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“... nossa sociedade é infinitamente 

mais complexa e apresenta contrastes 

bem maiores de luxo e miséria do que 

qualquer sociedade do mundo antigo” 

Oscar Wilde, 1895, p. 32. 

 

Introdução 
Sem lugar a dúvidas, o pensamento social latino-americano crítico – 

assim como, o especificamente brasileiro – é riquíssimo em termos de sua 
contribuição para o entendimento das particularidades do desenvolvimento 
latino-americano – e brasileiro. Entre importantes referências estão, por 
exemplo, nomes da estatura de Flora Tristán, José Carlos Mariátegui, 
Ernesto “Che” Guevara, Camilo Torres Restrepo, Roque Dalton e Sérgio 
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Bagú. Entre os brasileiros destacam-se, entre outros, Caio Prado Júnior, 
Florestan Fernandes, Ruy Mauro Marini e Milton Santos. Nesta breve 
intervenção procurar-se-á destacar a contribuição de Francisco de Oliveira 
para a compreensão das especificidades do desenvolvimento geográfico 
desigual que vem tendo lugar no Brasil. 

O ponto de partida é o reconhecimento da reprodução e a ampliação 
das desigualdades no território. Ele repousa em dois pressupostos. O 
primeiro é que o modo capitalista de produção é, intrinsecamente, produtor 
de desigualdades. O segundo é que tais desigualdades têm uma expressão 
geográfica. Com efeito, a indústria capitalista moderna favorece a 
configuração de uma divisão territorial do trabalho radicalmente distinta 
daquela vigente em épocas anteriores. A paisagem econômica vai sendo 
alterada num ritmo cada vez mais acelerado. As regiões econômicas 
anteriormente existentes são completamente modificadas por inovações nas 
comunicações e nos transportes. As atividades previamente dominantes dão 
lugar a outras. Algumas desaparecem, outras surgem. Espaços 
economicamente relevantes no passado são tornados irrelevantes no 
presente. Desertos econômicos são convertidos em espaços industriais 
pujantes. Todavia, uns e outros “são integrados nas economias nacionais e 
internacionais, como parte de uma nova configuração espacial” (SMITH, 
1988, p. 208). 

Essa nova configuração espacial representa um paradoxo: a 
“conformação” geográfica do capitalismo serve tanto para impulsionar as 
forças do sistema quanto para freá-las. A fim de desenvolver esta hipótese, 
propõe-se aqui revisitar a lei do desenvolvimento desigual e combinado, destacando 
sua contribuição para a geografia do capitalismo mundializado. Para tanto, o 
artigo foi dividido em cinco seções: a primeira corresponde a esta 
introdução; a segunda seção procura aproximar o desenvolvimento desigual 
da lei do desenvolvimento desigual e combinado; a terceira seção consiste na 
discussão do caráter especificamente geográfico do desenvolvimento 
desigual; na quarta são recuperados ensaios da lavra de Chico de Oliveira 
que confluem para a compreensão das desigualdades sócio-espaciais que se 
acumularam no Brasil, o que caracteriza – de nosso ponto de vista – uma 
contribuição latino-americana para a formulação da teoria do desenvolvimento 
geográfico desigual; a última seção é dedicada às considerações finais. 

 

A lei do desenvolvimento desigual e combinado 
A noção de desenvolvimento geográfico desigual é recente. Mas, a de 

desenvolvimento desigual tem origens remotas. Consta que tenha sido Lênin 
(1982) quem, pela primeira vez, tenha examinado com profundidade um 
processo – o desenvolvimento do capitalismo na Rússia – da perspectiva de 
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sua desigualdade socioeconômica. No entanto, foi depois da revolução de 
1905 que a noção de desenvolvimento desigual, por intermédio de Trotsky, 
ganhou significado mais preciso. Aliás, com Trotsky, ela passou a ser 
desenvolvimento desigual e combinado, uma lei que já não dizia respeito apenas à 
dimensão econômica, mas remetia a uma questão política imediata1. 

Convém distinguir (a) a tentativa (que vários geógrafos vêm 
empreendendo) de construir uma teoria do desenvolvimento geográfico desigual da 
(b) lei do desenvolvimento desigual e combinado (como formulada por Trotsky). 
Esta lei integra já uma teoria – a teoria da revolução permanente. A formulação 
mais completa da referida lei encontra-se no capítulo inicial do primeiro 
volume da História da Revolução Russa. Aí, com efeito, se lê que 

O desenvolvimento de uma nação historicamente atrasada conduz, 
necessariamente, a uma combinação original das diversas fases do processus 
histórico. A órbita descrita toma, em seu conjunto, um caráter irregular, 
complexo, combinado [...] A desigualdade do ritmo, que é a lei mais geral 
do processus histórico, evidencia-se com maior vigor e complexidade nos 
destinos dos países atrasados. Sob o chicote das necessidades externas, a 
vida retardatária vê-se na contingência de avançar aos saltos. Desta lei 
universal da desigualdade dos ritmos decorre outra lei que, por falta de 
denominação apropriada, chamaremos de lei do desenvolvimento 
combinado, que significa aproximação das diversas etapas, combinação das 
fases diferenciadas, amálgama das formas arcaicas com as mais modernas. 
Sem esta lei, tomada, bem entendido, em todo o seu conjunto material, é 
impossível compreender a história da Rússia, como em geral a de todos os 
países chamados à civilização em segunda, terceira ou décima linha 
(TROTSKY, 1978, p. 25). 

O caráter desigual e combinado das relações sociais de produção (nas 
formações sociais periféricas) repousa na articulação entre o capital urbano-
industrial com a propriedade rural, entre as classes possuidoras da cidade e 
do campo. Mas, em países capitalistas periféricos – como era o caso da 
Rússia no início do século XX – o desenvolvimento da economia urbana e 
da economia rural é marcado por ritmos e velocidades distintos, por 
contradições, por rupturas abruptas. Logo, mudanças políticas não podem 
ser deduzidas mecanicamente de um desenvolvimento economicamente pré-
determinado. As contradições do desenvolvimento desigual e combinado 
nas formações sociais periféricas requerem que se considerem suas 

                                                           

1 “Esse foi o conceito [desenvolvimento desigual e combinado] que Trotsky resgatou e 
depurou [...] Hoje a lei do desenvolvimento desigual e combinado está claramente 
associada à tradição trotskista” (SMITH, 1988, p. 18; ver também p. 150). Para Ernest 
Mandel, “a idéia de desenvolvimento desigual e combinado do capitalismo mundial é – 
com a exceção da concepção de Marx sobre a determinação econômica da luta de 
classes – a tese marxista mais amplamente assimilada desde há meio século” (LÖWY, 
s.d., p. 79). 
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especificidades – o que aponta para a autonomia do nível sócio-político. De 
1930 – ano em que foi publicada a História da Revolução Russa – em diante, a 
noção de desenvolvimento desigual parece ter se estabelecido sob a forte 
influência de Trotsky – portanto, com essa compreensão de um processo 
que remete a mudanças políticas. Desde os anos 1980, o tema do 
desenvolvimento desigual e combinado, na sua formulação trotskista, voltou ao 
debate2. 

Este foi um primeiro passo para a análise do desenvolvimento 
desigual. Sem que se negue seu significado político, cabe dar um passo a 
mais: é preciso examinar a espacialidade do desenvolvimento socioeconomicamente 
desigual – tarefa que se procurará cumprir a seguir. 

 
A teoria do desenvolvimento geográfico desigual 

A noção de desenvolvimento geográfico desigual, que aqui interessa, é mais 
recente e deve ser associada aos esforços feitos no âmbito da Geografia no 
sentido de construir uma teoria do desenvolvimento desigual3. O que distingue a lei 
do desenvolvimento desigual e combinado da teoria do desenvolvimento geográfico 
desigual é: enquanto a primeira busca explicar porque uma formação social 
periférica, atrasada, cujas forças produtivas não estão desenvolvidas nem 
sob o controle de uma burguesia nacional consolidada, pode experimentar 
uma revolução política; a segunda constitui uma tentativa teórico-
metodológica que procura captar a espacialidade do desenvolvimento 
desigual, portanto, a natureza especificamente geográfica da desigualdade 
socioeconômica entre regiões e países (HARVEY, 2006). Talvez deva ser 
dito ainda: não se trata da desigualdade socioeconômica entre espaços 
geográficos em geral, mas da produzida pelo capitalismo. É, pois, a geografia 
do desenvolvimento desigual especificamente capitalista que importa4. E 
esta começa pela diferenciação do espaço geográfico resultante dos 
processos sociais cotidianos. 

Com efeito, tudo o que se passa no local de trabalho e no processo de 
produção e consumo está, de algum modo, contido no interior do processo 
mais amplo de acumulação e circulação de capital. Quase tudo o que se 

                                                           

2 Aqui caberia destacar a participação destacada de Michael Löwy neste esforço. De sua lavra precisam 
ser consultados, por exemplo, os aqui referidos the politics of combined and uneven development (1981) 
e a teoria do desenvolvimento desigual e combinado (s.d.). 
3 Antes da publicação da obra de Neil Smith, em 1984, já haviam conhecido a luz do 
mundo duas importantes contribuições oriundas da geografia marxista: as de David 
Harvey (1982) e M. Dunford e D. Perrons (1983). Mas, talvez Peet (1975) deva ser 
considerado o pioneiro desses esforços. 
4 Não se pode negar que o desenvolvimento pré-capitalista tenha sido desigual. Todavia, 
as razões para a desigualdade pré-capitalista foram bastante distintas das que 
caracterizam a desigualdade sob o capitalismo (SMITH, 1988, p. 151). 
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come e bebe, veste e usa, ouve e vê, vem em forma de mercadorias e está 
perpassado por divisões do trabalho, assim como por discursos e ideologias 
que difundem os preceitos do capitalismo. Entretanto, isso tudo 
(mercadorias e processos) não está fora do espaço: a competição territorial por 
trás das relações do cotidiano tem uma importância incomum no processo 
de acumulação de capital e no desenvolvimento geográfico desigual 
(HARVEY, 2006, p. 82-85). 

Tanto o processo de acumulação de capital quanto o 
desenvolvimento geográfico desigual, são condicionados por mudanças 
tecnológicas contínuas. O caso mais emblemático é das inovações nos meios 
de comunicação e transportes. De um lado, o seu fabricante gera excedentes 
na média da economia nacional – no interior da qual produz suas 
mercadorias. De outro, porém, as mercadorias deste fabricante, ao se 
generalizarem pela economia, não apenas difundem o uso das novas 
tecnologias destes gêneros (meios de comunicação e transportes): por sua 
natureza, elas alteram a mobilidade do capital. Portanto, modificam os 
espaços, diferenciando-os, redesenhando a divisão territorial do trabalho5. A 
essas modificações, que ocorrem no espaço em decorrência da introdução 
de novas tecnologias nos meios de comunicação e transportes, Marx 
chamou de aniquilação do espaço pelo tempo6. O raciocínio é simples: distâncias 
que precisam ser percorridas (por mercadorias e informações) implicam em 
custos de movimentação. Custos são reduzidos nestes casos se distâncias 
puderem ser reduzidas ou vencidas em tempo menor. Meios de 
comunicação e transportes são as mercadorias capazes de atender a essas 
exigências do capital – em todas as escalas. Por sua natureza, portanto, 
inovações contínuas nessas mercadorias contribuem para que o mundo se 
torne cada vez menor – e cada vez mais desigual7. 

Inovações como as indicadas impulsionam a competição inter-
capitalista, a partir da qual, então, ocorrem re-localizações da atividade 
econômica em direção aos espaços mais vantajosos para formas específicas 
de produção de mercadorias. Isso ocorre porque o capital ignora os espaços 
em que as perspectivas de lucro são baixas e, por entre as diversas escalas, se 
move em direção aos espaços em que as perspectivas de lucro são mais altas. 
Daí que regiões perdedoras de ontem podem ser as que propiciem melhores 

                                                           

5 Por exemplo, novas tecnologias em meios de comunicação e transportes podem levar a que certas 
produções em certos espaços floresçam, enquanto outras produções, localizadas em outros espaços, 
não poderão se beneficiar delas – o que gerará novas desigualdades geográficas (HARVEY, 2006). 
6 Em alemão: “die Vernichtung des Raums durch die Zeit”. Trata-se de uma das 
passagens mais geográficas que se encontram nos escritos de Karl Marx (1983 
[1857/1858], p. 430-431). 
7 Ver, a propósito, G. Albo (2004), D. Harvey (2006), D. Massey (1991) e N. Smith 
(2000). 
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condições de valorização para o capital amanhã. Por isso, num momento 
seguinte, uns espaços experimentam taxas elevadas, outros, taxas menores 
de acumulação (HARVEY, 2006; SMITH, 1988). A co-existência, 
simultânea e dinâmica, de espaços mais desenvolvidos e menos 
desenvolvidos é o resultado do desenvolvimento geográfico desigual. Mas, 
também, é condição para o processo de continuada valorização do capital8. 

Assim, o desenvolvimento geográfico desigual se manifesta como 
resultado e como condição. Para captá-lo é preciso reter dois elementos 
principais: “a mudança das escalas e a produção de diferenças geográficas. 
Temos, por conseguinte, de pensar em diferenciações, interações e relações 
tanto inter-escalares como intra-escalares” (HARVEY, 2004, p. 112). 

 

Uma perspectiva latino-americana: a obra de Francisco de Oliveira 
A hipótese é de que a obra de Francisco de Oliveira contempla, 

possivelmente, melhor que outros cientistas sociais brasileiros e latino-
americanos – com a possível exceção do geógrafo Milton Santos (1980) –, a 
preocupação com as desigualdades sócio-espaciais, como resultado e como 
condição da dinâmica da acumulação capitalista. Se, entre outros, Caio 
Prado Júnior e Florestan Fernandes, consideraram em suas análises a lei do 
desenvolvimento desigual e combinado (DEMIER, 2007), Francisco de Oliveira, 
que também a considerou, parece ter tido o cuidado de perscrutar a 
realidade de uma perspectiva geográfica. É isso que sugere uma releitura de 
sua obra, tendo-se em vista, com esse termo, alguns de seus livros e 
inúmeros ensaios e artigos publicados ao longo de mais de três décadas de 
atividade intelectual. Muitos deles parecem dar pistas de uma reflexão 
identificável com a teoria do desenvolvimento geográfico desigual. 

Uma referência a Trotsky já data do início dos anos 1970, num dos 
primeiros Estudos CEBRAP. Neste trabalho (posteriormente, republicado), 
em que o autor procurou mostrar como se combinavam atividades pré-
capitalistas com atividades tipicamente capitalistas, e como as primeiras 
favoreciam o processo de exploração da força de trabalho no Brasil, é 
indicada, explicitamente, a fonte teórica de sua análise das desigualdades: 

A evidente desigualdade de que se reveste que [para usar a expressão 
famosa de Trotsky, é não somente desigual, mas combinada] é produto 
antes de uma base capitalística de acumulação razoavelmente pobre para 

                                                           

8 “O desenvolvimento desigual é tanto o produto quanto a premissa geográfica do desenvolvimento 
capitalista. Como produto, o padrão é altamente visível na paisagem do capitalismo, tal como a diferença 
entre espaços desenvolvidos e subdesenvolvidos em diferentes escalas: o mundo desenvolvido e o 
subdesenvolvido, as regiões desenvolvidas e as regiões em declínio, os subúrbios e o centro da cidade. 
Como premissa da expansão capitalista, o desenvolvimento desigual [...] é a desigualdade social 
estampada na paisagem geográfica e é simultaneamente a exploração daquela desigualdade geográfica 
para certos fins sociais determinados” (SMITH, 1988, p. 221). 
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sustentar a expansão industrial e a conversão da economia pós-anos 30, 
que da existência de setores “atrasado” e “moderno” (OLIVEIRA, 1987, 
p. 36). 

Para o autor, a particularidade do desenvolvimento brasileiro 
consistia em introduzir características modernas, da indústria capitalista, no 
arcaico, no rural pré-capitalista – e introduzir características arcaicas no 
moderno. Cabe notar aqui que a geografia surge em alguns momentos, 
como, por exemplo, quando, analisando a funcionalidade do campo pré-
capitalista para a indústria capitalista, o autor sugere ter havido a criação de 
periferias (inclusive, geográficas) pelo capital como forma de alimentar o 
desenvolvimento especificamente capitalista no país (OLIVEIRA, 1987; 
2003a). 

Em dois trabalhos datados de 1977 há referências mais explícitas às 
desigualdades sócio-espaciais. O primeiro consiste de um estudo crítico da 
SUDENE, à qual esteve ligado desde sua criação até o Golpe de 1964. Aí o 
tema é o planejamento e a atuação do Estado. Contudo, num capítulo mais 
que revelador da produção das desigualdades sociais no território – Expansão 
capitalista no Brasil e desenvolvimento regional desigual – o autor explora a geografia 
das disparidades que se acumularam em quatro e meio séculos e base para a 
produção de novas desigualdades (OLIVEIRA, 1977a, espacialmente, cap. 
IV). O segundo reúne ensaios que, embora escritos em diferentes 
momentos e para diferentes finalidades, têm em comum a preocupação de 
“buscar entender a especificidade do capitalismo no Brasil” [p. 1]. Num de 
tais ensaios – Mudanças na divisão inter-regional do trabalho no Brasil – o autor 
levanta a questão-chave: “existe um problema regional no Brasil?” [p. 41]. 
Trata-se de um ensaio riquíssimo em termos de pistas para se compreender 
a geografia da acumulação capitalista e da correspondente produção de 
desigualdades no território (OLIVEIRA, 1977b). 

Num outro importante ensaio dos anos 1970 – Acumulação monopolista, 
Estado e urbanização: a nova qualidade do conflito de classes – o autor avança suas 
investigações sobre a importância do espaço na produção das desigualdades. 
Aqui, contudo, ele concentra sua atenção no urbano, atribuindo a este a 
condição de lócus privilegiado da reprodução do capital: “se a cidade foi o 
espaço por excelência do conflito de classes entre burguesia e proletariado, a 
urbanização da economia e da sociedade amplia esse espaço” (OLIVEIRA, 
1985, p. 75). 

Posteriormente, já nos anos 1990, o autor recupera a “questão 
regional” em dois ensaios de não menor relevância. No primeiro – A 
metamorfose de Aribaçã – debruça-se sobre as transformações pelas quais 
passara o Nordeste nos anos 1980, em vista da forma como entravam 
capitais do Sul/Sudeste na região (OLIVEIRA, 1990). O segundo ensaio – 
A questão regional: a hegemonia inacabada –, escrito logo em seguida, coloca no 



GT 8. Marx e marxismos latino-americanos 129 

centro das atenções a relação entre São Paulo e as demais regiões do país. O 
argumento é de que o desenvolvimento brasileiro e, em específico, a 
expansão capitalista no Nordeste, não pode ser entendido apenas a partir 
das insuficiências e dos atrasos de cada região particular, mas, da forma 
como burguesia paulista hegemonizou dito desenvolvimento – uma 
hegemonia inacabada (OLIVEIRA, 1993). 

No início da atual década, o autor retoma a temática das 
desigualdades sociais (e que se manifestam no território) em outro instigante 
ensaio – O Estado e a exceção ou o estado de exceção? Aí mostra, com 
sensibilidade e ironia, como o que era exceção vai se tornando regra e, 
obviamente, o que fora norma, vai se convertendo em exceção. Ao admitir 
que o país se modificou nos últimos decênios, também observou que “toda 
a transformação ocorrida fundou outra desigualdade, qualitativamente 
diferente, sobretudo, quando vista sob a ótica da liberdade, e 
quantitativamente maior se observadas as distâncias entre os muito ricos e 
os muito pobres” (OLIVEIRA, 2003b, p. 10). 

Finalmente, o tema das desigualdades entra, paradoxalmente, de 
forma sutil, mas escancarada, em dois ensaios publicados em coletânea da 
segunda metade da presente década. No primeiro – Política numa era de 
indeterminação: opacidade e reencantamento – revisa a “era de invenções”, pela 
qual passou o país entre 1964 e 1990, e a “era de indeterminação”, que 
abarca o período dos anos 1990 até o início da década atual. Seu argumento 
aí é que o Brasil de FHC foi aprisionado pela agenda neoliberal e dela não 
conseguiu se libertar. E, por isso, também, não conseguiu superar suas 
desigualdades sociais (OLIVEIRA, 2007a). No segundo artigo – O momento 
Lênin – o autor volta ao desenvolvimento desigual e combinado para examinar não 
as desigualdades em si, mas as contradições da formação social brasileira no 
início desta década e as opções disponíveis para as forças políticas que 
chegaram ao poder em 2002. Apesar de “o fosso da desigualdade na 
sociedade brasileira [ser] abissal [...] E se alargar” [p. 286], o governo Lula 
preferiu mudar – para deixar tudo como estava (OLIVEIRA, 2007b). 

 

Considerações finais 

Nesta intervenção procurou-se examinar a contribuição de Francisco 
de Oliveira para a compreensão das especificidades do desenvolvimento 
geográfico desigual que vem tendo lugar no Brasil. Diversos estudiosos 
brasileiros (e outros latino-americanos) debruçaram-se sobre o problema das 
desigualdades. Entre os que lograram fazê-lo desde a lei do desenvolvimento 
desigual e combinado se destacam Caio Prado Júnior e Florestan Fernandes. 
Ademais de interpretar o desenvolvimento brasileiro desde esta perspectiva, 
Francisco de Oliveira parece ter tido contribuição importante na 
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compreensão da geografia das desigualdades sociais que se acumulam no 
país. Talvez já não seja mais possível analisar o desenvolvimento das forças 
produtivas no Brasil, se o que se deseja é captar os mecanismos responsáveis 
pela produção das desigualdades sociais no território, sem buscar as “pistas 
mais quentes” na produção engajada de Chico de Oliveira. 
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