no sentido de manter a elevação da taxa de imobilização toda vez 

que essa tendia a declinar.  Através das emissões do Estado, a inflação acabava sendo 
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institucionalizada. Dessa forma, a inflação era uma espécie de remédio que a economia 

adotava para manter o crescimento e o equilíbrio da economia. Vejamos Rangel: 

 

Não obstante certos efeitos corretivos, induzidos pela legislação 

trabalhista e outros fatores, a elevada taxa de exploração do sistema 

tende a exprimir-se em baixa propensão a consumir, que carece de ser 

compensada por uma elevada taxa de imobilização. 

Nestas condições a economia é particularmente sensível às variações 

da taxa de imobilização. A inflação emerge como um recurso 

heterodoxo, mas eficaz, para manter elevada a taxa de imobilização, 

quando esta manifesta tendência a declinar. (Rangel, 2005, p. 595). 

 

4 – Inflação e Questão Agrária II 

 

Cabe-nos discutir sobre os aspectos da inflação e da renda para Ignácio 

Rangel. Para ele, existia uma correlação entre a renda real e a taxa de inflação nos 

países latino-americanos, conforme demonstravam os estruturalistas. Rangel descartava 

a explicação da inflação dada pela escola estruturalista, com base na inflação chilena, de 

que o cerne do processo inflacionário seria a inelasticiadade-preço da oferta global. Para 

isso Rangel buscará explicar e superar a teoria estruturalista da inflação através do 

estudo da teoria da renda e não irá buscar respostas simplesmente através da teoria 

monetária.  

Então, ele acredita que como o Brasil é um país em que não ocorreu uma 

prévia reforma agrária, que por isso possui uma grande concentração de renda e do qual 

a crise agrária tende a pressionar a redução do poder de barganha salarial dos 

trabalhadores urbanos, o que não permite elevar a demanda do consumo corrente.  

Assim, como a economia brasileira funciona “acima do ponto crítico”, 

possuindo uma tendência a subutilização da capacidade produtiva, a economia caminha 

a todo o momento a beira da depressão econômica. Para Rangel a espinha dorsal da 

acumulação capitalista no país podia ser medida pela taxa de imobilização do sistema e 

seria esse o fator que mantinha o equilíbrio da economia brasileira. Mas “por muito 

importantes que se tornem as imobilizações não produtivas ou de consumo, a 

capacidade produtiva tende continuamente a tornar-se excessiva, dada a mecânica da 

demanda global, presa a uma demanda de consumo que se expande preguiçosamente” 

(Rangel, 2005, p. 597).  

Mesmo com esses limites para a expansão da taxa de imobilização, ele 

defenderá que existem ainda campos livres para o investimento, já que a economia 
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brasileira funciona através de setores atrasados e outros setores modernos. Assim, 

acredita que ainda existam inúmeras possibilidades de inversões em setores com 

capacidade produtiva insuficiente ou inexistente. Assim enxerga que “a elevação da 

taxa de inflação é um dos meios pelos quais a economia resiste a essa tendência, 

sustentando a taxa de imobilização do sistema, até que, sob a pressão dos conflitos 

sociais e políticos desencadeados simultaneamente, sejam efetivadas as mudanças 

institucionais necessárias à preparação de novos campos virgens para investimentos, 

com o que, elevando-se espontaneamente a taxa de formação de capital do sistema, o 

equilíbrio macroeconômico passa a ser menos dependente das imobilizações 

artificialmente provocadas e, portanto, menos dependente da taxa de elevação dos 

preços” (Rangel, 2005, p. 598). Assim ele defenderá uma interessante tese, pois ele 

acredita que a economia brasileira não se deixa arrastar pacificamente para a depressão, 

que a inflação é uma resposta da economia, mantendo os preços em forma ascensional, 

à depressão econômica, portanto, sem inflação o país caminharia para o 

aprofundamento da crise. É dessa forma que para ele a inflação é antes de tudo um 

mecanismo de defesa da economia.  

Nessas condições, a organização de um mercado financeiro nacional, através 

das bolsas de valores, no sentido de criar as condições institucionais para o estímulo às 

inversões e transferências intersetoriais de recursos, é uma medida necessária para se 

desenvolver uma política antiinflacionária. Inclusive, será o desenvolvimento desse 

mercado financeiro nacional que possibilitará o fortalecimento e expansão de um 

mercado de terras no Brasil, que desempenhará função imprescindível para a 

instauração de uma condição político-econômica favorável para mudanças na estrutura 

agrária, que teria um papel de uma espécie de “lei áurea da terra”, resolvendo com isso 

um dos principais pontos que gestam o processo inflacionário brasileiro. 

Rangel discutirá de forma interessante como o mecanismo de formação dos 

preços está ligado à manipulação no controle da distribuição. Assim, defenderá que 

durante muito tempo a inflação cumpriu um papel positivo. Falará que o sistema 

econômico definiu-se paulatinamente a convertê-la num processo orgânico. Acreditava 

então, que a economia não podia ficar refém dos problemas financeiros do Estado, 

determinado por causas exógenas, para transformar esses em causas endógenas. O meio 

termo entre essa questão poderia ser encontrado no mecanismo de formação dos preços. 

Explicava didaticamente, “que a elasticidade-preço varia de um produto para outro. A 

demanda real de certos produtos tem a propriedade de permanecer relativamente 

indiferente a variações importantes dos seus preços – e desses produtos dizemos que 
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têm demanda inelástica ao preço. Para outros, ao contrário, a elasticidade-preço é 

elevada, o que quer dizer que uma pequena variação dos preços é suficiente para 

provocar variação nas quantidades solicitadas pelo público consumidor” (Rangel, 

2005, p. 618). Portanto, defenderá que devido essa desigualdade das elasticidades-preço 

da demanda, está contida a possibilidade da manipulação dos preços. Assim afirmará 

que “basta que alguém possa controlar, limitar arbitrariamente as quantidades 

oferecidas ao mercado desses bens específicos, para, eo ipso, investirem-se no poder de 

variar também arbitrariamente os preços, sem que o público consumidor tenha 

possibilidade de se defender” (Rangel, 2005, p. 618).  

Criticando as políticas antiinflacionárias adotadas até o período de 1963, 

afirma que “todos os programas de luta contra a inflação até hoje formulados tomam o 

efeito por causa e pretendem resolver o problema pelo controle direto do poder emissor, 

os quais, equivocadamente, julgam movidos pelas necessidades financeiras do Estado” 

(Rangel, 2005, p. 620). Por isso é que ainda existe outro aspecto nesse processo segundo 

Rangel. Devido à renda nominal do consumidor brasileiro, se ocorre o aumento dos 

preços de alguns bens que ele compra, a sua renda também variará. Ou seja, o custo de 

vida aumentará, levando a renda do trabalhador a declinar. Esse declínio da renda 

nominal da população influenciará o desempenho das empresas de diversas formas, 

onde a procura por determinados bens variará de acordo com a proporção da renda. 

Portanto, acredita que enquanto essa renda nominal não se adapta a essa manipulação 

dos preços, ela “põe em movimento o mecanismo da elasticidade-renda da procura” 

(Rangel, 2005, p. 619), rompendo-se o equilíbrio econômico financeiro das empresas 

envolvidas. Essas empresas pressionarão os bancos, que pressionarão o sistema emissor 

(o Estado). Esse impulso de transmitir o movimento da elasticidade-renda da procura é 

institucionalizado, onde o Estado passa a utilizar recursos de sua receita e acomodando 

a sua despesa para efetivar esse processo. E é assim que precisa ser pensada a política 

econômica para o problema inflacionário, assim como deve ser criticado o modelo 

cepalino. 

Assim adentrará em um dos pontos que mais nos interessa para os fins de 

nossa presente exposição, que são as anomalias existentes na formação dos preços. Por 

isso, falará que para existir esse movimento autônomo, que não é provocado pelo 

aumento de quantidade de bens e serviços disponíveis para a economia. Acredita que as 

teses estruturalistas que defendem a inelasticidade da oferta de produtos agrícolas são 

totalmente equivocadas, já que a agricultura conseguiu várias vezes responder as 

exigências internas e externas. Claro que essa situação de retirada do mercado de parte 
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da produção é feita pelos monopólios e é por isso que a saúde do sistema depende do 

desmantelamento ou disciplinamento destes. Para a continuidade do processo de 

desenvolvimento é necessário rever essa questão. Mas na prática a política do Estado 

está em conservar e fortalecer esses monopólios em vez de desmantelá-los. 

Aprofundando sobre a questão do oligopsônio-oligopólio da 

comercialização de produtos agrícolas, acredita que esses obedecem a dois critérios, se é 

de exportação ou destinado para o mercado interno. Esse oligopsônio-oligopólio 

funciona devido à presença do Estado que age como se fosse um monopólio. Ou seja, o 

Estado manipula o preço ao produtor e ajuda a manter sob o julgo do modelo 

concentrado de comercialização, tendo o papel de desorganizar continuamente a 

produção agrícola, da qual esses grupos aproveitam do fato da escassez provocada de 

certos produtos, que se aproveita da inelasticidade da demanda, colocando o 

consumidor como refém de preços extorsivos, arrastando todo o sistema nacional de 

preços para a elevação. Portanto, acredita que não existem motivos econômicos e 

sociais para a justificação dessa manipulação na comercialização. Acredita que a única 

explicação a ser dada se dá no fato do apoio que o Estado dá a esse tipo de anomalia, 

com o pretexto de fazer o tabelamento de preços, da qual legaliza e institucionaliza todo 

esse processo. Assim nos falará que esse é mais um problema impróprio, o qual não 

demanda reforma na estrutura para ser resolvido: 

 

Essas anomalias no mecanismo de comercialização e formação dos 

preços dos produtos agrícolas suscitam problemas que, examinados 

superficialmente, se assemelham a problemas agrários. São 

pseudoquestões agrárias, ou problemas impropriamente agrários, 

como os denominamos em outro trabalho (A Questão Agrária 

Brasileira). Esses falsos problemas agrários estão neste momento 

desempenhando importante papel político, pois enganam a opinião 

pública, impelindo-a por pistas falsas, desviando o país da solução dos 

problemas realmente em pauta. (Rangel, 2005, p. 625). 

 

Como esse é mais um problema impróprio da agricultura, a luta contra a 

inflação exigirá a mudança de atitude do Estado e o desmantelamento desse monopólio 

é uma questão essencial nesse processo. Acredita que o meio mais eficaz de combatê-lo 

é instaurando uma política de preços mínimos ao produtor agrícola. Ele acredita que 

naturalmente está ocorrendo à correção dessa anomalia, com o surgimento de 

monopólios modernos e capitalistas de comercialização, que assume duas maneiras, 

sendo a de pecuaristas e grandes produtores agrícolas que se organizam para chegar 

diretamente ao consumidor, ou através dos grandes distribuidores que se organizam 



227 

 

aproximando-se dos produtores. É claro que Rangel também defenderá a existência de 

monopólios na indústria substituidora, já que essa se constituiu através da reserva de 

mercado realizada pelo protecionismo que limitava a competição estrangeira. Esse 

mecanismo também acabou permitindo que o processo de elevação autônoma dos 

preços se repetisse nos monopólios industriais. Assim também o setor exportador possui 

uma política semelhante, através da valorização artificial do café. O Estado 

institucionaliza dessa forma as políticas inflacionárias presentes no setor exportador. 

Um último aspecto que destaca é o preço da mão de obra como outro fator 

institucionalizador desse processo. Esses salários são fixados através de pressão do 

exército industrial de reserva que deprime o salário. Ele acredita que o Estado evitou 

com que esse salário reduzisse para um nível abaixo da subsistência quando adotou 

medidas compensatórias e aprovou a legislação trabalhista. Esse preço faz parte também 

de um mecanismo institucionalizador da inflação. O direito trabalhista, que para ele foi 

outorgado para o trabalhador, criando a forma de organização sindical e de barganha de 

salário, induz periodicamente a revisão dos vencimentos, de certa forma automático, se 

tornando um mecanismo institucionalizador da inflação também. Acredita que para 

resolver esse problema é necessário que se restabeleça a renda real dos consumidores. 

Portanto, vemos que a inflação foi aos poucos se institucionalizando. Disso 

acredita que a inflação não pode ser combatida apenas com medidas de finanças 

públicas. Assim Rangel criará um plano de combate à inflação, que deveria ter como 

eixo a seguinte análise: “em vez de recusar as emissões solicitadas pelo sistema 

econômico, via mecanismo de formação de preços, caberia emitir planificadamente sem 

provocação alguma, até que a observação do sistema econômico nos mostrasse que isso 

não mais será necessário, ou somente será em menor medida” (Rangel, 2005, p. 636). 

No centro da política de elevação autônoma dos preços encontramos o 

problema da comercialização de produtos agrícolas, que devido estarem em situação 

monopsônio-monopólio, leva a uma distorção na equação dos preços. Essa estrutura é 

fortalecida e institucionalizada pela ação estatal. Essa prática representa a política 

estabelecida diante do pacto de poder surgido depois de 1930. Na resolução de tal 

dualidade que representa o Estado e todos os institutos presentes na sociedade brasileira, 

é necessário incentivar o desenvolvimento econômico capitalista no país, desde as 

formas de comercialização como de propriedade da terra. Assim, a alternativa viável é a 

estruturação do mercado financeiro, através da criação do mercado de valores 

imobiliários. 
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5 – A Questão Agrária como uma Questão Financeira 

 

Agora discutiremos outra questão de bastante importância para o 

pensamento agrário de Ignácio Rangel, que é a discussão da formação do preço da terra 

no Brasil e a particularidade da apropriação da renda da terra no país. A síntese do novo 

aporte que ele proporcionou para a teoria da renda da terra foi denominada pelo 

conceito de quarta renda. Ele chegou à formulação dessas questões durante a década de 

1970 e 1980, em que aprofundou sobre o problema financeiro no debate sobre a questão 

agrária. Até então nenhum economista ou organização política brasileira havia 

conseguido realizar contribuições teóricas com o grau de originalidade sobre a relação 

entre o monopólio da terra e o preço da terra. Foi devido a isso que Rangel conseguiu 

abrir novos campos de investigações sobre os problemas agrários brasileiros. 

Em primeiro lugar, gostaríamos de ressaltar que Rangel chegou ao tema na 

tentativa de encontrar um caminho alternativo a necessidade de um desencadeamento do 

processo revolucionário no país, que era considerado pelos reformadores sociais como 

condição indispensável para o desenvolvimento econômico do país e a conseqüente 

mudança da estrutura agrária
200

. Ignácio Rangel acreditava que não existia uma 

correlação de forças favoráveis para o desencadeamento de uma Revolução Agrária no 

Brasil (que mesmo sendo esse um caminho para uma distribuição da renda e do 

fortalecimento do mercado interno, aspectos que permitiriam o desenvolvimento do 

capitalismo no país) resolveu pesquisar sobre a formação do preço da terra. Foi a partir 

dessa discussão que ele desenvolveu os seus estudos sobre a peculiaridade da extração 

da renda da terra no Brasil. 

Essa crença de que não havia forças políticas capazes de realizar tais 

transformações na estrutura agrária brasileira o levou a busca de um caminho alternativo 

que resolvesse esse impasse, essa anomalia, que estaria expressa no monopólio feudal 

da terra, manifesto em todo o direito fundiário brasileiro que garantia imutabilidade da 

propriedade fundiária
201

. Com isso, não fugia a mentalidade predominante em sua 

época, que era a de que o capitalismo seria capaz de apresentar uma resolução para o 

                                                 
200 Além dos tradicionais reformadores sociais expresso nos grupos de esquerda e nos grupos 

nacionalistas, Rangel acreditava que até mesmo “os Estados Unidos, mal informados da dialética real 

da sociedade brasileira, estão manifestando um interesse imprudente pela reforma agrária no Brasil” 

(Rangel, 2005, pág. 61). 

201 O direito seria manifestação da dualidade básica da economia brasileira, onde o direito 

internacional procurava tudo mobilizar enquanto o direito civil procurava a tudo imobilizar. Ele 

acreditava que apenas quando as mudanças eram institucionalizadas, através das modificações nos 

pólos da dualidade, através da homologação de uma nova situação, é que criava as condições 

institucionais de modificação do sistema legal do Brasil. 
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problema agrário nacional, que bastava apenas estimular o seu próprio desenvolvimento 

em todos os setores da economia, estimulando com isso a formação de um preço de 

mercado para a terra
202

, que poderia tender a quebra do monopólio fundiário instaurado 

no país. 

É por isso que a partir da década de 60 ele verá a necessidade do 

fortalecimento desse mercado embrionário de títulos imobiliários. Seria ele a chave para 

o entendimento do problema agrário brasileiro a partir de então. Pois, da mesma forma 

que o preço da terra possui a possibilidade de se elevar, também possuía a possibilidade 

de reduzir, sendo esse processo de formação do preço da terra parte de um movimento 

cíclico da economia brasileira. Na época de crise do mercado externo existia uma 

tendência de queda do preço da terra. Mas quando aqueciam os negócios no mercado 

internacional, o preço da terra tendia a se elevar. Porém, existia uma singularidade no 

caso brasileiro, que seria a existência de abundantes terras devolutas, que dependendo 

da política econômica empregada pelo Estado, havia possibilidade de pressionar em 

longo prazo para a queda do preço da terra. A chave de todo esse processo seria o 

estímulo gerado pelo fortalecimento do mercado de compra e venda de terras, fazendo 

com que a terra excedente fosse comercializada, reduzindo o caráter especulativo e 

monetário embutido no preço da terra. Portanto, essa seria uma medida que levaria a 

uma “lei áurea da terra” no Brasil, ou seja, a possibilidade de posse da terra para 

milhares de pessoas. Por isso que a questão agrária para Ignácio Rangel estava 

diretamente ligada ao desenvolvimento do mercado financeiro nacional, principalmente 

o vinculado a negociação de títulos imobiliários. A questão agrária se tornava uma 

questão financeira. 

Rangel defendia que a política estatal
203

 durante esse processo deveria se 

pautar na criação de estímulo para o fortalecimento de um mercado de terras e não a de 

estimular a manutenção do monopólio da propriedade da terra e muito menos estimular 

os oligopsônio-oligopólios da comercialização dos produtos agrícolas. Assim, a política 

                                                 
202 O mercado de terras no Brasil surgiu a partir da lei de terras de 1850, que regularizou os títulos 

fundiários e criou perspectivas para a compra e venda da terra. Porém, esse mercado de terras era 

bastante embrionário, servindo para garantir a posse dos grandes proprietários e legalização de 

inúmeras áreas griladas. O mercado de terras só desenvolverá de fato a partir de 1930, devido à 

intervenção direta do governo no fortalecimento do mercado de terras, onde os créditos estavam 

ligados a relações de propriedade agrária, que servia como a garantia de obtenção de créditos 

agrícolas. Rangel está chamando a atenção para a estruturação de um mercado de terras baseado nos 

princípios capitalistas que possa romper com o monopólio feudal da terra, que se dará com o 

fortalecimento do mercado de títulos imobiliários. 

203 É por isso que ele desenvolverá inúmeros estudos sobre a programação econômica em que 

demonstrava a viabilidade do Estado intervir no sentido de permitir o pleno desenvolvimento 

econômico e florescimento do capitalismo no Brasil. 
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do governo firmada pelos militares através do Estatuto da Terra, em que priorizava a 

compra por parte do Estado de terras em conflito para fins de reforma agrária, era 

criticada por Ignácio Rangel, pois esse tipo de política fundiária seria um fator de 

elevação artificial do preço da terra, indo na contramão dos mecanismos automáticos do 

mercado que poderiam levar a um novo tipo de modelo agrícola, fortalecendo ainda 

mais o sistema latifundiário feudal na coalizão de classes do pacto de poder presente no 

Estado brasileiro, que representa a dualidade. 

Mas a crítica de Rangel não se limitava a política fundiária adotada pelos 

mais diferentes governos brasileiros. Ela também buscava uma nova conceituação para 

todos aqueles que defendiam a causa das reformas sociais, que não viam a importância 

na mudança de determinados entraves estruturais, que permitissem a modificação do 

modelo fundiário brasileiro, agindo, segundo ele, muito mais para manter o latifúndio 

feudal do que para incentivar a implementação do capitalismo no campo
204

. 

Assim, para responder a todos esses pensadores agrários e a política 

fundiária estatal, o que o colocava em uma situação de relativa independência, é que ele 

irá buscar resposta na teoria da renda fundiária, entendendo a peculiaridade da renda da 

terra no Brasil e da formação do preço da terra. Assim iremos analisar alguns aspectos 

da teoria da renda da terra para a ciência econômica ocidental e apontar alguns aportes 

de Rangel sobre o assunto. 

 

6 - Rangel, os clássicos e a quarta renda 

 

A renda da terra é um importante conceito para os estudos agrários. A renda 

é uma sobrevalorização obtida por um proprietário de algum produto escasso no 

mercado. Assim é que a terra gera renda, pois ela produz um lucro suplementar, que 

ocorre devido à escassez e limitação da oferta de terras. A renda da terra é esse lucro 

suplementar que fica nas mãos do proprietário do solo em decorrência do monopólio da 

terra ou da diferença de fertilidade, localização, entre outros aspectos. A renda da terra 

na sociedade capitalista é parte da mais-valia e sempre deve estar acima do lucro para 

ser adquirida. Foi dessa forma que o conceito de renda da terra foi elaborado com maior 

precisão por Karl Marx, definindo a Renda Diferencial I, a Renda Diferencial II e a 

Renda Absoluta, definindo que não é a renda que determina o preço do produto e sim 

                                                 
204 Assim seriam as propostas de reforma agrária que não previa diferenciação na expropriação do 

latifúndio, não diferenciando o latifúndio capitalista nascente, que representava um fator progressista 

na economia nacional, do latifúndio feudal, que era algo central a ser eliminado do campo brasileiro. 
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que o preço determina a renda, corrigindo assim Adam Smith e seguindo os 

ensinamentos de Ricardo. Rangel inovará o entendimento da renda da terra através do 

conceito de Quarta Renda. 

Marx partia do paradigma formulado pelos economistas clássicos, 

demonstrando que esses analisaram apenas uma parte do problema. Assim é que Marx 

iria superar o conceito de renda da terra formulado Adam Smith
205

, que foi responsável 

pela primeira definição do que conhecemos atualmente como renda fundiária. Mas a 

verdadeira base que fundamentava a teoria da renda da terra de Marx foi à elaborada por 

Ricardo
206

, que mesmo partindo de Malthus
207

, conseguia abordar o problema da renda 

                                                 

205 A teoria da renda da terra está presente no pensamento econômico desde Adam Smith, que foi 

aquele quem deu um caráter científico ao que conhecemos hoje como economia política moderna. 

Iniciemos apresentando a teoria da renda da terra de Smith, pois foi a sua análise que forneceu a 

explicação do paradigma clássico para a compreensão dessa questão.  

 Adam Smith procurava em sua principal obra compreender o funcionamento econômico da 

sociedade de seu tempo, ou seja, a nascente sociedade capitalista. Assim nos formula questões 

originais que dão a base para a criação de uma nova ciência social, a economia política. A questão 

essencial para todo o movimento econômico encontrava na explicação do papel da divisão do trabalho 

no aumento da produtividade do trabalho, que era o fator que havia permitido um maior intercâmbio 

entre os homens, aumentando a troca de mercadorias e a relação entre as mais longínquas regiões. Ele 

procurava demonstrar como todos os homens se beneficiavam com essa situação de ampliação da 

divisão do trabalho. Assim é que ele acreditava que “entre os homens (...) os talentos mais distintos 

são úteis uns aos outros; os diferentes produtos de suas respectivas capacidades, graças à propensão 

geral a cambiar, permutar ou trocar, reúnem-se, por assim dizer, num patrimônio comum, que permite 

a cada homem adquirir todas as partes produzidas pelos talentos de outros, de acordo com suas 

necessidades” (Smith, 2003, p. 22). Assim, essa relação egoística do homem que contribuía para a 

satisfação das necessidades sociais do conjunto dos homens, levava ao fortalecimento do mercado e 

ao intercâmbio entre os homens. É diante dessa análise que ele fundamentará a sua teoria do valor, do 

preço das mercadorias e da renda da terra. 

 Assim Smith acredita que o preço é decomposto em três partes representativas de três classes 

sociais, sendo o “salário, lucros e renda da terra são as fontes originais de todo rendimento, bem 

como de todo valor de troca [onde] qualquer outro rendimento deriva, em última análise, de uma ou 

outra dessas três fontes” (Smith, 2003, p. 65). Então, para ele todo “o rendimento que procede do 

trabalho denomina-se salário”, assim como “o rendimento extraído de um capital que o próprio dono 

administra ou emprega chama-se lucro” e “o rendimento que procede inteiramente da terra 

denomina-se renda da terra e pertence ao proprietário” (Smith, 2003, p. 65). Para o fim do nosso 

trabalho, atentaremos ao terceiro aspecto. Assim Smith define a renda da terra como “a renda, 

considerada como o preço pago pelo uso da terra, é naturalmente o preço mais elevado que o arrendatário pode 

pagar, levando em conta as circunstâncias em que se encontra a terra” (Smith, 2003, pág. 185). Ele ainda nos 

diz que “a renda da terra, considerada como o preço pago pelo seu uso, é então naturalmente um preço de 

monopólio” (Smith, 2003, p. 187). 

 Assim, para Smith a renda da terra é fruto do monopólio do proprietário agrário que procurava 

tirar o máximo de vantagem de sua condição de proprietário do solo, conseguindo com isso a 

aquisição da renda fundiária, que era uma parte componente do preço das mercadorias importante. 

Para aprofundar a compreensão sobre a renda da terra Smith desdobrava a sua análise em três partes. 

Na primeira ele procurarava definir que existiam terras que sempre geravam alguma renda, como era 

o caso da produção de alimentos, em que a procura sempre era grande. Na segunda análise ele afirma 

que existiam determinados tipos de cultivo que podiam gerar ou não uma renda fundiária, que é o 

caso dos outros produtos agrícolas que não eram alimentação. O terceiro ponto ele analisava “as 

variações que, em diferentes períodos de progresso, ocorrem naturalmente no valor relativo dessas 

duas diferentes espécies de produtos, seja quando comparados um ao outro, seja quando comparados 

às mercadorias manufaturadas” (Smith, 2003, p. 188). Essa seria a base da teoria da renda da terra 

formulada por Smith. 

206 A teoria ricardiana da Renda da terra foi formulada tendo a seguinte base. Devido esse não ter 

encontrado fundamentação em sua teoria do valor trabalho na explicação do problema da renda ele 
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da terra com algumas importantes diferenças, devido à teoria do valor trabalho e da 

análise da renda diferencial. 

A discussão sobre a renda da terra foi uma questão importante a ser 

compreendida pelos economistas clássicos, principalmente pelos problemas surgidos 

para a agricultura diante do desenvolvimento industrial britânico. Os proprietários 

fundiários passaram a pressionar o governo inglês para a implementação de subsídios 

protecionistas para os produtos agrícolas. Assim foi que os dois principais 

representantes da economia clássica da Inglaterra se posicionaram durante esse período. 

Malthus construirá a sua teoria da população que possui uma visão da renda da terra 

embutida nela e Ricardo dará continuidade à teoria da renda da terra formulada pelo 

primeiro autor. Mas apesar das aparentes similitudes, os dois autores possuíam 

perspectivas divergentes. Malthus era um defensor do subsídio e do protecionismo 

enquanto Ricardo era completamente contrário a essa iniciativa. Foi devido a esse 

acalorado debate que Ricardo se tornou um economista, onde foi incentivado por seu 

amigo Stuart Mill, a escrever sobre o seu posicionamento sobre a contenda dos 

subsídios agrícolas. Ricardo procurou formular a sua teoria da renda da terra como uma 

forma de ataque aos proprietários rurais ingleses. 

Ricardo partia da análise da sociedade capitalista, que segundo ele estava 

dividida em três classes que se apropriavam da produção: os capitalistas que seriam 

donos dos meios de produção e responsáveis pela acumulação do capital; os 

trabalhadores que não possuíam meios de produção; e os proprietários agrários que 

possuíam o monopólio da terra. Ricardo estava em busca do entendimento de como 

ocorre à divisão do produto entre essas três classes. A divisão da produção se dava entre 

o lucro, o salário e a renda. A renda se dava pela diferença de fertilidade existente entre 

os solos. Assim Ricardo propõe o estudo da renda como a parte da produção que fica na 

mão do proprietário agrícola que possui o monopólio do solo. Assim é que ele 

concentrará os seus esforços na definição das diferenças de fertilidades existentes no 

setor agrícola. 

                                                                                                                                               
procurou aprofundar no estudo da renda diferencial, como uma maneira alternativa. Foi Marx quem 

ressaltou mais tarde o papel do valor-trabalho na formação da renda da terra. 

207  A renda da terra cumpre um importante aspecto na teoria de Malthus e talvez seja um conceito 

central de sua análise. Foi assim que ele definiu a renda da terra como “podemos definir a renda da 

terra como a parcela do produto total que fica para o proprietário da terra depois de pagas todas as 

despesas, de qualquer tipo, referentes o seu cultivo, inclusive os lucros do capital empregado, 

estimados segundo a taxa usual e ordinária de lucro do capital agrícola no período considerado” 

(Malthus, 1996, p. 81). Ele atribui à renda da terra, da mesma forma que os fisiocratas, que ela é fruto 

da generosidade da terra. Ricardo irá romper com a teoria da renda da terra formulada por Malthus a 

entender que a renda surgia a partir da escassez da terra. 
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Conforme já foi colocado anteriormente, Ricardo no "Ensaio" trouxe 

uma visão inovadora da teoria da renda da terra, na medida em que a 

apresentava juntamente com uma teoria sobre os lucros bem como a 

tendência a queda da taxa de lucro no decorrer do processo de 

desenvolvimento do capitalismo (Lenz, 1992, p. 23). 

 

Em Ricardo a renda da terra será um conceito extremamente importante de 

seu sistema econômico, já que diferentemente de Malthus, entendia que a renda era uma 

conseqüência do aumento dos preços e não causa deste. Assim em seu debate sobre a 

abertura do mercado inglês para a concorrência ultramarina, enxergava a necessidade da 

concorrência externa, da entrada de produtos agrícolas das colônias na economia 

britânica. Mas com o desenvolvimento do sistema capitalista e com as novas 

problemáticas surgidas no meio rural, a teoria ricardiana passou a ser questionada por 

muitos autores. Plata irá nos falar que: 

 

Por muito tempo, os estudiosos do mercado de terras aceitaram o 

modelo ricardiano como suficiente para explicar a evolução do preço 

da terra agrícola. Neste modelo, a evolução do preço da terra está 

intimamente ligada à renda e esta seria a única responsável pela 

flutuação do preço (Plata, 2001, p. 21). 

 

Um século depois a teoria ricardiana sofreria enormes contestações 

conforme nos afirma Plata. Devido à ineficácia relativa da teoria ricardiana para a 

explicação de novos fenômenos fundiários, já que passavam a verificar nos Estados 

Unidos e em outras regiões, que a flutuação do preço da terra não necessariamente 

estava relacionada com a renda da terra, assim era necessário distinguir a renda e o 

preço da terra (Plata, 2001). Segundo o autor essa descoberta ficou conhecida como 

“paradoxo do preço da terra”, que era o crescimento do preço da terra acima da renda da 

terra. Assim, exigia-se uma nova explicação para o paradigma clássico e marxista. 

Para resumir consideraremos que Marx aprofundou e superou os 

economistas clássicos também no entendimento da renda da terra, o que não significa 

que esse debate não esteja povoado de controvérsias no interior do próprio marxismo, 

conforme nos demonstra o debate dos anos 70
208

. Segundo Kosta Vergopoulos, o 

                                                 
208 Alguns marxistas procuraram problematizar sobre o conceito de renda da terra em Marx e a sua 

aplicabilidade com o desenvolvimento da economia capitalista. Os principais referenciais desse debate 

foram Samir Amim, P Ph Rey e Kostas Vergopoulos. Para Samir Amin as categorias marxistas 

continuavam válidas para a análise da agricultura africana. Para Kostas Vergopoulos existiam 

inconsistências na teoria da renda da terra proposta por Marx, mas que a renda seria uma normalidade 

dentro do capitalismo. Já P. Ph. Rey acreditava que a teoria da renda absoluta estava completamente 

superada e não podia ser aplicada em nossos dias. Esses debates foram editados no Brasil através do 
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marxismo foi quem deu a visão mais bem acabada sobre a teoria da renda, corrigindo os 

erros dos economistas clássicos e neoclássicos. Assim afirma: 

 

A renda fundiária constituiu questão especialmente embaraçosa para 

os economistas de todo o século XIX. (...) Os clássicos ingleses, 

ressaltaram sua importância e, para preservar sua teoria do valor-

trabalho absoluto, classificaram-na no domínio da distribuição. Os 

marginalistas não hesitaram em ver na renda uma aplicação da teoria 

do custo marginal avant la lettre. Quanto a Marx, foi o único que, 

abordando a questão da renda absoluta, procurou mostrar que mesmo 

a renda não tinha outro fundamento senão o valor-trabalho. Mais 

ricardiano que o próprio Ricardo a respeito disso, Marx era contra os 

economistas que só viam o aspecto “perverso” da renda e da 

agricultura, e insistia na “normalidade” de seu funcionamento no 

interior do MPC (Modo de Produção Capitalista). (Vergopoulos, 1977, 

p. 49) 

 

Portanto, a teoria da renda da terra ganha um maior entendimento através 

dos estudos de Karl Marx, que procurou relacioná-la com a teoria do valor-trabalho, se 

tornando “mais ricardiano que o próprio Ricardo” e percebendo a sua existência “no 

interior do MPC”. É dessa forma que nos concentraremos na conceituação marxista do 

problema, sem discutir o pensamento que a antecedeu e as condições em que ela foi 

formulada. A teoria da renda fundiária foi abordada por Marx em uma série de obras
209

, 

mas definiu a sua peculiaridade no livro III de O Capital e na parte III de Teorias da 

Mais-Valia.  

Marx entendia que o conceito de renda era diferente do conceito de 

propriedade fundiária. Diferentemente dos economistas clássicos e neoclássicos, 

entendia a renda pelo seu caráter histórico social, portanto, a renda da terra seria 

determinada pela teoria do valor-trabalho. 

Com isso ele acreditava que a renda da terra poderia ser dividida em Renda 

Diferencial I e Renda Diferencial II, além da Renda Absoluta. A Renda Diferencial I 

estava relacionada com as diferenças entre a fertilidade e localização das terras, que 

traziam diferentes retornos ao capital aplicado nessas terras. A Renda Diferencial II 

significava que diferentes capitais eram aplicados na terra, possibilitando um retorno 

também diferente, onde uma parte será apropriada como renda. Portanto, a renda 

diferencial está relacionada à concorrência entre os capitalistas. A Renda Absoluta está 

relacionada com a concorrência entre os setores da economia na formação do valor e 

                                                                                                                                               
livro AMIN, Samir e VERGOPOULOS, Kostas. A Questão Agrária e o Capitalismo. Editora Paz e 

Terra: Rio de Janeiro, 1977. 

209 Marx procura abordar uma teoria da renda da terra nos Manuscritos Econômico Filosóficos, na 

Ideologia Alemã, na Miséria da Filosofia, entre outras obras. 
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dos preços de produção, sendo expressa pela diferença entre o valor e o preço da 

produção das mercadorias agrícolas. A renda fundiária absoluta se dá através do 

monopólio da propriedade da terra e devido à baixa composição orgânica do capital na 

agricultura
210

, sendo a sua base as terras de piores qualidades. 

Assim, Rangel não ultrapassa os marcos tradicionais do III volume de O 

Capital, onde analisa a teoria da renda da terra na peculiaridade da realidade brasileira. 

Com isso, distinguia a Renda Diferencial I e a Renda Diferencial II no interior da 

economia nacional. Assim como também definia a Renda Absoluta. É na contramão de 

maioria dos autores agrários é que ele irá inovar com o conceito de Quarta Renda, do 

qual chegou devido aos estudos financeiros e monetários realizados nos anos anteriores, 

que fez com que ele desembocasse no estudo da renda, do preço da terra, o que o levou 

a aprofundar em vários pontos sobre a questão agrária brasileira. Ele iniciou esse debate 

nos anos 60, conforme demonstramos anteriormente, mas foi nos ano 70 em que mais 

discutiu essas questões, sem ao tudo, formular uma teoria definitiva sobre o assunto. 

No ano de 1963 ele já iniciava as suas análises verificando que com o 

movimento de queda dos rendimentos agrícolas ocorria a possibilidade de redução do 

preço da terra. Claro que “esse movimento foi transitoriamente estorvado pela 

emergência da valorização financeira, isto é, pelo aparecimento da terra como meio de 

entesouramento, como meio de defesa da poupança contra a erosão inflacionária e 

como fonte de uma renda que não depende de sua utilização agropecuária ou 

residencial, visto que se apresenta sob uma forma aparentada da taxa de juros, como 

taxa de valorização da terra” (Rangel, 2005, p. 74). Desde a obra A Questão Agrária 

Brasileira ele enxergava a terra como um meio de “valorização financeira”, que era 

responsável pela elevação do preço da terra no país, pois, “a simples retenção da 

propriedade fundiária surge, assim, como uma forma de investimento, acessível tanto a 

agricultores, com os não agricultores, e que se aplica tanto à terra utilizada como à 

terra excedente” (Rangel, 2005, p. 74). 

Mas de fato, Rangel definirá o conceito de Quarta Renda no ano de 1978 no 

                                                 

210 Desde a época de Kautsky houve uma tentativa de discutir as inovações em torno do conceito de 

renda fundiária absoluta. Ele afirma que é difícil falar no século XIX em menor composição orgânica 

do capital na agricultura. Ele defenderá a validade da teoria do valor trabalho na definição dos preços 

dos produtos agrícolas, assim como deve se olhar o setor agrícola como produtor de mais valia no 

modo de produção capitalista. Com isso, ele demonstrará como a Renda Diferencial e a Renda 

Absoluta se manifesta em vários países. Depois da compreensão desses aspectos gerais ele nos 

abordará de forma original as leis de formação do preço da terra, onde ele apresenta algumas 

variáveis, como a localização, taxa de juros, produtividade do solo, taxa da renda, taxa de lucro, entre 

outros aspectos. Essa obra de Kautsky é pioneira no campo do marxismo, mas procurava demonstrar 

as tendências gerais do desenvolvimento do capitalismo na agricultura. KAUTSKY, Karl. A Questão 

Agrária. São Paulo: Nova Cultural, 1986. 
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texto Estrutura Agrária, Sociedade e Estado. Ele abordará nesse texto que nas fases 

ascensionais dos ciclos existia a tendência de elevação do preço da terra e nas fases 

recessivas existia a tendência de redução do preço da terra. Assim, nas fases B ou 

recessivas surgia o fenômeno da expectativa de elevação da renda da terra, que levava a 

uma elevação no preço da terra. Rangel afirmará que “esse fenômeno, isto é, a 

expectativa de elevação do preço da terra, seja estudada sob o nome de quarta renda” 

(Rangel, 2005, p. 94). Segundo Rangel essa quarta Renda comportaria como se fosse 

uma renda territorial. Assim, as terras urbanas e as terras que não estavam sendo 

utilizadas produziam a Quarta Renda. Portanto, o problema agrário consistia na 

“reversão das expectativas”, que “traria implícita uma verdadeira e profunda reforma 

agrária” (Rangel, 2005, p. 95). 

É dessa forma que Rangel irá inovar a teoria da renda da terra com o 

conceito de Quarta Renda, que significava a expectativa de valorização futura das terras 

urbanas, rurais e as não utilizadas. Ele compreendia que a terra se tornava uma reserva 

de valor e um ativo que correspondia a determinadas expectativas na hora dos 

investimentos dos capitais. Assim, devido à taxa de juros negativa, a inflação, a 

expectativa de pouco crescimento em outros setores da economia, levava a uma 

expectativa futura de valorização da terra, que seria um caráter especulativo ou que 

servia para a manutenção de taxa de lucro de determinados setores contra a erosão 

causada pela crise econômica. 

Esse conceito era de muita importância para o problema agrário brasileiro, 

pois significava desaconselhar qualquer tipo de compra de terras por parte do Estado, 

que agiria no sentido de elevar ainda mais o preço da terra. Portanto, qualquer medida 

de parcelamento da terra que não estivesse ligada a reestruturação do sistema financeiro 

nacional serviria apenas para manter o monopólio ainda mais forte da propriedade da 

terra. 

Vejamos a seguir a evolução do pensamento agrário de Ignácio Rangel 

durante a década de 70 e 80 e como ele tratou os problemas acima levantados e 

particularmente o da Quarta Renda. 

 

7 - A evolução da obra de Rangel e o conceito de quarta renda 

 

José de Sousa Martins afirmou no livro Os Camponeses e a Política no 

Brasil, debateu no terceiro capítulo sobre a negligência feita por maioria dos estudiosos 

brasileiros a respeito do problema da renda da terra.  Rangel estava nos anos 70 
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explorando um terreno praticamente virgem de análises teóricas no pensamento social 

brasileiro, tornando-se um referencial sobre o assunto, na relação entre a renda da terra e 

da determinação do preço da terra. Vejamos a evolução do seu pensamento durante esse 

período. 

Rangel escreveu no ano de 1977 na revista Reforma Agrária, publicada pela 

Associação Brasileira de Reforma Agrária, um artigo intitulado Recapitulando a 

Questão Agrária Brasileira, em que procurava realizar uma síntese sobre a sua 

produção anterior sobre o tema. Ele inicia o texto nos esclarecendo que a questão 

agrária não é um assunto relativo apenas a questão da agricultura, que ela envolve toda a 

problemática econômica nacional. Com isso, vai tratar sobre as mudanças capitalistas 

ocorridas no campo e no país, em que a Revolução Democrática Burguesa não havia se 

completado. O Brasil realizou a sua industrialização sem uma prévia reforma agrária, o 

que foi responsável por várias anomalias na economia nacional. A Revolução Burguesa 

havia sido concluída apenas parcialmente, apenas nos seus aspectos nacionais 

(soberania nacional e unificação do mercado nacional), porém, a parte referente à 

reforma agrária ainda não havia sido concluída.  

Vai ressaltar ainda que a industrialização brasileira surgisse através de um 

esforço de substituição de importações, que coincidiu com as fases B do ciclo de 

Kondratieff. Nesse sentido surgiu um pacto de poder na sociedade brasileira após o ano 

de 1930, que estava assentado na aliança entre o latifúndio feudal e o capital industrial. 

Ele fazia toda essa síntese no intuito de perceber os vários fatores que levavam a 

permanência de um latifúndio arcaico, demonstrado pelo monopólio da terra. 

Com isso chegava ao ponto mais interessante, que norteará o seu 

pensamento durante essa década, que é a questão da propriedade da terra, de como é 

possível pensar na sua democratização nos limites de uma Revolução Burguesa 

incompleta. Assim irá definir que o feudalismo pressupõe como condição jurídica para a 

terra o monopólio da classe latifundiária sobre esta, onde, segundo Rangel, os juristas 

franceses definiam essa situação pela expressão de nulle terre sans seigneur. No 

feudalismo existe a necessidade de se ocupar todas as terras, não apenas a de sua 

atividade, mas qualquer terra em que possa ser desempenhada alguma atividade 

agrícola, onde “a presença de terra livre teria óbvio efeito desagregador sobre todo o 

sistema” (Rangel, 2005, p. 86). Assim, o capitalismo através das novas e modernas 

técnicas agrícolas poderia aumentar a produtividade do trabalho a um ponto que o 

controle de vastas terras não teria sustentação para a empresa agrícola, pois permitiria 

uma redução da taxa de lucro. Assim afirma: 
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Esse estado de coisas entra a modificar-se pari passu com a 

intervenção do proprietário no próprio processo produtivo. Com 

efeito, graças ao acesso à moderna tecnologia, à economia de escala, 

ao moderno equipamento, a produtividade do trabalho pode elevar-se 

consideravelmente e, conseqüentemente, a condição nulle terre sans 

seigneur deixa de ser essencial e passa a ser meramente acessória, 

dado que a rentabilidade da exploração agrícola poderá ser estudada 

como função do diferencial entre produtividade do trabalho na 

exploração capitalista e a produtividade do mesmo trabalho nas 

condições da pequena exploração individual (Rangel, 2005, p. 86). 

 

 Claro, que Rangel considera que esses novos latifundiários não estão 

dispostos a renunciar ao monopólio da terra “gratuitamente”. Mas para ele, esse 

latifundiário pode começar a encarar essa terra excedente como um investimento 

improdutivo. Como improdutivo tende a deprimir a taxa de lucro. Portanto, mesmo com 

certo idealismo quanto ao papel político dos novos capitalistas rurais, passa a enxergar a 

questão agrária como uma questão financeira. 

No ano seguinte, 1978, escreve outro artigo sobe a questão agrária intitulada 

Estrutura Agrária, Sociedade e Estado. Esse artigo foi apresentado no II Seminário 

sobre Estrutura Agrária e Desenvolvimento Recente da Agricultura no Brasil, realizado 

pela Unicamp e publicado pela revista Reforma Agrária. Vai afirmar que o processo 

alcançado pela industrialização do país colocava como necessidade a reestruturação do 

sistema financeiro, como forma de permitir o rompimento dos pontos de 

estrangulamento da economia e permitir a interdependência das várias regiões do país. 

Para isso seria necessário cumprir uma série de projetos com o objetivo principal de se 

esforçar para a formação de capital, utilizando o potencial produtivo ocioso através da 

utilização da poupança, como forma de “superação da presente crise”.  

Passa a defender o papel da reestruturação do sistema financeiro nacional a 

fim de propiciar a alocação de recursos, através da poupança nacional criada nos setores 

com recursos ociosos, que poderiam efetivar o investimento nos pontos de 

estrangulamento da economia, criando um novo ciclo endógeno de crescimento. Assim, 

a problemática econômica geral e a questão agrária estavam completamente 

relacionadas, pois o Brasil havia se urbanizado e surgido um numeroso exército 

industrial de reserva, onde um novo ciclo endógeno de crescimento poderia reduzir os 

efeitos da crise agrária no país. Mas o “presente ciclo” (1978) indicava um agravamento 

da crise agrária, que de fundo representa a superação das relações feudais criadas pela 

anomalia da industrialização brasileira ter ocorrido sem reforma agrária. É dessa forma 

que adentrará no problema do preço da terra no Brasil. Para ele: 
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De longa data, a terra é, pelo menos do ponto de vista formal, no 

Brasil, uma mercadoria, como qualquer outra. Na prática, porém, 

tamanhos óbices se levantavam à transferência de sua propriedade, 

inter vivos, que sua condição de mercadoria bem podia ser posta em 

dúvida, em muitos casos. Mesmo quando não explicitamente, era 

óbvio que o legislador propendia para a cristalização da grande 

propriedade fundiária, indispensável ao cumprimento da condição 

nulle terre sans seigneur, fundamento de todo direito feudal (Rangel, 

2005, p. 90). 

 

O desenvolvimento do capitalismo no Brasil levou a modificações no 

feudalismo brasileiro, que levaria a transformações no imobilista direito fundiário, onde 

a terra adquiriu um preço, sendo criado um mercado de terras nacional. Mesmo assim, a 

condição nulle terre sans seigneur continuou inabalada, pois mesmo com a implantação 

de grandes indústrias capitalistas no campo, essas ainda passaram a utilizar a terra como 

forma de entesouramento. Portanto, “a apropriação capitalista do solo, nestas etapas 

preliminares de sua implantação, longe de conflitar com a apropriação feudal que a 

precedeu, com ela se compõe e concilia, a ponto de não ser fácil distinguir uma da 

outra” (Rangel, 2005, p. 91). 

Desse fato resultará a coalizão de classes que administra o Estado brasileiro, 

tendo o latifúndio feudal como classe dominante, como expressão da dualidade básica 

da economia e da sociedade brasileira. Porém, o latifúndio feudal se enfraquece cada 

vez mais diante do processo de industrialização, sendo uma questão de tempo o 

assumimento da hegemonia do controle do Estado pela burguesia industrial. 

Assim estabelece dez pontos para o entendimento do preço da terra no 

Brasil: a) quando a terra não é um produto ela não tem valor e há muito tempo que a 

terra possui valor no Brasil. b) a terra têm um preço determinado por analogia com o 

capital, ou seja, a “capitalização da renda territorial”, onde retoma o conceito elaborado 

por Marx n'O Capital. Assim define que “o preço da terra corresponde ao valor do 

capital que (...) produza um lucro igual a sua renda”. c) o preço da terra tende “a variar 

diretamente como função da renda territorial e, inversamente, como função da taxa de 

lucro vigente no mercado capitalista”. Considera ser necessário analisar essas variáveis 

(renda territorial e o lucro). d) A renda territorial tem que “ser analisada em três 

parcelas, ou renda diferencial I, renda diferencial II e renda absoluta”. e) como o Brasil 

vive um aumento da oferta de terras, seria de se esperar uma tendência para o declínio 

da renda territorial. f) “no tocante à taxa de lucro, em função da qual o preço da terra 

deve variar inversamente, cabe observar dois fatos essenciais”: 1) a taxa de lucro varia 
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conforme a fase do ciclo econômico, podendo até ter taxas negativas; e 2) “o caráter 

embrionário do mercado de capitais” permite com que existam “taxas setoriais de lucro 

muito diferenciadas”, sendo com isso, difícil determinar a taxa de lucro que servirá de 

“parâmetro para a capitalização da renda territorial”. g) Nas condições concretas do 

Brasil, “o preço da terra tem manifestado tendências de longo prazo a elevar-se – a 

taxas inferiores à do trend, nas fases A ou ascensionais, do ciclo, e superiores, nas fases 

B ou recessivas, pelo menos do ponto de vista nominal”. Rangel irá propor que esse 

fenômeno de expectativa de elevação do preço da terra “seja estudado sob o nome de 

quarta renda”. h) “A quarta renda, mensurável no processo de reavaliação dos ativos, 

opera como se de fato fosse renda territorial, até porque perde-se a consciência de sua 

verdadeira etiologia”. Com isso, mesmo as terras que não são utilizadas produzem 

quarta renda, que somada às outras rendas produz a renda total, que deve ser entendido 

diferentemente do conceito de capitalização da renda. i) a quarta renda não é aplicada 

apenas para os “ativos fundiários rústicos”, mas sim também estão presentes no solo 

urbano. j) Por último, acredita que pode também ocorrer “uma reversão das 

expectativas”, dado o movimento da renda total e do preço da terra, ou seja, da mesma 

forma que cresce poderia cair, fazendo com isso surgir uma “verdadeira e profunda 

reforma agrária, da qual não devemos excluir, a esta altura dos acontecimentos, sua 

face urbana”. (Rangel, 2005, p. 93 - 94 - 95). 

É justamente nesse texto que ele elaborará de forma pioneira o conceito de 

Quarta Renda, em que ressaltará o aspecto especulativo presente na formação do preço 

da terra, já que essa é utilizada como reserva de valor ou como expectativa de 

valorização futura, elevando o seu preço. Essa renda passa a ser capitalizada e passa a 

ser definida como as outras rendas e como parte da mais valia gerada no processo global 

de produção. Foi nesse texto que ele formulou o cerne e a sua contribuição mais 

profunda sobre o problema agrário brasileiro: que seria justamente na “reversão das 

expectativas” da Quarta Renda, pois seria a forma de baixar ou normalizar o mecanismo 

de formação do preço da terra, o que possibilitaria o acesso a terra a milhares de 

camponeses. 

Mas no ano de 1979 é que ele dará definitivo esclarecimento sobre a Quarta 

Renda, através do artigo Questão Agrária e Agricultura. Ele qualifica o mecanismo de 

formação do preço da terra como “perverso”, já que “não se forma uma classe de 

pequenos produtores agrícolas”. O mecanismo do preço da terra sempre serviu como 

mecanismo para evitar o acesso a terra. Mesmo com a grande quantidade de terras 

disponíveis com o processo de unificação do mercado nacional e incorporação 
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econômica de novas regiões, o preço da terra não tendia a cair. Assim nos afirmava: 

 

Ora, nas condições brasileiras, caracterizadas pela utilização de apenas 

pequena parcela da disponibilidade total de terras, a renda territorial, a 

todos ou a qualquer desses títulos, deveria ser muito baixa e, o que é 

mais, considerado que sua oferta cresce energicamente, à medida que 

novas terras vão tornando acessíveis, habitáveis e agricultáveis, seria 

de esperar que seu preço tendesse a cair. Se, ao contrário, 

concomitantemente com esse processo de aumento de oferta de terra, 

o preço se eleva como está acontecendo, a causa deve ser buscada 

alhures, isto é, do lado da demanda (Rangel, 2005, p. 111 - 112). 

 

Assim Rangel fala que a causa deve ser buscada na demanda, mas excluirá a 

demanda agrícola e predial, pois as duas tendem a declinar. É dessa forma, na rejeição 

de que o aumento do preço da terra seja causado pela demanda agrícola e predial, é que 

ele entenderá que a Quarta Renda possui outra causa que levava a valorização e o 

aumento do preço da terra no Brasil. Assim nos afirmava: 

 

De plano, porém, podemos excluir, seja a demanda agrícola, seja a 

demanda predial. A demanda agrícola tende a declinar como resposta 

às inovações agronômicas, no sentido de elevar a produtividade por 

unidade de área. Quanto à demanda predial, também tende a declinar, 

em função das novas técnicas de construção e os outros fatores que 

influem sobre a densidade da ocupação do solo residencial. Deve, 

portanto, haver outra demanda de terra, responsável por uma quarta 

renda, causadora última da “valorização” da terra, tanto rural, como 

urbana (Rangel, 2005, p. 112). 

 

Essa expectativa de valorização, ou seja, a especulação em terras agrícolas, 

urbanas e não utilizadas, aumentará o preço da terra e fará com que esse se comporte 

como se uma renda fosse, possibilitando ganhos para o capital empregado em terras. 

Vemos que a expectativa de valorização das terras permite ganhos ao capital empregado 

em terras. Rangel nos chama a atenção para essa questão importante, que mesmo com a 

crise instalada em outros setores, a terra podia continuar valorizando, o que seria 

explicado pela Quarta Renda. É assim, através desses mecanismos especulativos que o 

preço da terra no Brasil continuava elevado. Assim nos afirmava: 

 

Entretanto, produzido esse movimento de elevação do preço, a 

expectativa de subseqüente elevação, vale dizer, o diferencial esperado 

do preço da terra de um ano para outro, passará a comportar-se como 

se ele próprio fosse uma renda: a quarta renda antes referida. A partir 

daí, o movimento ascensional do preço da terra poderá manter-se, 

mesmo que os outros itens (os regulares) da renda declinem, mesmo 

que a taxa de lucro do sistema econômico deixe de cair, e mesmo que 
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volte a elevar-se, em certa medida. Em todo caso, cessada a causa 

primeira, o movimento tenderá também a interromper-se. Bublata 

cusa, tllitur effectus, diziam os romanos (Rangel, 2005, p. 112). 

 

Mas ao mesmo tempo em que Rangel define essa característica 

expectacional ele demonstra a base para a aquisição desse tipo de renda da terra, que era 

uma função da taxa de lucro do sistema econômico, que encontrava uma forma de 

compensação no investimento em terras. Defenderá que o primeiro mercado financeiro 

surgido no Brasil foi o mercado imobiliário, pois a terra representava uma forma de 

poupança, inclusive, segundo ele, a própria base da poupança na década de 1970 estava 

baseada nos ativos imobiliários. Ele nos esclarecerá que a Quarta Renda seria uma 

expressão dessas características especulativas, que converteria o título imobiliário em 

mobiliário: 

 

A quarta renda converte o título imobiliário em título mobiliário, no 

sentido de que torna o preço da terra agudamente sensível às variações 

dos mercados onde encontra expressão a taxa de lucro do sistema 

econômico. Não é exagero dizer que o primeiro mercado de valores a 

se estruturar no Brasil nos quadros do processo de industrialização, 

foi, precisamente, o mercado de papéis imobiliários. A escritura de 

promessa de compra e venda circulava com uma intensidade de que 

não gozavam nem ações nem obrigações. Mesmo agora (década de 

1970) quando já existe uma bolsa de valores estruturada, seu papel 

não se compara com o do sistema de poupança, todo ele estruturado 

sobre ativos imobiliários (Rangel, 2005, pág. 112 - 113). 

 

Era dessa forma, pela definição da característica expectacional de 

valorização futura da terra é que ele veria o movimento de elevação e redução do preço 

da terra. Através do conceito de Quarta Renda ele percebia que a face urbana e rural 

estavam interligadas, não sendo possível pensar em modificações da estrutura agrária 

brasileira que não passassem pela resolução de problemas não propriamente agrários, 

como é o caso da estruturação do mercado de terras. Ele defendia que “a superação da 

questão agrária, portanto, está pendente de fatos aparentemente tão distantes dos 

problemas rurais e agrícolas como a reestruturação do aparelho financeiro, para o fim 

especial de ativar novas áreas do sistema econômico nacional” (Rangel, 2005, p. 114). 

Assim a estruturação desse sistema financeiro seria a chave para as mudanças na 

estrutura agrária brasileira. Por isso é que ele conclui que, ”com efeito, que a chave de 

todo o problema é o preço da terra e que este, nas presentes condições, não é uma 

questão agrícola, mas financeira” (Rangel, 2005, p. 114). 

No ano de 1980 escreverá na revista Encontros com a Civilização Brasileira 
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um artigo intitulado Revisitando a “Questão Nacional”, em que aprofundará sobre a 

necessidade de fortalecimento do capital financeiro nacional. Nesse artigo ele iniciará 

discutindo sobre o papel da revolução de 30 na expansão e unificação do mercado 

interno, que resolveu o problema nacional, mas não resolveu o problema agrário, onde 

ocorreu uma industrialização sem reforma agrária. Ele apresentará que a 

industrialização brasileira surgiu como conseqüência da crise do mercado externo, que 

criou uma reserva de mercado para os produtos nacionais. A indústria nacional contou 

com empréstimos do capital financeiro estadunidense, em um momento de disputa 

contra o capital financeiro do velho mundo. Dessa forma, nos anos 80 a questão 

nacional tomava uma nova dimensão, diferente qualitativamente daquela da década de 

1930. Agora, com o parque industrial consolidado, a principal problemática da 

economia seria a de evitar a acumulação de recursos ociosos e permitir a alocação de 

recursos no interior da economia. Portanto, se tornava uma necessidade da economia 

brasileira o fortalecimento do capital financeiro nacional, como um instrumento 

fundamental para o financiamento de investimentos em setores retardatários, 

principalmente os serviços de utilidade pública, ou controlar o fluxo de investimentos 

em setores adiantados.  

Mas esse capital financeiro nacional não se desenvolveria através de dura 

luta contra o capital financeiro dos centros hegemônicos. Seriam necessárias a aplicação 

de várias “reformas de base”, para que o capital financeiro nacional e o serviço de 

intermediação financeira pudesse levantar os recursos para o investimento nos serviços 

de utilidade pública. Quando Rangel está formulando a necessidade de estruturação do 

mercado financeiro nacional ele estava pensando também na estruturação do mercado 

de títulos imobiliários, o que levaria ao comprometimento da expectativa de valorização 

da terra, retornando a normalidade o mecanismo de formação do preço da terra. A 

questão agrária não estava limitada a agricultura, ela era parte integrante do sistema 

econômico. 

Mas no ano de 1985 escreve um artigo no jornal Folha de São Paulo 

intitulado Problemas da Reforma Agrária. Ele abordava as discussões em torno do 

Plano Nacional de Reforma Agrária (PNRA), do qual ele defendia que era “estritamente 

utópico, politicamente inviável”. Reclamava que esse modelo de reforma agrária seria 

bem aplicado na década de 1930 e não no Brasil daquele período. O governo se 

propunha através do PNRA assentar mais de um milhão de famílias através da compra 

de terras, o que obviamente não aconteceu. Mas sem se iludir com os projetos 

demagógicos, Rangel criticava esse posicionamento contido no PNRA, pois comprar 
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terras dos grandes proprietários elevaria o preço da terra e o governo conseguiria 

comprar terras distantes que não atenderiam as necessidades da produção familiar. 

Assim ele sentenciava: 

 

Seria como correr atrás da própria sobra, sem poder alcançá-la jamais, 

porque a entrada do Estado no mercado fundiário – como comprador e 

não supridor de terra que era – promoveria a elevação do preço desse 

fator, reduzindo o poder aquisitivo real dos recursos alocados para tal 

fim. Essa reforma – supondo-se que se justificasse economicamente, 

isto é, que não fosse um retrocesso – teria que assentar na 

expropriação, não na desapropriação. O que nos confrontaria com um 

complexo problema político, que será objeto de outro artigo (Rangel, 

2005, p. 128). 

 

Rangel não estava errado em seu diagnóstico, pois a política fundiária dos 

governos durante a Nova República fez muito mais incentivar a elevação do preço e da 

concentração da terra do que distribuí-la
211

. Assim como o Estatuto da Terra tinha sido 

definido por Rangel como a continuação da Lei de Terras de 1850, esses novos planos 

não iam à contramão dessas antigas políticas fundiárias. 

No ano de 1986 escreverá o artigo A Questão Agrária e o Ciclo Longo, em 

que abordará sobre a dinâmica cíclica da agricultura brasileira. Nesse artigo ele definirá 

que a questão agrária é uma questão financeira, pois a terra se tornou uma mercadoria 

no Brasil e sem reminiscências feudais, que possam dificultar a sua redistribuição. Não 

é por motivos jurídicos que não ocorre uma reforma agrária e sim pelo fato de que a 

terra se tornou muito cara no Brasil. Para ele “é preço da terra o que bloqueia a 

distribuição desta”. Mesmo com a incorporação de inúmeras terras o monopólio da 

terra não foi abalado e “a resposta a este quebra-cabeça é conhecida: afora a demanda 

de terras para fins de cultivo ou construção, intervém no mercado, para compor a 

demanda total, uma demanda especulativa que, em última instância, é o que determina 

o comportamento do preço da terra”. Assim esclarecerá: 

 

Em resumo, quando se houverem organizado os novos campos de 

investimentos, situados no que venho propondo chamar de “área dos 

estrangulamentos – por oposição à área de ociosidade” - com os 

grandes serviços de utilidade pública à frente, a demanda especulativa 

deverá refluir, deixando o preço da terra na dependência dos itens 

normais da demanda, isto é, a demanda para fins de cultivo e 

construção. Ora, tal demanda será obviamente insuficiente para 

absorver a oferta e sustentar o preço da terra, que quer dizer que uma 

redistribuição muito menos pautada pelos fatores especulativos, do 

que agora, haverá começado (Rangel, 2005, p. 139). 

                                                 
211 Estudos Avançados. Dossiê Desenvolvimento Rural. Vol 15, nº 43. São Paulo: EDIUSP, 2001. 
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Vemos então que esse mecanismo perverso do preço da terra, formado pela 

expectativa de valorização, que é a quarta renda, pode ser quebrado através da 

estruturação do mercado financeiro nacional, que pode estimular os investimentos em 

vários pontos de estrangulamento, ou seja, as áreas de anti-ociosidade, levando o preço 

da terra a ser normalizado, acabando com o caráter especulativo embutido em seu preço. 

Assim é que o capital financeiro nacional possuía um papel decisivo na estruturação do 

mercado de títulos imobiliários. 

No ano de 1986 ele escreverá na Revista de Economia Política o artigo A 

Questão da Terra, em que abordará o seu entendimento sobre a reforma agrária 

necessário para o Brasil. Ele demonstrará que a questão agrária não se limita aos 

interesses dos camponeses, ela representa os interesses urbanos, pois a crise agrária gera 

um abundante exército de reserva e uma precarização do trabalho rural. A agricultura 

utilizava apenas parte do ano uma grande quantidade de mão de obra, a outra parte do 

ano essa família ficava sem trabalho, esperdiçando uma grande quantidade de trabalho. 

É por isso que ele acreditava que um dos fenômenos presentes na crise agrária era a 

desagregação da família camponesa, que virava o exército industrial de reserva nas 

cidades. Era diante dessa situação que ele desaconselhava às modificações na estrutura 

agrária da forma que estava estabelecido no Plano Nacional de Reforma Agrária, que 

visava à compra da terra, que levaria a elevação do preço da terra. Ele defenderá: 

 

Compreende-se que, enquanto essa reforma financeira não tiver lugar, 

qualquer tentativa de “reforma agrária”, baseada na aquisição pelo 

Estado de vastas glebas, somente virá complicar o problema, elevando 

a prumo o preço da terra (Rangel, 2005, p. 146) 

   

Assim, qualquer medida de “reforma agrária” deveria visar à quebra do 

“perverso mecanismo de formação do preço da terra”, o que as políticas estatais não 

contemplavam, esquecendo que existiam perspectivas de valorização da terra como um 

ativo. Assim Rangel propunha que a “reforma agrária” fosse feita em terras públicas ou 

terras devolutas, que reservasse uma pequena parcela (cerca de 20 ha), que mesmo 

competindo com uma agricultura mecanizada que utilizava inúmeros insumos químicos, 

podia ainda ser uma atividade econômica cumprindo um importante papel para a 

produção de alimentos como para a desagudização da crise agrária expressa no grande 

contingente do exército industrial de reservas, que já tinha se tornado um problema 

público, de segurança pública. Mas mesmo assim, outro aspecto que deveria ser 
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combatido era da própria política alimentar brasileira, onde a maior parte dos alimentos 

era produzida por pequenos produtores, que estavam submetidos ao julgo dos 

oligopsônios/monopsônio da comercialização dos produtos agrícolas, que poderia ser 

resolvido por uma ação do Estado no monopólio da comercialização ou no 

estabelecimento de uma política de preços mínimos para os produtores agrícolas. 

Qualquer medida de “reforma agrária” que não tivesse em conta a questão financeira 

estaria caminhando de forma contrária as verdadeiras necessidades econômicas do país. 

Ele continuará a definir a necessidade de uma agricultura de subsistência no 

país e estabelecerá que existam condições econômicas para uma reforma agrária. Assim 

é que ele escreverá em 1986 o artigo Crise Agrária e Metrópole na revista Reforma 

Agrária. Ele demonstrava que o desenvolvimento do capitalismo no campo utilizava 

apenas parte da mão de obra agrícola e em apenas uma parte do ano, que no restante 

essa força de trabalho permanecia ociosa, indo para as cidades e formando grande parte 

do exército industrial de reserva. Portanto, a reforma agrária seria responsável pelo 

estabelecimento de uma agricultura de subsistência que não reduziria a oferta de mão de 

obra agrícola, ao contrário, seria responsável por ampliar o mercado de mão de obra 

agrícola. Rangel apontava que essa era uma questão importante, pois o grande mercado 

de mão de obra nas cidades poderia comprometer o próprio crescimento econômico e a 

estabilidade do sistema.  

Seguindo o mesmo caminho escreve em 1988 no jornal Folha de São Paulo 

o artigo intitulado Fim de linha. Ele demonstra que o processo de crise agrária e de 

estruturação da agricultura através da via prussiana levava como fim a uma grande 

quantidade de massas rurais a viver no Rio de Janeiro, que seria o fim da linha para eles. 

Portanto, seria ilusório acreditar que a solução para os problemas da cidade do Rio de 

Janeiro fossem limitados a administração municipal ou estadual. Assim, a base para os 

problemas das grandes metrópoles do país estavam baseados nos problemas agrários. 

O último texto que analisaremos foi escrito no ano de 1989 na Revista 

Agroanlyses um artigo intitulado Queimada e a Ecologia, em que procura discutir a 

necessidade de realizar a reforma agrária em pequenos lotes até mesmo para o 

semiproletariado rural. Mesmo com o desenvolvimento da agricultura capitalista, que 

mudava substancialmente a base do poder dos proprietários rurais, que se concentrava 

na aplicação de capital a terra, a problemática da reforma agrária não estava esgotada. 

Com a elevada taxa de urbanização que o Brasil tinha atravessado, sendo superada 

apenas pelos Estados Unidos, uma grande parcela do exército industrial de reserva ainda 

dedicava uma parcela do seu tempo de trabalho no ano as atividades agrícolas. Portanto, 
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vivendo na cidade e desempenhando atividades semiproletárias no campo. Claro que ele 

reconhecia que a agricultura de autoconsumo não poderia competir com a agricultura 

capitalista pela ausência de capital, ela cumpria importantes funções, já que seria um 

complemento salarial, ocuparia o tempo ocioso e desagudizaria a crise agrária. Portanto, 

mesmo com o desenvolvimento do capitalismo no campo a questão agrária continuava a 

significar o acesso a terra para o campesinato. 

Vimos que Ignácio Rangel desenvolveu o conceito de Quarta Renda no final 

da década de 1970 para explicar o perverso mecanismo de preços da terra no Brasil, que 

mesmo com o ingresso de uma grande quantidade de terras devido à incorporação de 

novas regiões a agricultura, existia um caráter especulativo, que levava a uma 

expectativa de valorização da terra, que era responsável por elevar o seu preço. Assim, a 

questão agrária se tornava um processo eminentemente financeiro. Seria necessário 

estabelecer um mecanismo de intermediação financeira, baseado no fortalecimento do 

capital financeiro nacional, que permitiria a alocação de recursos nas áreas de 

antiociosidade da economia. É dessa forma, que ele defenderá que qualquer iniciativa 

do Estado em comprar terras para fazer reforma agrária serviria de estímulo para a 

elevação do preço da terra, mantendo a concentração fundiária. No final da década de 

1980 ele passa a perceber o grave problema urbano expresso nas grandes metrópoles, 

como o Rio de Janeiro, que viam um elevado grau de banditismo social e de 

desemprego urbano. Por isso ele defenderá que ainda existia a necessidade de 

possibilitar o acesso a terra para milhares de camponeses, através de terras públicas e 

devolutas, que mesmo não podendo competir com a agricultura capitalista, permitiria 

com que aumentasse a oferta de alimentos e desagudizaria à crise agrária, expressa na 

escassez de mão de obra agrícola e na abundância da mão de obra urbana. Claro que o 

Estado deveria atuar no sentido de desestruturar os oligopsônios/monopsônios de 

comercialização dos produtos agrícolas, incentivando o monopólio estatal na 

distribuição e na garantia de preços mínimos, revisitando as suas teses do ano de 1962. 

Portanto, se tornava ainda uma questão chave do problema agrário no final da década de 

80 o acesso a terra do campesinato. Campesinato esse que ele vê se modificando, 

tornando-se cada vez mais um semiproletariado, pelo menos em algumas partes do ano, 

que seria o caso do bóia-fria e do volante. Esse tempo ocioso esperdiçado poderia ser 

reaproveitado através da implementação de uma reforma agrária em terras públicas ou 

devolutas. Mesmo com os problemas da baixa capacidade de incorporação de capital, 

esse tipo de agricultura para o autoconsumo, que aumentaria a oferta de produtos 

agrícolas, seria viável e necessária. 



248 

 

Para uma síntese de sua produção agrária no final da década de 1970 ao final 

da década de 1980 podemos afirmar que ele estava em busca de um caminho alternativo 

a revolução agrária e a concentração de terras. Ele não acreditava que as forças 

progressistas e populares não tinham força política para o desencadeamento das 

mudanças necessárias, assim como a manutenção desse modelo agrícola estava levando 

o país a uma profunda crise social, que poderia levar a instabilidade social. Assim, ele 

procurava respostas nos mecanismos do mercado, ou seja, no bojo do desenvolvimento 

da própria economia nacional. Apesar de criticar os utópicos, pois acreditava que as 

suas propostas eram viáveis de serem aplicadas, a política fundiária adotada na década 

de 1980 e 1990 levaram a uma concentração ainda maior da propriedade da terra
212

. 

Vemos que a contribuição de Rangel para o debate agrário brasileiro é de 

grande originalidade, onde esse conseguiu dar aportes para o entendimento da renda da 

terra no Brasil e para o pensamento agrário brasileiro. 

 

8 - Rangel e o debate sobre o mercado de terras no Brasil 

 

As posições de Rangel acerca do mercado de terras e do preço da terra 

geraram frutos nos meios acadêmicos nacionais. Alguns acadêmicos que procuravam 

estudar sobre o assunto chegaram a conclusões semelhantes às elaboradas por Rangel. 

Claro, que cada um com as suas particularidades e contradições, chegavam à conclusão 

do caráter especulativo na formação do preço da terra. Em sua tese de doutoramento B. 

P. Reydon (1992) 
213

 irá realizar um balanço sobre o debate da formação do preço da 

terra no Brasil, em que ressaltará a importância da tese de cinco autores brasileiros, que 

claramente debatem com Rangel, implícita ou explicitamente. Utilizaremos a obra de 

Reydon para contextualizar a obra de Rangel no debate agrário nacional sobre o preço 

da terra nos anos 1980, mas não adentraremos nos pormenores argumentativos de cada 

autor. 

Devemos lembrar que Rangel não se posicionou sobre as obras citadas no 

balanço realizado por B. P. Reydon. Mas podemos ver através da exposição de Reydon 

que Ignácio Rangel se tornou um referencial teórico para o entendimento do preço da 

terra no Brasil para inúmeros autores. A singularidade de Rangel nesse debate se dava 

                                                 
212 Foi justamente esse ponto que B. P. Reydon (1992) demonstrou que o desenvolvimento do 

mercado de terras não havia levado a uma reforma agrária e que ao contrário havia aumentado a 

concentração da terra. 

213 REYDON, B. P. Mercado de Terras Agrícolas e Determinantes de seus Preços no Brasil: um 

Estudo de Casos. Mimeografada. Tese apresentada ao Departamento de Economia da Unicamp: 

Campinas, 1992. 320 p. 
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pela formulação do conceito de Quarta Renda que analisamos anteriormente. 

Seguindo a análise Reydon (1992) sobre esse debate do preço da terra, 

vemos cinco principais autores, sendo: Delgado (1985), Sayd (1982), Reydon (1984), 

Egler (1985) e Brandão (1986), além de Ignácio Rangel. Ele afirmará que Rangel será o 

pioneiro em estudar os aspectos especulativos na formação do preço da terra. Da mesma 

forma ele definirá que “Delgado (1985) é outro autor que procura analisar o papel da 

terra enquanto um ativo no recente desenvolvimento da agricultura” (Reydon, 1992, p. 

45). Defenderá que Sayd também chegará a conclusões semelhantes às de Rangel. 

Assim “para Sayad, a terra é escolhida como um importante ativo de reserva de valor 

principalmente pelo fato de o mercado financeiro não funcionar adequadamente” 

(Reydon, 1992, p. 47). Outro autor discutido por ele é Egler (1985), que definirá “a 

hipótese que será desenvolvida neste trabalho procura situar-se justamente no hiato 

entre estas duas concepções [Sayad e Rangel], hiato que está presente na análise do 

comportamento do preço da terra vis-à-vis a taxa de juros, que a nosso ver constitui a 

peça chave para o entendimento da dinâmica atual do mercado fundiário no Brasil” 
214

. 

O último autor que Reydon discute é “Brandão (1986), [que] partindo de um referencial 

neoclássico, tem como crítica principal a Rangel e a Sayad a visão de expectativas por 

eles implicitamente adotada. Para ele, tanto Sayad quanto Rangel parte da visão de que 

as expectativas são adaptativas, isto é, que os agentes constantemente erram nas suas 

previsões, fazendo as correções posteriormente” (Reydon, 1992, p. 53). Da mesma 

forma, o próprio Reydon irá demonstrar que a sua produção do ano de 1984 apresentava 

que existia um caráter especulativo no preço da terra. Assim definirá as suas próprias 

concepções de 1982 assim: 

 

Minha própria intervenção na discussão sobre o preço da terra 

encontra-se em Reydon (1984), onde, a partir da visão teórica 

marxista, procurei mostrar que o preço da terra se elevou ao longo da 

primeira metade da década de setenta fundamentalmente em função da 

política de crédito subsidiado. Esta política, que concedia recursos a 

juros reais negativos aos proprietários de terras, acarretou elevação 

dos preços da terra por dois mecanismos básicos: 

a) o crédito, através da modernização da agricultura, elevou a sua 

lucratividade; 

b) a utilização da terra como aval para a obtenção do crédito elevou a 

demanda por terras e conseqüentemente seu preço (Reydon, 1992, p. 

51 - 52). 

 

Porém, Reydon procurará em sua tese de doutorado (1992) demonstrar que 

                                                 
214 Citado por Reydon (1992), pág. 52. 
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os conceitos marxistas resolvem apenas uma parte do problema do entendimento do 

preço da terra no Brasil, deixando uma parte importante, que seria o seu aspecto 

especulativo, de lado. Acredita que o pensamento de Marx possui grande eficácia na 

explicação histórica, mas possui uma grande fraqueza ao defender que o preço da terra 

era determinado simplesmente pela capitalização da renda da terra. Reydon ainda afirma 

que Marx e os cientistas do século XIX estavam em busca do estabelecimento de leis 

que regiam o desenvolvimento da sociedade capitalista, portanto, Marx olhou para a 

questão do preço da terra nessa perspectiva estrutural, procurando abstrair os 

condicionantes estruturais para a determinação do preço da terra, “não levando em 

conta nem o caráter expectacional associado à sua determinação, nem as 

características da concorrência neste mercado” (Reydon, 1992, p. 58). É nessa 

perspectiva que ele estará debatendo com o posicionamento de Ignácio Rangel sobre a 

quarta renda. 

Reydon irá buscar uma resposta através da teoria neokeynesiana, onde 

definirá a formação do preço da terra possui um caráter expectacional, ou seja, possui a 

expectativa de ganho futuro dos capitais. O autor afirma que a teoria keynesiana e 

neokeynesiana pode ser aplicada onde existe uma economia empresarial e um mercado 

de terras consolidado (em que os títulos de propriedade são aceitos por todos os agentes 

econômicos), onde é uma economia monetária consolidada. Seguindo Minsky ele 

definirá que o mercado capitalista é instável e que o mercado financeiro é um elemento 

central da economia empresarial monetária. Ele definirá que Keynes deixou a hipótese 

aberta de que todos os bens, inclusive a terra, podem ser tratados como ativos
215

.  Assim 

ele definirá esses ativos para o caso da terra em três condições: 

 

                                                 

215    “ATIVO. Conjunto de bens, valores, créditos e semelhantes, que formam o patrimônio de uma 

empresa, opondo-se ao passivo (dívidas, obrigações etc.). Nos balanços das empresas, o ativo é 

subdividido em vários itens, de modo a distinguir-se o dinheiro em caixa (saldos bancários, títulos que 

podem ser vendidos imediatamente), o depósito a curto prazo (recebimentos em trânsito, empréstimos a 

curto prazo), o estoque de mercadorias (inclusive as mercadorias em consignação), os terrenos e 

edificações, as instalações e máquinas, as luvas e os direitos e privilégios. Conceitos particularmente 

importantes no balanço de uma empresa são o de ativo circulante ou disponível e o de ativo fixo ou 

imobilizado. O ativo circulante compreende o dinheiro em caixa, os saldos bancários e todos os valores 

que podem ser convertidos em dinheiro imediatamente. O ativo fixo são os imóveis, os equipamentos, os 

utensílios, as ferramentas, as patentes, tudo aquilo que é essencial para a empresa continuar operando e 

que não pode ser convertido em dinheiro imediatamente. 

 ATIVO FINANCEIRO. Ativo caracterizado por direitos decorrentes de obrigações assumidas 

por agentes econômicos, normalmente negociados no mercado financeiro. Compreendem principalmente 

títulos públicos, certificados de depósitos bancários (CDBs), debêntures e outros. 

 ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO. É o ativo de uma empresa que só pode ser 

transformado em dinheiro, isto é, realizado, a longo prazo, o que significa um prazo superior a três anos. 

 ATIVOS DIGITAIS. Denominação dada ao conjunto de informações de que uma empresa pode 

dispor (que a capacita a usar suas competências)”. (Sandroni, 1999, p. 34 - 35). 
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De fato, a terra pode ser classificada em qualquer um dos três tipos 

acima, dependendo apenas dos objetivos do comprador. Ela pode ser: 

a) um ativo corrente, quando utilizado para gerar fluxos de renda (as 

quase-rendas); b) um ativo reserva, quando mantido para as 

necessidades de ampliação da produção em momentos especiais e 

simultaneamente para a revenda na forma de um ativo líquido; e c) um 

ativo de investimento, quando é mantido fora da produção para 

eventual venda futura (Reydon, 1992, p. 95). 

 

Vemos então que ele definirá o preço da terra através da análise desses três 

ativos, o que possibilita, segundo ele, diferenciar produtividade, localização, entre 

outros fatores, o que permite entender que em determinados momentos ocorre uma 

elevação geral do preço da terra em alguns locais e em outros momentos ocorre uma 

redução do preço da terra em determinadas regiões.  

No intuito de definir o preço da terra a partir da expectativa de ganhos 

desses ativos, é que ele formulará uma noção de algumas características macro-estrurais 

que serão responsáveis pela definição do preço muito mais do que fatores locais. Assim, 

ele definirá que durante a fase ascendente do ciclo econômico com uma taxa de juros 

baixos o preço da terra se elevará, pois aumentarão a expectativa de ganhos com a 

produção agrícola. Já no período declinante do ciclo, as taxas de juros tenderão a se 

elevar e o preço da terra tenderá a cair, pois existe uma preferência pela elevação da 

liquidez. Mas existe outra variável importante a ser considerada no caso 

latinoamericano, que é a inflação, eleva ainda mais a busca por liquidez, reduzindo o 

preço da terra. Assim ele demonstrará através dos dados coletados pela FGV em vários 

municípios brasileiros, onde comprovará as definições acima mencionadas. 

Apesar de todas as limitações da análise de Reydon que não discutiremos 

aqui, ela é a crítica de mais consistente ao papel do mercado financeiro como 

possibilitador de uma lei áurea da terra no Brasil, conforme defendido por Ignácio 

Rangel. Analisando a estrutura agrária da Inglaterra, dos Estados Unidos e do Chile ele 

demonstrará que existe uma interação entre os vários setores econômicos e que esses 

interesses são contrários a implementação de qualquer tipo de reforma agrária. Para ele 

não existem condições políticas para a efetivação da reforma agrária, já que grupos 

urbanos industriais investem no ativo-terra, portanto, a reforma agrária não afetaria 

apenas os proprietários rurais e sim os capitais industriais urbanos. Assim ele afirmará: 

 

A hipótese com que se trabalha ao longo da tese – e que se pretende 

mostrar aqui – é que sendo a terra um ativo, e desde que essa condição 

não seja ameaçada, tende a aumentar a possibilidade de penetração de 

capitais de diferentes origens, fundamentalmente os urbanos, na 
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aquisição de terras agrícolas. A ocorrência desse movimento dificulta 

a execução de uma reforma agrária, na medida em que esta impõe 

perdas a um maior número e “espectro” de agentes econômicos que 

detém as terras. Sendo estes agentes em maior número e com 

diferentes papéis políticos, tendem a aumentar a resistência às 

ameaças a terra como ativo, tanto mais se este ativo for 

tradicionalmente utilizado com fins especulativos, mantendo preços 

relativamente elevados, e/ou expectativas de valorização, como ocorre 

no Brasil (Reydon, 1992, pág. 163 - 164). 

 

 Assim, Reydon acreditará que não existem condições políticas para uma 

reforma agrária no país. Para ele a consolidação do mercado de terras e do sistema 

financeiro era oposta ao acesso e democratização para uma grande parte da população 

do ativo-terra. Para sustentar as hipóteses acima mencionadas ele analisará o estudo de 

três casos de mercado de terras, sendo o de Araçatuba, Petrolina e Juazeiro, que não 

abordaremos aqui devido os limites de nosso trabalho. Todo esse estudo de Reydon 

possuía várias contradições e similitudes com o de Ignácio Rangel. Para ele existiam 

inconsistências na teoria marxista do preço da terra, onde Rangel tirava a base de seu 

conceito de quarta renda, assim como em sua perspectiva da reforma agrária através do 

fortalecimento do mercado de terras. Assim, sintetizando a tese de Rangel sobre o preço 

da terra, Reydon define: 

 

Rangel (1979) é o autor que mais avança no estabelecimento dos 

determinantes especulativos na formação do preço da terra agrícola, 

nos marcos da teoria marxista. Para Rangel, a tendência do 

movimento do preço da terra, além do componente da renda da terra, 

está associada aos movimentos gerais da economia, visto que o preço 

da terra guarda uma relação inversa com a taxa de juros, assim como 

com a de lucro. Neste sentido, para ele, quando há uma tendência ao 

crescimento da economia como um todo, o preço da terra cai com a 

mesma intensidade do crescimento da economia (se a renda não se 

elevar). Mas quando a economia encontra-se em declínio, com taxas 

de crescimento negativas, o preço tende a se elevar. À medida que o 

preço da terra se eleva, gera-se uma expectativa de elevação 

subseqüente, que “autonomiza” os movimentos do preço da terra em 

relação ao conjunto da economia. Esta “autonomização” constitui a 

base do que Rangel chamou de quarta renda, numa tentativa de incluir 

nas três rendas da terra de Marx (absoluta, diferencial 1 e diferencial 

2) a característica especulativa e expectacional da demanda por terras. 

Rara Rangel, mesmo que a economia voltasse a crescer, não haveria 

razões para a reversão daquele movimento a ponto de anulá-lo. Isto 

significa que o preço da terra está na realidade sempre se mantendo 

acima do nível que se estabeleceria se houvesse apenas os 

determinantes produtivos (Reydon, 1992, p. 43 - 44). 

 

 

Conforme demonstramos anteriormente, Reydon acredita que o caráter 
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especulativo está distante da análise marximiana da renda da terra, da qual Rangel 

complementa através do conceito de quarta renda. Mas mesmo com esse conceito que 

procura corrigir esse aspecto importantíssimo para a formação do preço da terra no 

Brasil, Reydon criticará as proposições formuladas por Rangel: 

 

A tentativa de Rangel de incluir a possibilidade de ganhos 

especulativos com a aquisição de terra (a quarta renda), apesar de 

criativa, não resolve o problema. Por um lado, a especulação, ao se 

restringir a terra, acaba por ser um corpo estranho numa teoria 

articulada, na qual ela não está presente. Além disso, como será 

mostrado no próximo item, Marx trabalha no âmbito de leis gerais de 

movimento, no qual não cabem com facilidade questões referentes à 

especulação e a expectativas, categorias fundamentais na 

determinação do preço da terra (Reydon, 1992, p. 45). 

 

Assim Reydon defende que Ignácio Rangel separa a expectativa de 

valorização da terra do movimento geral da economia brasileira, pois estava em busca 

de leis gerais do movimento, conforme Marx. Já para outros autores existe uma 

aproximação entre as análises de Rangel, Sayd e Reydon. Segundo Plata
216

, esses 

autores possuíam em comum o entendimento da questão especulativa e de reserva de 

valor presente no preço da terra. Assim nos afirma: 

 

Estes resultados colocam em evidência o forte componente 

especulativo presente no mercado de terras brasileiro. Também 

confirmam as hipóteses de Rangel (1979), Sayad (1982) e Reydon 

(1992) que, não necessariamente, partindo da mesma linha de 

pensamento econômico, tentaram explicar teoricamente o 

comportamento do mercado de terras. Todos chegaram, em termos 

gerais, à mesma conclusão: existem fatores especulativos, além dos 

fatores produtivos que, atuando de maneira conjunta, explicam a 

variação do preço da terra e revelam o paradoxo assinalado. Estes 

fatores especulativos têm recebido diversos rótulos nos trabalhos 

destes autores: Rangel chamou-o de “4ª renda da terra”, Sayad 

denominou-o “expectativa de valorização da terra” e Reydon de 

“prêmio de liquidez da terra” (Plata, 2001, p. 23). 

 

Vemos que essa definição de Plata procura ressaltar os aspectos em comum 

dos três autores por ele mencionados, que procuram analisar o preço da terra com o seu 

caráter especulativo, que não podem ser explicados apenas pelos fatores de 

produtividade e localização da terra, dando aportes para a teoria econômica através da 

análise da singularidade brasileira. Portanto, a originalidade dos estudos de Rangel 

gerou alguns frutos nos meios acadêmicos nacionais, comprovando as suas hipóteses 
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sobre a Quarta Renda e demonstrando que ele produzia uma original compreensão sobre 

os problemas agrários brasileiros. 

 

9 - Conclusão 

 

Procuramos nesse capítulo apresentar a particularidade e os aportes de 

Ignácio Rangel para o debate agrário brasileiro. Inicialmente ele nos apresenta um plano 

de reforma agrária que simplesmente não está relacionado com a distribuição de terras, 

que está relacionado a um mecanismo mais amplo, que envolvem medidas de garantia 

de preços mínimos para o produtor agrícola, pequenas propriedades e ocupação de 

terras devolutas. Ele procura ampliar o debate agrário demonstrando a sua dimensão 

nacional e urbana, que envolvem até mesmo problemas como os inflacionários. Por 

último, Rangel foi cada vez mais se aproximando de um entendimento de que a questão 

agrária tinha se tornado eminentemente financeira. Com isso ele irá aprofundar no 

mecanismo de formação do preço da terra, acreditando que a redução de seu preço 

significava uma lei áurea no campo. Assim é que ele criará um novo conceito 

econômico para entender o preço da terra e a estrutura agrária que é a Quarta Renda. A 

partir da elaboração desse conceito da expectativa de elevação futura do preço da terra 

ele se tornou um referencial para aqueles que desejavam entender o mecanismo do 

preço da terra no Brasil. Assim vários acadêmicos dialogaram com Rangel, sendo o 

mais destacado Reydon. Todo esse debate possui grande contribuição para ampliar os 

horizontes de análises daqueles que desejam compreender os problemas agrários 

brasileiros, dando definitiva contribuição para o pensamento agrário nacional. 
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Considerações Finais 
 

 

Nesse trabalho procuramos entender de forma introdutória o pensamento de 

Ignácio Rangel. Dividimos o nosso trabalho em cinco capítulos. Inicialmente 

procuramos mostrar a relação entre a trajetória institucional e intelectual de Ignácio 

Rangel. Procuramos demonstrar o ambiente em que Rangel elaborou as suas teses. A 

partir desse ponto separamos as ideias fundamentais do autor, a dualidade básica e os 

ciclos econômicos. Procuramos apresentar a tese da dualidade, a sua evolução e a sua 

relação com a teoria dos ciclos econômicos, ressaltando a teoria da história formulada 

pelo autor e as suas implicações políticas. Depois partimos para a análise de uma 

questão específica, o pensamento agrário de Ignácio Rangel, onde procuramos 

contextualiza-lo com o pensamento agrário brasileiro e a peculiaridade dele nesse 

debate.  

No nosso primeiro capítulo procuramos apresentar a sua trajetória política e 

intelectual do Maranhão ao Rio de Janeiro, do marxismo ao nacional 

desenvolvimentismo. Ele seguiu um caminho diferente de grande parte dos pensadores 

sociais brasileiros, que viviam no eixo Rio – São Paulo, pois partiu de uma região 

periférica do país para depois viver com sua família nas regiões mais desenvolvidas 

economicamente do país. Foi no Maranhão onde apreendeu os seus principais conceitos 

e a interpretação dualista da sociedade brasileira. 

A sua atuação na ALN e no Partido Comunista foi um marco decisivo em 

sua trajetória intelectual, pois no primeiro conheceu os porões da ditadura de Vargas e 

no segundo recebeu a sua formação política e intelectual marxista, formulando a sua 

visão de mundo. Esse seria o marco da sua trajetória intelectual, pois o conjunto de sua 

obra representava uma busca de um caminho alternativo para as mudanças sociais no 

Brasil, onde esse passa a buscar cada vez mais uma via onde não seja necessária uma 

revolução social, como era pregada pelos revolucionários dos anos 30 e pelos 

reformadores sociais. 

O seu rompimento com o pensamento comunista oficial brasileiro se deu 

durante a década de 1940, com os problemas políticos encontrados no interior do 

Partido Comunista, devido a sua visão de mundo divergente da linha política oficial dos 

marxistas, que viviam um processo de radicalização em decorrência da crítica da 

conjuntura política brasileira no contexto da Guerra Fria. O seu rompimento com o 

Partido Comunista não significou uma ruptura com o pensamento marxista. Esse 

continuou a defender e aplicar o marxismo em suas análises e visão de mundo sobre a 
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sociedade brasileira. Portanto, o rompimento se dava no campo político, mas também se 

expressaria no campo intelectual. Mas o grande marco de mudança intelectual do autor 

pode ser verificado no início da década de 1950, onde conheceu pensadores 

desenvolvimentistas e passou a participar da burocracia estatal através de um cargo no 

BNDE. 

O rompimento com o PCB e a sua aproximação da ideologia nacional 

desenvolvimentista representava um novo momento em sua vida. Ele não rompia com o 

marxismo teórico e assumia essa ideologia nacional desenvolvimentista de forma 

crítica, tentando enxergá-la através dos conceitos marxistas. O grande marco dessa nova 

fase se daria em 1953 com a publicação do livro A Dualidade Básica da Economia 

Brasileira, que representaria a principal obra do autor produzida em toda a sua vida, 

pois foi aquela que orientou e foi ponto de referência para toda a sua posterior produção. 

Um outro aspecto importante desse período foi a sua aproximação do 

pensamento da CEPAL. Ele fez um curso na instituição no ano de 1954 que resultou na 

publicação de sua tese O Desenvolvimento Econômico do Brasil, em que formulava a 

sua pioneira tese sobre o processo de substituição de importações e sobre como se 

manifestava as crises econômicas no país. Foi a partir desse momento que ele obteve a 

sua primeira formação acadêmica no terreno da economia. A partir desse momento 

Rangel poderia ser considerado um economista devido a sua titulação nessa área. 

Mesmo com essa aproximação do pensamento cepalino, do marxismo e do 

nacional desenvolvimentismo, Ignácio Rangel manteve relativa independência diante 

destes, formulando originais interpretações e não se mantendo preso a dogmas de 

nenhuma dessas correntes. Ele trilhava hipóteses e formulava teses que possuíam um 

alto grau de originalidade, podendo ser consideradas dentro desse campo de pensamento 

mas possuindo também contradições com essas maneiras visões de mundo e de ciência. 

A década de 1950 também foi importante para o autor pois ele passou a 

participar da burocracia estatal, podendo entender o Estado brasileiro por dentro, 

participando da assessoria do presidente Vargas e participando do debate sobre a criação 

das estatais de petróleo e energia elétrica. Foi somente através dessa prática que ele 

conseguiu formular os seus estudos sobre programação econômica e pensar em um 

modelo de intervenção do Estado na sociedade. 

A década de 1960 também foi de muita importância para o autor, pois todo o 

modelo social brasileiro entrava em crise e eram necessárias respostas urgentes para os 

problemas sociais brasileiros. Foi assim que surgiu a tese da A Questão Agrária 

Brasileira e A Inflação Brasileira. Esses dois estudos representaram um marco para o 
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pensamento social brasileiro durante essa década. 

Depois de discutir sobre a vinculação teórica e institucional do autor 

partimos para a apresentação de suas formulações centrais: a dualidade básica e os 

ciclos econômicos. Esses dois conceitos foram fundamentais e serviram de base para 

todas as suas futuras análises. Dessa forma é que no nosso segundo capítulo procuramos 

tratar esses dois conceitos. Para isso, apresentamos algumas questões preliminares, 

como o entendimento de que a dualidade era uma nova maneira de enxergar a história 

econômica nacional. Assim mesmo não apresentando uma versão definitiva sobre a tese 

da dualidade, sendo uma promessa não cumprida, a sua teoria da dualidade representava 

uma discussão com o marxismo brasileiro, com o pensamento cepalino e com o 

nacional desenvolvimentismo. Assim procuramos apresentar como a teoria rangeliana 

da história do Brasil estava vinculada no interior da teoria da história do marxismo 

brasileiro e internacional. 

Foi dessa forma que passamos a entender a vinculação dessa tese com o 

pensamento marxista, pois Rangel encarava a dualidade como uma lei básica de 

entendimento da formação social brasileira. Era assim que ele partia da teoria dos 

modos de produção formuladas pelo pensamento marxista soviético, particularmente o 

de Stálin, que descrevia a história econômica nacional pela sucessão de dois modos de 

produção fundamentais, que de acordo com o desenvolvimento das forças produtivas 

desiguais e combinados entre os setores, transformava e modificava a dualidade básica. 

O modo de produção dominante conduzia os menos desenvolvidos, sendo tarefa futura a 

do fim do sistema dualista, com a consequente homogeneização da economia nacional, 

através da superação da desigualdade entre os setores econômicos. Assim, na 

caracterização desse modo de produção dualista Rangel centralizará a interpretação na 

caracterização dos meios de produção fundamentais. Dessa forma a dualidade deveria 

ser entendida a partir do esquema de apropriação dos meios de produção, ou seja, das 

classes que controlavam os meios de produção. Foi assim que Rangel elaborou uma 

nova teoria da história econômica brasileira. 

A teoria rangeliana da dualidade foi central para o seu pensamento e por isso 

em nosso terceiro capítulo procuramos analisar a evolução desse conceito na produção 

rangeliana. Todos os seus escritos possuem a dualidade como referência. Essa tese 

possuiu três principais momentos de elaboração. O núcleo da teoria da dualidade básica 

foi escrito em 1953 e apresentando em 1957, onde Rangel procura descrever as 

principais características do modo de produção dualista e esboça uma síntese da 

evolução da história econômica nacional. No ano de 1962 escreve o artigo Dinâmica da 
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Dualidade Brasileira, onde define as classes sociais e a característica do Estado dualista 

brasileiro, formulando a sua teoria política. No ano de 1981, depois de ter recebido 

ataques da intelectualidade de esquerda, resolve abordar de forma mais sistemática a sua 

teoria da história. Assim publica o livro A História da Dualidade Brasileira. Nessa obra 

nos descreve as cinco leis fundamentais da dualidade e o processo de transição das 

quatro dualidades. 

Por último procuramos ressaltar a correspondência entre as dualidades e os 

ciclos econômicos, pois a cada mudança nas fases b dos ciclos de Kondratieff ocorria 

uma mudança na dualidade brasileira, além de que a partir da terceira dualidade, com a 

formação de um centro dinâmico no interior da economia brasileira, a economia 

brasileira passava a contar no seu interior com um ciclo econômico próprio. É assim que 

ele formulava a sua teoria sobre a dinâmica da acumulação de capitais na economia 

brasileira. 

A partir desse ponto iniciamos a análise de uma questão mais específica, 

mas que foi de extrema relevância para o seu pensamento, que é a de sua análise sobre a 

questão agrária brasileira. Com base no conceito de dualidade e o entendimento do 

movimento cíclico da economia brasileira e mundial, é que passamos a compreender o 

problema agrário para Ignácio Rangel. 

Com isso, nós iniciamos o quarto capítulo fazendo um levantamento de sua 

produção sobre o assunto. Procuramos compreender o debate que Rangel estava 

participando ao formular a sua teoria agrária. Portanto a sua visão representava um 

posicionamento particular na luta teórica do período em que escreveu. Primeiro ele 

estava questionando o pensamento agrário do Partido Comunista, então procuramos 

contextualizar a sua obra com as teses do PCB. Depois ele representava uma posição 

particular no debate agrário brasileiro e por isso era necessário também contextualizar 

as suas idéias nesse debate. É assim, na verificação da particularidade da formação 

social brasileira e do modo de produção dualista que ele irá estudar os problemas 

inflacionários e agrários. Procuramos analisar o entendimento de Ignácio Rangel tendo 

em vista uma perspectiva agrária, portanto, verificamos como ele apresentava a 

particularidade agrária no problema da inflação brasileira. É dessa forma que ele 

percebe o papel da manipulação dos preços, da estrutura agrária concentrada, do baixo 

poder de consumo das massas, da concentração de renda, entre outros fatores estruturais 

que formavam o capitalismo brasileiro. Portanto, Rangel passa a demonstrar o problema 

agrário como uma questão relevante para toda a sociedade e para a continuidade do 

próprio processo de desenvolvimento do país. 
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O modelo criado no Brasil levava a uma forte crise agrária, que inchava as 

cidades, criava um enorme exército industrial de reserva, onde a marginalidade urbana 

chegava a níveis  comprometedores da ordem social. Portanto, existia uma face urbana, 

uma face nacional, embutida na questão agrária. O modelo econômico brasileiro 

conseguia se desenvolver sem uma necessária reforma agrária, mas isso gerava uma 

estrutura excludente que levava milhares a miséria econômica. Mas Rangel entrava em 

um beco sem saída. Ele percebia que era necessária uma mudança na estrutura agrária 

mas que não existiam forças políticas capazes de realizar tal tarefa. Ele via que todas 

essas questões estavam relacionadas ao próprio processo de desenvolvimento do 

capitalismo no país. 

Como o processo de acumulação capitalista no país se processava através de 

ciclos econômicos próprios, os ciclos de Juglar, devido a desigualdade no 

desenvolvimento econômico entre os setores, por exemplo, a indústria se desenvolvia 

com a existência de um latifúndio arcaico, existia espaço para almejar o crescimento 

econômico que caminharia para uma nova dualidade e a sua consequente extinção. 

Dessa forma existiam inúmeros setores que iam ficando retardatários que mais tarde 

poderiam receber inversões, além da capacidade ociosa que ia se instalando em vários 

setores, o que permitia a continuidade da acumulação capitalista no país. Por isso, a 

alocação de recursos no interior da economia só poderia ser atingida diante da 

estruturação de um mercado financeiro nacional.  Portanto, seria no próprio 

desenvolvimento do capitalismo que encontraríamos respostas para os problemas 

enfrentados pela economia nacional. Esse será o objetivo de nosso quarto capítulo, o de 

perceber a sua teoria sobre a questão financeira embutida na questão agrária. 

Assim ele vai subordinando todos os problemas a essa perspectiva, inclusive 

a questão agrária. Ele acreditava que através da criação do mercado financeiro e do 

mercado de terras era possível que ocorresse uma mudança na estrutura de propriedade 

de terras do país, podendo chegarmos a uma lei áurea no campo. Através desse intento 

era possível efetivar mudanças. Ele acreditava que era de interesse dos setores 

capitalistas, que almejavam uma mudança na estrutura agrária e o aumento da 

propensão do consumo, assim como queriam resolver os problemas na alocação de 

recursos, pois eram problemas ligados a própria continuidade do desenvolvimento 

econômico nacional. 

É assim que ele vai elaborar todo um plano de intervenção na estrutura 

agrária, onde desaconselha a compra de terras, conforme demonstramos no quinto 

capítulo. Ele divide em três principais pontos para a política de “reformas agrárias”, que 
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ia desde a de criação de uma pequena propriedade camponesa, a política de preços 

mínimos para o produtor agrícola e a ocupação das terras estatais devolutas. Ele 

acreditava que esse modelo seria possível construir uma ampla aliança política, sendo 

possível efetivar as mudanças necessárias para o fim da dualidade e para a consequente 

homogeneização da economia nacional.  

Através dessa perspectiva ele abre novos horizontes para o entendimento do 

problema agrário e passa a investigar sobre o processo de formação do preço da terra no 

Brasil, que será objeto de estudo do nosso quinto capítulo. Ele denomina de cruel 

mecanismo de formação do preço da terra. Esse seria o principal problema a ser 

enfrentado. Assim, ele elaborará um novo e importante conceito, o de Quarta Renda, 

que é uma expectativa de valorização futura das terras, provocado pela concentração 

fundiária, pela erosão inflacionária, entre outros fatores. Portanto, as políticas 

governamentais deveriam servir muito mais para fortalecer o mercado de terras do que 

para incentivar os latifundiários feudais. Rangel se tornou um referencial para o debate 

agrário nacional, tanto em sub ramos, como aqueles que investigam sobre o problema 

do formação do preço da terra no país como daqueles que investigam sobre a 

concentração fundiária.  

Toda essa perspectiva da estrutura agrária se demonstrou ilusória em muitos 

aspectos, como o de acreditar que o capitalismo apresentaria uma solução para o 

problema agrário brasileiro. Apesar da aplicabilidade e originalidade das teses 

defendidas por Rangel, principalmente na definição do conceito de quarta renda, o papel 

transformador que iria cumprir o desenvolvimento do mercado de terras não chegou a se 

efetivar, conforme demonstramos na crítica elaborada por Reydon (1992) em nosso 

último capítulo. 

Essa dissertação possui a importância de servir como uma introdução ao 

pensamento historiográfico e político de Ignácio Rangel. A sua obra foi analisada em 

grande parte por economistas, geógrafos e sociólogos, os historiadores ainda não 

tiraram todas as conclusões necessárias sobre o autor, o quê justifica o nosso estudo. 

Apesar das várias críticas que possamos levantar sobre alguns aspectos da obra de 

Ignácio Rangel temos que ressaltar a peculiaridade de seu pensamento e a sua 

contribuição para a historiografia nacional. Existe a importância política no resgate de 

todo esse debate, pois esses intelectuais estão distantes das universidades, que estão 

cada dia mais presas ao estudo de autores estrangeiros, desprezando a rica produção 

teórica nacional. Por isso o atual pensamento social brasileiro pode dar salto através da 

análise crítica das antigas maneiras de entender os problemas de nosso país. 
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O último ponto que não podemos deixar de problematizar é o seguinte: 

como o movimento camponês de hoje, as esquerdas e os reformadores sociais devem 

encarar o pensamento de Ignácio Rangel? Em um momento de ofensiva ideológica do 

imperialismo no intuito de defender o fim das ideologias e das transformações 

revolucionárias, decretando que essas são impossíveis, o pensamento crítico perde 

terreno político pela ascenssão de um pensamento único. Por isso o resgate de um 

intelectual que entendia e defendia a necessidade de mudanças na estrutura econômica 

nacional ganha substancial importância para a atuação política da classe trabalhadora. 

A crise do capital instalada em todos os setores da economia mundial, que 

se expressa através da grave crise que atravessa o imperialismo estadunidense e a União 

Européia, manifesta na atual crise financeira do mercado imobiliário, coloca em 

evidência as teorias cíclicas. Se a cerca de algumas décadas atrás essas teorias eram 

descartadas nos meios intelectuais e acadêmicos, diante dos atuais problemas da 

economia mundial, essas teses ganham uma relativa importância explicativa. 

O poder de explicação das teses cíclicas e da dualidade básica de Rangel 

para a interpretação do Brasil, apesar das modificações ocorridas na economia em 

relação ao período em que escreveu, continuam a possuir uma forte aplicabilidade e 

possui um elevado grau de cognoscibilidade sobre o movimento da história e da 

economia brasileira. Assim, mesmo que tenha ocorrido um grande desenvolvimento nos 

setores produtivos, que tenham sido realizadas as privatizações conforme Rangel havia 

recomendado e que ainda existam perspectivas de crescimento para as próximas 

décadas, mesmo sem resolver o problema agrário, a economia brasileira inevitavelmente 

será afetada pelos movimentos dos ciclos econômicos mundiais e dos ciclos juglarianos 

brasileiros. Assim através do pensamento de Ignácio Rangel não podemos pensar em 

estabilidade duradoura, independente da política adotada pelo gerente do Estado. Claro 

que segundo a teoria rangeliana o Estado cumpre um papel determinante nas crises 

econômicas brasileiras, sendo a sua tarefa a de permitir e criar as condições 

institucionais para o crescimento, podendo se aproveitar da crise econômica mundial 

para alavancar setores retardatários economicamente. A substância política e os 

objetivos dessa tese podem ser questionados em nossos dias, mas a análise proposta por 

Rangel no mínimo estimula uma interpretação mais profunda e acertada sobre a 

realidade brasileira. 

Mas esse modelo de crescimento, principalmente nesse momento de grave 

crise do capital a nível internacional, que exige uma reestruturação produtiva em todos 

os setores, fará com que a questão agrária seja novamente uma questão central do 
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Brasil. Conforme Rangel já havia descrito, a questão agrária estava vinculada a questão 

urbana e nacional. Portanto, o agravamento da vida das massas urbanas, o aumento do 

exército industrial de reserva, a necessidade crescente de alimentos, a estrutura 

monopolística da distribuição de alimentos responsável pela manipulação na formação 

dos preços, a concentração fundiária, a aquisição da quarta renda e os limites da inflação 

contra a erosão da poupança e de garantia de valorização dos ativos, são claros limites 

desse modelo de crescimento e de desenvolvimento aplicado pelas classes dominantes 

sob o julgo do imperialismo internacional. Por isso é que a questão agrária não deixa de 

ser uma das principais questões políticas de nosso país, pois ainda está inconclusa, ainda 

está por se resolver. 

Mas a dimensão política das formulações de Rangel, de que não existiam 

forças políticas com condições possíveis para resolver o problema agrário e por isso 

seria melhor buscar um caminho conciliador, aliando-se as classes agrárias capitalistas, 

que representariam o novo no campo e uma possibilidade de apoiar tais transformações, 

não encontram correspondência com as necessidades políticas de nosso tempo. Assim 

como ele ressaltava o caráter progressista do capital financeiro nacional. Esse 

pensamento demonstrou ilusório diante do papel do agronegócio e da impossibilidade 

de se pensar que o Brasil seguiria um caminho independente e autônomo na 

implementação desse capital financeiro, o que é impossível pensar com o grau de 

internacionalização da economia brasileira e do sistema financeiro nacional e a sua 

relação com a estrutura agrária concentrada. 

Hoje o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), através de 

seu principal líder, João Pedro Stédile, acredita que o principal inimigo a ser combatido 

no campo é o  agronegócio brasileiro, que é responsável pela destruição ambiental e 

pela concentração de terras no país, além da implementação dos transgênico e da 

instauração de uma nova dependência das grandes transnacionais como a Monsanto. 

Claro que a visão do MST é limitada diante da luta de classes presente no campo 

atualmente, onde não é possível separar a luta dos camponeses entre o combate aos 

latifundiários de novo tipo dos de velho tipo. A luta de classes no campo deve encarar 

essas duas frações da classe dos latifundiários como inimigas. 

Portanto, a posição dos movimentos camponeses em nosso país de hoje 

possui contradições com a interpretação política de Ignácio Rangel. Ele achava que as 

classes capitalistas rurais representavam o novo caminho no campo. Mas toda essa 

posição política era fruto da construção ideológica presente em sua teoria da dualidade, 

que visava o desenvolvimento das forças produtivas nacionais, encarando as classes 
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capitalistas rurais um passo a frente em relação ao latifúndio feudal. Porém, ele não 

acredita no final de sua vida que esse modelo agrícola, tendo o latifúndio capitalista a 

frente seria responsável por modificações na estrutura agrária, pois os latifundiários 

feudais ainda possuíam muita força no aparelho de estado, na coalizão de classes que 

compõe o pacto de poder que administra o Estado brasileiro, onde a prática da compra 

da terra se tornava a solução para manter a concentração fundiária, que mantinha ainda 

mais a exclusão e reforçava o modelo de reforma agrária do mercado, que inclusive, é 

estimulada pelo Banco Mundial. 

As propostas de Ignácio Rangel que tomam o latifúndio capitalista como 

adversário secundário em relação ao latifundiário feudal não encontra sustentação na 

própria teoria da Quarta Renda que ele mesmo formulou, onde devido os mecanismos 

especulativos, todos estão comprometidos com a especulação da terra e com a 

manutenção do modelo concentrador da propriedade rural. Acreditar que a burguesia 

industrial brasileira esteja interessada em manter os níveis de consumo elevado da 

população e que seja possível através de um programa moderado e paliativo conseguir o 

apoio da burguesia espontaneamente e naturalmente é um mito político. A burguesia 

procura em nosso país cada vez mais uma maior taxa de mais-valia que é conseguida 

também através da nossa estrutura agrária concentrada. Mesmo com a expansão do 

crédito e do consumo nos últimos anos, a propensão para o consumo e a poupança do 

brasileiro continuam relativamente baixa e o trabalhador não pode afirmar que 

melhorou a sua qualidade de vida, apesar da propaganda governamental procurar 

demonstrar o contrário. 

Assim, mesmo tentando escapar do inevitável, de que para conseguirmos 

mudanças na estrutura agrária brasileira é necessário intensificar a luta de classes no 

campo, a questão proposta por Rangel continua atual e de importante reflexão para os 

movimentos populares. Não podemos permitir que a política agrária do governo de 

incentivar uma reforma agrária através da compra de títulos da terra, conforme vem 

sendo aplicado no Brasil, continue. Essa é uma política para manter ainda mais a 

concentração de terras no país e fortalecer o sistema latifundiário
217

. 

Conforme Rangel demonstrava, mesmo o bóia-fria, quanto o diarista ou o 

volante, necessitam de terras. Portanto, mesmo que Rangel tenha tentado procurar um 

caminho alternativo para os embates da luta de classes, os principais projetos de reforma 

                                                 
217 Constantemente é revelado pela imprensa os esquemas de superfaturamento na compra de terras 

que envolvem latifundiários, funcionários do Incra e trabalhadores que desejam um pedaço de terra. 

Esse é o tipo de modelo de reforma agrária que mantêm a estrutura agrária intacta, pois age de forma 

paliativa sem de fato resolver os problemas agrários em sua essência. 
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agrária se deram apenas com a luta da massa camponesa. Essa é a maior lição que o 

movimento camponês nos ensinou nas últimas décadas a sangue, ferro e fogo. Portanto, 

se a reforma agrária não for feita na marra, o movimento camponês não encontrará 

alternativa na atual situação política mundial e brasileira. 

É dessa forma que essa introdução ao pensamento de Ignácio Rangel 

encontra a sua importância, pois são debates necessários de ser feitos pelos movimentos 

populares e pelos militantes sociais em nossos dias. Sem o balanço e compreensão 

daqueles que nos antecederam, fazendo uma crítica e reafirmando determinados 

aspectos positivos, não poderemos avançar na compreensão dos principais problemas 

que afligem os trabalhadores brasileiros. Assim, a eficácia explicativa de Rangel ainda 

continua presente em nossa sociedade o transformando em um dos clássicos do debate 

sobre a estrutura agrária brasileira e sobre a interpretação da sociedade brasileira. 
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