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RESUMO 
 

Os sucessivos ajustes regulatórios vão, de um lado, testando novas possibilidades de 

ampliação das frentes de valorização do capital, em simultâneo, que transformam os 

instrumentos necessários para que a acumulação ampliada se dê. Por conta disso, 

propõe-se refletir as bases analíticas em que se pode pensar a política urbana e 

entender como o Estado capitalistas foi/vai se reformando para atender ao objetivo 

final de legitimar e ampliar os espaços para a reprodução e a acumulação do capital. 

Alia-se ao objetivo principal a compreensão, empírica, dos aspectos da política e do 

desenvolvimento urbano da Região Metropolitana de Fortaleza (RMF) que levaram à 

inclusão do espaço nos circuitos de valorização do capital, através do Estado, 

principalmente sob a égide financeira. Objetivando as prerrogativas da totalidade e da 

historicidade dentro do arcabouço teórico e empírico, a Teoria Materialista de Estado 

foi utilizada enquanto uma teoria explicativa da natureza, desenvolvimento e atuação 

estatal que compreendesse, também, a necessidade da acumulação capitalista sobre 

o espaço. Por entender as Parcerias Público-Privadas (PPPs) enquanto indicador 

desse processo, buscou-se estabelecer o que viria a ser um panorama geral da 

efetivação do instrumento a partir de sistematização de notícias, leis e regulamentos, 

que foram geoespacializados e organizados em quadros-síntese. A argumentação 

parte da afirmação de que as PPPs constituem um mecanismo central de pulverização 

da introdução da agenda neoliberal na administração pública, sendo resultado da 

agenda pregada pelos Organismos Multilaterais, pelos grandes bancos nacionais e 

pela disputa de recursos pós-1988. Com elas, o poder público diversifica a forma de 

atuação em conjunto com o mercado, em especial o imobiliário. A fraca autonomia dos 

municípios inviabiliza investimentos em infraestrutura e impõe uma lógica de 

efetivação de PPPs. Em um contexto que já é marcado pelo domínio do mercado 

imobiliário formal na constituição de suas relações e na estruturação urbana mediante 

a segregação e fragmentação do espaço, esses processos retroalimentam essas 

dinâmicas socioespaciais. 

 

Palavras-chave: Arranjos regulatórios. Desenvolvimento urbano. Estado. 

Infraestrutura. Parceria Público-Privada.   



ABSTRACT 
 
The successive regulatory adjustments are, nonetheless, testing new possibilities for 

expanding the capital appreciation fronts, simultaneously, which transform the 

necessary instruments so the expanded accumulation can take place. For that reason, 

it is proposed to reflect the analytical bases on which urban policy can be thought and 

understand how the capitalist state was/will be reformed to meet the final objective of 

legitimize and expand the spaces for the reproduction and accumulation of capital. 

Allied to the main objective is the empirical comprehension of political and urban 

development aspects of the Metropolitan Region of Fortaleza (RMF) which led to the 

inclusion of space in the capital appreciation circuits, through the State, mainly under 

the financial aegis. Aiming at the prerogatives of totality and historicity within the 

theoretical and empirical framework, the Materialist State Theory was used as an 

explanatory theory of nature, development and state action that also understood the 

need for capitalist accumulation over space. By understanding Public-Private 

Partnerships (PPPs) as an indicator of this process, we sought to establish what would 

become a general overview of the effectiveness of that instrument based on the 

systematization of news, laws and regulations, which were geospatialized and 

organized in summary charts. The argument starts from the assertion that PPPs 

became a central mechanism for spreading the introduction of the neoliberal agenda 

in public administration, being the result of the agenda preached by Multilateral 

Organisms, by large national banks and by the dispute for resources after 1988. With 

them, the public power diversifies the way it acts together with the market, especially 

with the real estate market. The feeble autonomy of the municipalities precludes 

investments in infrastructure and imposes a logic of making PPPs effective. In a 

context that is already marked by the dominance of the formal real estate market in the 

constitution of its relations and in urban structuring through the segregation and 

fragmentation of space, these processes feed back into these socio-spatial dynamics. 

 

Keywords: Infrastructure. Public-Private Partnerships. Regulatory arrangements. 

State. Urban development. 
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1 INTRODUÇÃO: SOBRE A CONSTRUÇÃO DA PESQUISA EM UM OBJETO 
 

 
Sei que vocês já compreenderam e já admitem que não faltam 
argumentos para demonstrar por que, no Brasil, se incrementa 
tanto a pobreza. Por uma razão muito simples e muito 
evidente. Pobre é mais barato! 

Millôr Fernandes, 1977 
 
 

Diante do cenário social e econômico em que se encontra o Brasil — tendo 

a maior concentração de renda nas mãos de 1% mais rico de sua população, com 

27,8% da riqueza nacional acumulada, segundo a Pesquisa Desigualdade Mundial 

2018, coordenada por Thomas Piketty (BORGES, 2017) — pensar a produção da 

pobreza e da desigualdade socioespacial, seus processos estruturais e suas próprias 

existências, é uma decisão, de certa forma, política. Por isso, mudanças e reformas 

no objeto de pesquisa, nos eixos temáticos e na reestruturação da matriz 

metodológica da dissertação foram necessárias para que se possa argumentar nesse 

sentido. 

Antes de cumprir com os objetivos já explicitados de uma introdução, as 

partes que se seguem objetivam elucidar o caminho metodológico-conceitual adotado. 

Esse movimento narrativo não é fácil, muito menos vinculá-lo a um texto acadêmico, 

com estruturas rígidas e mediações necessárias. O movimento que se pretende 

desenhar nesta introdução é tortuoso e muitas vezes confuso. Ele guarda suas 

dificuldades. 

Dentro de um programa de pós-graduação em Geografia, por vezes, é 

inevitável que as discussões girem em torno da definição do espaço, suas 

características, sua produção. A força do espaço, aqui tido enquanto categoria 

geográfica, assumida desde os anos 1970, parece encontrar em Haesbaert (2014) 

uma nova centralidade. O autor centraliza o espaço geográfico enquanto “categoria-

mestra” no que ele denomina de “constelação geográfica de conceitos”. Para isso, 

fazendo uso de uma representação gráfica que remete à ideia de um sistema de 

planetas situados ao redor de uma estrela, conceitos como território, paisagem, lugar, 

ambiente e região se articulam e se rearranjariam a partir da própria categoria espaço. 

O modelo proposto por Haesbaert (2014, p.32 et seq.), muito motivado por 

uma revisita ao “sistema de conceitos” de Milton Santos (2006), entende o espaço, 
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em sua condição geográfica, enquanto “aquele focalizado sobre a dimensão espacial 

da sociedade, que inclui, evidentemente, a indissociabilidade entre o social e o 

natural”.  

Mais a frente, a vinculação entre os dois modelos parece ainda mais 

evidente, quando Haesbaert (2014, p.37) entende o espaço geográfico, a partir de 

uma posição relacional, envolvendo “tanto o universo de objetos quanto dos sujeitos 

e suas ações, tanto a dimensão material quanto a dimensão imaterial”, numa 

proposição com forte filiação à matriz miltoniana. 

Foi tomando como ponto de partida o entendimento desse espaço 

relacional que inicialmente essa dissertação se firmou. Nesse sentido, a escolha pelo 

entendimento da construção espacial de Fortaleza, como uma cidade que vem se 

tornando mais desigual e entregue aos desejos do capital, fez-se presente desde o 

início. 

O que, para alguns, pode ser visto como uma inversão do processo 

metodológico, estabeleceu-se mais como uma reafirmação e filiação a um conjunto 

de pressupostos teóricos, os quais esta dissertação não pretende ignorar. 

Aliás, firmar o olhar para a desigualdade socioespacial, enquanto 

fenômeno evidente em Fortaleza, é percebê-la enquanto consequência direta para o 

que Milton Santos (1991) afirma ser o espaço. Para o autor, o espaço é produto de 

um conjunto de objetos e da sociedade em movimento, sendo resultado tanto dos 

instrumentos de trabalho e das forças produtivas, quanto da circulação de 

mercadorias, pessoas, capitais e serviços. Em outras palavras, a produção do espaço 

está diretamente vinculada ao modo de produção vigente.  

Tomando a afirmação anterior como base, pode-se inferir que o modelo 

edificado a partir de uma sociedade baseada no consumo, na busca incessante pelo 

aumento do lucro e na diminuição dos riscos econômicos, levou à inclusão do espaço 

nos “circuitos de valorização do capital” (BOTELHO, 2005), principalmente por sua 

mercantilização, tornando-o um elemento estratégico para a acumulação do capital. 

A própria criação de novas oportunidades de acumulação dentro do 

sistema capitalista de produção não se ausenta da necessidade de uma estrutura 

específica espacial (HARVEY, 2005a). Dado que ao retomar a conceituação 

miltoniana usada de espaço, esta se vincula como o lócus onde é possível se verificar 

uma intensificação dos processos de acumulação, marcados pelo aumento da 

atividade social (“penetração do capital em novas esferas de atividade” e “expansão 
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dos pontos de troca”), pela expansão dos mercados (“criação de novos desejos e 

novas necessidades”, além “da organização do consumo”) e pelo crescimento das 

pessoas (“crescimento populacional”) (HARVEY, 2005a, p.45 e 46). 

Inclusivamente, e ainda mais primordial ao entendimento dessa relação, 

pressupõe-se uma relação direta entre a organização espacial e a contínua expansão 

geográfica “como produto necessário para o processo de acumulação” (Ibid.). 

Requere-se que a abordagem seja aqui entendida a partir de uma visão 

dialética (BOTELHO, 2007), já que o “surgimento de uma estrutura espacial diferente 

com a ascensão do capitalismo não é um processo livre de contradições” (HARVEY, 

2005a, p.51). Isto é, capitalismo — bem como seu modo de produção — e espaço 

não constituem uma unidade, mas uma relação complexa; por vezes operam de forma 

favorável e outras, adversas. 

Isso se dá porque, ainda que possuindo “um papel ativo, como saber e 

como ação, utilizado operacional e instrumentalmente pela classe hegemônica”, o 

espaço — na perspectiva lefebvriana — não é o locus passivo das relações sociais 

(Ibid., p.22). Assim, permeado e construído através das contradições sociais inseridas 

no próprio desenvolvimento capitalista, o espaço — também, capitalista — não se faz 

homogêneo. 

Tratando sobre a condicionalidade do espaço para a existência e 

reprodução da sociedade, Botelho afirma que: 
 

No modo de produção capitalista, ele é utilizado como meio de produção para 
a geração da mais valia (além de propiciar a obtenção de uma renda por parte 
dos proprietários fundiários), sendo, nesse sentido, consumido 
produtivamente. [...] E como a privatização dos meios de produção é uma 
determinação geral do capitalismo, isso implica em uma crescente 
privatização do espaço na medida em que este se incorpora ao capital como 
meio de produção. (Ibid., p.22,23) 

 
A argumentação do autor (Ibid.) avança no sentido de entender a própria 

dimensão utilitária e crescente do espaço, quando este, se sobrepondo a 

“determinações históricas de produção e reprodução social”, passam a ser sintetizado 

por valor de troca e valor de uso — ainda que o primeiro se justaponha sobre o 

segundo. 

Valor de troca e valor de uso, categorias centrais na obra marxiana, podem 

ser exemplificadas para melhor entender a relação complexa entre espaço e modo de 

produção capitalista.  
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Enquanto articulação com o espaço, o capital necessita viabilizar a 

produção e a acumulação, para tanto, opera analogamente. Ele tanto se imobiliza no 

espaço, quanto é monetizado em títulos intercambiáveis. Dito de outro modo, é 

necessário que se viabilize seu valor de troca — transformando em títulos de 

propriedade monetizados e entendendo a necessidade de utilização de certos 

“atributos do lugar” (BOTELHO, 2007) —, quanto seu valor de uso, entende-se a 

superação das barreiras espaciais e a necessidade de construção de estruturas 

espaciais fixas para a produção (HARVEY, 2005a). 

Argumenta-se, ainda, que, para que seja articulada a dimensão espacial e 

a dimensão da valorização e da acumulação capitalista, a relação de inserção do 

espaço com o modo de produção do capitalismo é um processo permanente de ajuste, 

paulatino.  

O sentido dado se assemelha ao próprio capital enquanto um “processo de 

circulação entre produção e realização” (HARVEY, 2005a, p.71), onde “deve se 

expandir, acumular, reformar constantemente o processo de trabalho e os 

relacionamentos sociais na produção, assim como mudar constantemente as 

dimensões e as formas de circulação” (Ibid.). 

Lefebvre (1999, p.142), em consonância, entende o espaço, como um 

produto, resultante das relações de produção sob o comando de um grupo atuante. 

Dentre as contribuições de Lefebvre, vale destacar a lembrança de que existe certa 

dependência do capitalismo para com o espaço, ele fala: 
 
[...] o capitalismo parece esgotar-se. Ele encontrou um novo alento na 
conquista do espaço, em termos triviais na especulação imobiliária, nas 
grandes obras (dentro e fora das cidades), na compra e venda do espaço. E 
isso à escala mundial. [...] A estratégia vai mais longe que a simples venda, 
pedaço por pedaço, do espaço. Ela não só faz o espaço entrar na produção 
da mais-valia; ela visa a uma reorganização completa da produção 
subordinada aos centros de informação e decisão (Ibid., p. 143). 

 

Fruto das relações sociais e históricas, a apropriação do espaço pelo 

capital se configura como importante mecanismo de perpetuação das relações que 

reproduzem a mais-valia. Isso quer dizer, a percepção das desigualdades evidentes 

nas relações capitalistas de produção, também, passa a ser incorporada à produção 

capitalista do espaço.  

Botelho (2005, p.9) considera que tal relação desigual faz com que se 

julgue necessária “uma compreensão de como o capital crescentemente domina o 
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espaço para que temas como a estruturação do urbano, a segregação e a 

fragmentação, entre outros, possam ser devidamente tratados”. De fato, este autor 

deixa explícito que se tiver o objetivo de tomar consciência dos processos de 

dominação e das desigualdades socioespaciais presentes no nosso meio, a 

compreensão de como o capital estrutura o espaço urbano acaba adquirindo 

destacada importância. 

Foi essa assertiva que se constituiu como a principal motivação para a 

definição do tema inicial desse estudo, assim como para que fossem levantadas 

algumas questões norteadoras: De que maneira os interesses do setor privado 

fundamentam o modelo de política urbana de Fortaleza? Como explicitar essas 

dinâmicas, muitas vezes ocultas? 

Um estudo sobre como o capital e o interesse privado atuariam numa 

metrópole regional como Fortaleza seria um trabalho por demais extenso, o que 

extrapolaria o próprio objetivo de uma dissertação. Visando adequar-se a um limitante 

já estabelecido, foi necessário reduzir o objeto de estudo, o que levou a opção por 

uma “abordagem indutiva" e a adoção de um “procedimento monográfico” (MARCONI 

e LAKATOS, 2003, p. 106-108). Assim, levando em consideração que os 

procedimentos metodológicos escolhidos caminham de constatações mais 

particulares para planos cada vez mais abrangentes, o estudo de alguns elementos 

da política urbana possibilitaria generalizações em um contexto local. 

Tal decisão teórico-metodológica decorreu do reconhecimento da 

existência de um elemento capaz de responder a essa necessidade e essa 

representatividade (que possibilitaria as constatações particulares), dado que as 

Parcerias Público-Privadas (PPPs) cada vez mais aparecem como uma estratégia de 

execução de projetos de reestruturação urbana — ainda que nem sempre a execução 

de grandes projetos viabilizados por PPPs possibilitem a promoção de uma 

reestruturação —, o que acaba por consolidar “um modelo de planejamento orientado 

por interesses privados e de alto impacto territorial sobre a inclusão/exclusão 

socioespacial nas cidades brasileiras” (NASCIMENTO e FREITAS, 2017, p. 3). 
A opção por concentrar os estudos nas PPPs adquiriu ainda mais robustez 

quando se percebia que elas atuam 
 
como frente de neoliberalização e principal catalisador (a) da alteração de 
condição de um governo provedor para um governo consumidor de serviços; 
(b) da imposição da racionalidade e disciplina do mercado ao Estado;(c) da 
criação de novas oportunidades de lucro alinhadas ao desigual 
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compartilhamento de riscos; (d) da consolidação de um planejamento 
orientado por interesses privados; e (e) da viabilização de grandes projetos e 
respectivos ganhos indiretos. (Ibid., p.3). 

 

Tudo isso resulta, numa análise abrangente, da necessidade de novos 

instrumentos capazes de atender aos antigos interesses de grupos econômicos em 

um contexto de constantes mudanças no cenário sócio-político. 

A adoção das PPPs enquanto instrumento na política urbana brasileira, 

fundamentada no “empresariamento (HARVEY, 1996), relaciona-se a adoção e 

gestação de novos modelos de governança. Além disso, os trabalhos de Cota (2013) 

Nascimento e Freitas (2017) e Rolnik et al. (2018) indicam associações com 

modificações do próprio ente estatal e de suas legislações e regulamentações e na 

reestruturação econômica local para a entrada de global players — introduzindo uma 

outra lógica sobre os fluxos de capitais e investimentos, além de modificar as relações 

já estabelecidas entre as classes e seus respectivos campos de forças.  

O mercado imobiliário e o desenvolvimento urbano passam a se consistir 

enquanto local de atração dos investimentos de capitais financeiros (RIBEIRO; DINIZ, 

2017) — decorrente de uma eterna busca capitalista de maior rentabilidade na 

aplicação dos seus recursos. Nesse sentido, Carlos (2001) vai entender o 

aprofundamento da produção da “cidade como negócio” a partir desses processos de 

mercantilização e inserção das dinâmicas urbanas nos processos de valorização 

financeirizada. 

Dito de outra maneira, as PPP são instrumento e, também, indicador, da 

posição estrutural do espaço urbano no ciclo de reprodução e valorização do capital 

atual. Decorre do associativismo entre a cidade e a financeirização, a reestruturação 

produtiva e as transformações recentes do capitalismo. 

À época, pensou-se que bastaria.  

 

1.1 Esforços metodológicos: entre falsos-problemas e campos cegos 
 

Gabriel Bolaffi (1982), em seu artigo Habitação e Urbanismo: o problema e 

o falso problema, constrói uma argumentação a fim de evidenciar que "a essência e a 

natureza dos problemas que a nação formula para si mesma, ou pelo menos a 

importância e a prioridade que lhes atribui, varia em função da estratégia daqueles 
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que em cada momento constituem o poder e detêm a capacidade de decisão" 

(BOLAFFI, 1982, p. 39). 

Para o autor, o "problema da habitação popular” — utilizado pela ditadura 

militar e que além de não resolvido, foi por ela agravado —, mesmo que com muitos 

recursos envolvidos e com a criação do Banco Nacional de Habitação, "não passou 

de um artifício político formulado para enfrentar um problema econômico conjuntural” 

(BOLAFFI, 1982, p. 47). Situação semelhante à verificada no Programa Minha Casa 

Minha Vida, que se aproveitando de igual problema, na prática, atendeu aos 

interesses dos proprietários fundiários e do setor imobiliário e acarretou um imediato 

aquecimento do mercado. Entretanto, esse aquecimento não foi o bastante para evitar 

a crise que se seguiu, além de gerar consequências negativas, como a elevação dos 

preços da terra, o endividamento das camadas populares, graves problemas de 

inserção urbana e o enfraquecimento de todo um tecido social urbano (CARDOSO; 

ARAGÃO; JAENISCH; 2017)1. 

Fica perceptível, nesse sentido, um movimento na tentativa de mascarar o 

distanciamento e a construção das dualidades expressas entre a "realidade" e o 

"discurso", entre os "problemas reais" e os "problemas reconhecidos como 

verdadeiros", entre a "essência" e a “aparência". 
 
Os governos e os grupos no poder enfrentam problemas reais, particulares e 
determinados, de cuja solução depende a sua possibilidade e de manter-se 
enquanto poder. Porém, o caráter particular, e não universal, desses 
problemas reais exige que a sua verdadeira natureza seja transfigurada para 
que possam assumir um significado compatível com a vontade popular. Em 
síntese, é este o processo pelo qual a ideologia mascara os problemas do 
real e os substitui pelos falsos problemas (BOLAFFI, 1982, p. 39-40). 

 

Inferindo a partir do exposto, a constituição de um falso-problema, que 

maquia interesses específicos em detrimento do problema real, são evidentes também 

no processo de pesquisa. Será que a redução das PPPs a um objeto em si mesmo é 

razoável para entender o processo desigual de produção do espaço urbano? Em 

outras palavras, o estudo das PPPs possibilitará a compreensão de como capital 

crescentemente domina o espaço? 

Outra obra que permite avançar nessa discussão é A revolução urbana. 

Nela, Lefebvre (1999) tratando de espaços, tempos, fatos, fenômenos, modos de 

 
1 Nota explicativa: conforme sugestão do Professor Renato Pequeno, a analogia entre BNH e MCMV 
merece maior aprofundamento e embasamento, que pelo tempo, só será possível na versão final 
dessa introdução. 
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pensamento e de vida, concebe três “campos”: o agrário, o industrial e o urbano. Entre 

os campos e inerente aos conflitos e às transições dolorosas, o autor considera que 

existem campos cegos. Cegos por serem mal explorados, indefinidos em sua 

totalidade e, também, por consistirem em um ponto que não se vê. Cegos uma vez 

que o campo virtual que se anuncia, o urbano, se vê reduzido pelos campos 

antecessores. Redução essa social e mental. 

É principalmente no processo entre a apresentação dos fatos e a 

interpretação deles que a cegueira reside, mas que ela também existe em cada um 

deles. Nesse ponto, “o cegante (os conhecimentos que se adotam dogmaticamente) 

e o cegado (o desconhecimento) são complementares na cegueira” (LEFEBVRE, 

1999, p. 39). Nesse sentido, o autor avança ao implicar à cegueira, ao não-ver e ao 

não-saber uma ideologia. E, realizando um movimento reverso, é recorrendo à 

ideologia e, também, à linguagem, que se pode compreender a existência do campo 

cego. 

Especificamente sobre o urbano, a discussão prossegue no sentido de que 

ele é marcado por contradições e tensões. "A cegueira consiste em não se ver a forma 

do urbano, os vetores, as tensões inerentes ao campo, sua lógica e seu movimento 

dialético, a exigência imanente; no fato de só ver coisas, operações, objetos 

(funcionais e/ou significantes de uma maneira plenamente consumada)” (Ibid., p.47). 

Dito isto, é necessário um distanciamento do urbanismo, este visto como 

“pseudoconceito do urbano, a aplicação da racionalidade industrial e evacuação da 

racionalidade urbana” (Ibid., p.48). Agora, o entendimento é de ver a cidade não como 

uma expressão ou uma continuidade absoluta da industrialização, algo que tem que 

ser posto em ordem. De alguma medida, a compreensão provém da razão dialética, 

da percepção da realidade urbana a partir de suas várias contradições. 

Nesse momento, percebe-se que o real entendimento das intenções da 

política urbana de Fortaleza necessita de uma análise mais ampla, não restrita às 

PPPs. Carece de outras variáveis, que sejam menos axiomáticas e que possibilitem 

compreensões mais profundas. 

  



 31 

1.2 Ampliações teóricas: a necessidade de uma análise mais sistêmica 
 

Se o objetivo posto é perceber os processos socioespaciais de 

desigualdade2 na escala local, estudar as PPPs como um fim em si mesmo cairia no 

falso-problema/no campo cego. Perceber a necessidade de uma perspectiva mais 

abrangente e sistêmica, fez-se necessária. 

A discussão passa a assumir a busca pelos fatores — externos, internos e 

intra-urbanos — que levam à contínua e crescente diferença social e econômica entre 

os setores da população. 

Um movimento importante foi feito por Milton Santos, analisando as 

tentativas de explicação da pobreza. Santos (2013) desacreditava nas explicações 

que entendiam a pobreza como uma situação transitória, as que se esquivavam dela 

enquanto problema, as que se preocupavam apenas com os aspectos políticos — com 

um certo potencial de explosão — e as que selecionavam apenas certos aspectos da 

realidade. Para ele, era necessária uma visão mais abrangente. Seria preciso, 

portanto, recorrer a condições gerais, mas, também, a aspectos históricos para melhor 

compreendê-la enquanto dinâmica.  
 
Impostos assim à opinião pública, os mitos também não deixam de influenciar 
os investigadores sociais; e aqueles que desejam orientar-se para uma visão 
mais global do fenômeno da pobreza, com frequência se sentem impotentes 
e se desiludem. Isso não significa que deixem de procurar explicações 
coerentes dentro da dinâmica das condições atuais, solidamente apoiados no 
movimento geral da História. Sem esse esforço seria impossível discernir as 
verdadeiras causas da pobreza e procurar remediá-las (SANTOS, 2013, p.21 
e 22). 

 

Na conclusão de seu artigo Explicações parciais da pobreza urbana, 

Santos (2013) vai mais uma vez ao encontro da construção dessa perspectiva ao 

afirmar que as explicações da pobreza residem no sistema mundial e é só voltando 

para as "raízes do mal" que conseguiremos fazer análises corretas e procurar 

soluções adequadas. 

A tomada de consciência para o que seriam as “raízes do mal” exigem do 

leitor um duplo movimento, guardando uma certa semelhança da dialética marxiana. 

 
2 A correlação feita entra desigualdade socioespacial e pobreza feita nesta seção se baseia no 
entendimento de que a existência da primeira parte da existência da segunda. Arlete Rodrigues 
expressa essa perspectiva quando entende a desigualdade socioespacial enquanto um “processo de 
urbanização capitalista, um produto da reprodução ampliada do capital que se perpetua como condição 
de permanência da desigualdade social” (RODRIGUES, 2007, P.74). 
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Este duplo movimento consiste na totalidade e na historicidade. A primeira insiste na 

necessidade de uma análise de “um todo ligado” (FRANCO, 2012, p.44); uma 

construção progressiva onde “várias determinações abstratas (parciais) aparecem 

repostas e transfiguradas na totalidade que as mediatiza e, precisamente por isso, as 

concretiza” (COUTINHO, 1994, p.14). A segunda se relaciona com o fato de que 

categorias abstratas são produtos de condições históricas e, por isso, só possuem 

plena validez dentro do limite de suas próprias determinações históricas (FRANCO, 

2012).  

A partir desse duplo movimento, estabelece-se a necessidade de uma 

ampliação teórica, tão maior seja o grau de complexificação do objeto, aqui no sentido 

de concretização, e de vinculação às transformações do tempo histórico da realidade 

estudada. 

Um passo inicial é dado nesse sentido quando se analisa a posição central 

assumida pelo capitalismo ao longo de seu desenvolvimento. De fato, ele não só gera 

concentração de riqueza, como também um processo de empobrecimento; esse mais 

evidente desde o processo, definido por Marx, como acumulação primitiva de capital. 

Sobre isso, Marx (2017a, p.804) tratando dos métodos da acumulação 

capitalista, considera que eles “conquistaram o campo para a agricultura capitalista, 

incorporaram solo ao capital e criaram para a indústria urbana a oferta necessária de 

um proletariado inteiramente livre”. Mais adiante, ele considera que essa 

"expropriação e expulsão de uma parte da população rural não só libera trabalhadores 

para o capital industrial, e como eles seus meios de subsistência e seu material de 

trabalho, mas cria também o mercado interno” (Ibid., p.818). 

Em outras palavras, a acumulação primitiva lançou as bases para o 

desenvolvimento do capital industrial, possibilitando a livre concorrência, a exploração 

da propriedade fundiária parcelada, a liberação da força de trabalho industrial e a 

formação de um mercado consumidor, mas, “que como regra, o progresso é feito à 

custa da desarticulação social” (POLANYI, 2000, p.97). 

Em decorrência das políticas de cercamentos de terras, expressão inglesa 

da acumulação primitiva de capital, e, consequentemente, da formação da sociedade 

industrial, "o pauperismo fixou a atenção no fato incompreensível de que a pobreza 

parecia acompanhar a abundância” (Ibid., p.107). De fato, a pobreza era agora o 

rebatimento econômico de toda a desarticulação social causada por essa sociedade. 
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A manutenção de uma parcela da população em situação de pobreza se 

torna perceptível até os dias de hoje. Afinal, essa situação é inerente ao próprio 

sistema capitalista, uma vez que, segundo Marx, a acumulação possibilita um fluxo de 

riqueza que gera, entre outras coisas, a depreciação dos salários dos trabalhadores, 

a manutenção do exército industrial de reserva e a manutenção de um desemprego 

estrutural. 

Consequentemente, a cidade e a produção do espaço urbano, inseridos 

nos circuitos de produção e valorização do capital, também, refletem a lógica de 

produção de pobreza. 
 
A cidade em si, como relação social e de materialidade, torna-se criadora de 
pobreza, tanto pelo modelo socioeconômico, de que é o suporte, como por 
sua estrutura física, que faz dos habitantes das periferias pessoas ainda mais 
pobres. A pobreza não é apenas o fato do modelo socioeconômico vigente, 
mas, também, do modelo espacial (SANTOS, 2013, p.10). 

  

Agora, fica nítida a importância de se buscar entender quais fatores levam 

à contínua diferença socioeconômica entre setores da população. A resposta passa 

pela percepção da natureza política do processo de enriquecimento e de 

empobrecimento, bem como dos arranjos institucionais dela derivados; mas como isso 

se materializa?  

Nesse sentido, caracterizando os fatores que configuram nossos dias, 

Fontana3 (2013) estabelece uma leitura global da crise social que vem se 

configurando no início do século XXI. Crise definida por ele como sendo um mundo 

com mais de mil milhões de famintos e desempregados que não se mantêm 

resignados em frente a um futuro cada vez pior em detrimento de um sistema que 

beneficia uma minoria. Além disso, ainda demonstra o caráter pródigo com essa 

minoria buscando acumular riquezas a curto prazo, produzindo e agravando as 

mudanças climáticas (FONTANA, 2013). 

Ainda que Fontana (2013) indique que o modelo americano de austeridade, 

levado à exaustão do pós-crise de 2008, possa ser trasladado somente à Europa, 

 
3 Josep Fontana (Barcelona, ✭ 1931 - ✞ 2018) foi um historiador catalão, professor de história 
econômica da Universidade de Barcelona. Desde seu livro História: Análise do Passado e Projeto 
Social (publicado originalmente em 1982), Fontana defendeu que “história deve formular um projeto 
social que resolva as desigualdades sociais provocadas pelo capitalismo” (COLOMBO, 1998). Nos 
últimos anos de sua vida, retomou suas análises para a compreensão do capitalismo, a partir de sua 
natureza política, em El futuro es un país extraño. Una reflexión sobre la crisis social de comienzos de 
siglo (2013), e de sua relação com a democracia, em Capitalismo y democracia, 1756-1848. Cómo 
empezó este engaño (2019). 
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cabe pontuar a certa semelhança com o momento atual da sociedade brasileira; 

contudo, por que não dizer também para outros países da América Latina? 

Ao longo de sua argumentação, o autor demonstra de que modo a 
 
tendenciosa "recuperação" da economia serviu para avançar no processo de 
destruição das antigas conquistas sociais, bem como na privatização da 
política, a fim de acabar privatizando o próprio Estado, e como essas 
mudanças exigiram uma restrição de liberdades democráticas e o 
desenvolvimento de novos métodos de prevenção e criminalização de 
protestos públicos (FONTANA, 2013, p.22, tradução do autor)4. 

 

O modelo de Fontana (2013) demonstra um novo paradigma para a ação 

estatal, com intervenção mínima em determinadas funções, mas forte atuação para 

garantir acumulação financeira, sobretudo em períodos de crise. Perante isso, como 

não comparar o modelo norteamericano com o que vem se estabelecendo no Brasil a 

partir das contrarreformas neoliberais do Estado, como a Proposta de Emenda 

Constitucional 241 — PEC do Teto de Gastos —, o enfraquecimento dos sindicatos, a 

Lei nº 13.260, de 16 de março de 2016 — chamada de 'Lei antiterrorismo' — e as 

modificações na Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) e na Previdência social? 

Nesse cenário, além da geração de pobreza estrutural, outro fator parece 

se somar à discussão: a indissociabilidade do Estado com o capital. Afinal, devido à 

natureza instável do capitalismo, a atividade do Estado tem se tornado vital para 

resolver os conflitos, mesmo que, por vezes, não participe diretamente do processo 

de valorização do capital. 

Diante de tudo que foi exposto e deste rastro que começa a se revelar, com 

rebatimentos em alguns resultados das análises empíricas trabalhadas nos capítulos 

futuros, fica evidente a necessidade de se ampliar o objeto desta pesquisa. A produção 

do espaço urbano ainda consiste no locus da discussão. Mas é necessária uma outra 

perspectiva, que não somente o estudo das PPPs, se a pretensão é entender o que 

motiva a perpetuação estrutural da pobreza bem como da desigualdade 

socioespacial. 

Por isso, a pesquisa se amplia no sentido de envolver a relação do Estado 

com a processo desigual de produção do espaço urbano. O sentido de ampliação aqui 

adotado não é estático. Uma vez que, as constantes redefinições e mudanças nos 

 
4 “sesgada ‘recuperación' de la economía ha servido para avanzar en el proceso de destrucción de las 
viejas conquistas sociales, así como en el de privatizar la política, con la finalidad de acabar privatizando 
el proprio estado, y cómo estos cambios han exigido una restricción de las libertades democráticas y el 
desarrollo de nuevos métodos de prevención y penalización de la protesta pública”. 



 35 

limites da esfera social e política se relacionam com a atuação estatal, torna-se 

necessária a superação de análises pouco abrangentes, tão logo o Estado se amplie 

e se redefina objetivamente.  

Entretanto, para mensurar a fiabilidade desta redefinição do objeto de 

estudo, ainda cabe o questionamento sobre a razoabilidade de um estudo sobre o 

Estado para entender o processo estrutural de desigualdade na produção do espaço 

urbano.  

Corroborando com o que vem sendo proposto, Ferreira (2018, p.15) aponta 

a relação mediadora do Estado enquanto elemento para se pensar as relações de 

toda a sociedade, uma vez que aquele reflete as contradições e conflitos presentes 

nessa. 
 
A questão crucial na relação dialética entre o Estado e a ordem social 
capitalista reside na relação de forças que são refletidas nas ações do 
Estado. Nesse sentido, quanto mais desorganizada e confusa é uma 
determinada sociedade capitalista, circunscrita a uma nação, mais o Estado 
reflete os conflitos existentes. Cada Estado-nação se insere num contexto 
histórico, político, econômico e social próprios, o que os diferenciam na forma 
como se apresentam os aparelhos estatais e suas intervenções.  

 

Portanto, se a natureza do Estado e, por conseguinte, sua relação para 

com os indivíduos, refletem as relações de toda a sociedade, a análise do Estado é 

central para alcançar o objetivo já exposto.  

Mais do que isso, essa análise, também, facilita um melhor entendimento 

do próprio espaço; uma vez que são seus elementos constitutivos: os homens, as 

firmas, as instituições, o meio-ecológico e as infraestruturas (SANTOS, 2014a, p.16). 

Assim, o estudo da relação indivíduos (homens) e Estado (instituição) e como esses 

plasmam territórios (meio-ecológico), produzem infraestruturas e reforçam os 

interesses do mercado (firmas) acaba por consistir na própria noção do espaço 

enquanto totalidade5. 

  

 
5 Santos (2014a) entende que esses elementos são intercambiáveis e redutíveis uns aos outros. Logo, 
a associação feita entre Estado e instituição, bem como as outras, não são definitivas e nem rígidas. 
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1.3 Apontamentos sobre o Estado na Geografia6 
 

Não é uma novidade o estudo do Estado na Geografia. E nem se pretende 

advogar nesse sentido. Wanderley Messias da Costa (2016, p.17) entende, inclusive, 

que “examinar e interpretar os nodos de exercício do poder estatal na gestão dos 

negócios territoriais e a própria dimensão territorial das fontes e das manifestações de 

poder em geral” são incumbências eminentemente geográficas. 

A história da evolução do conhecimento geográfico mostra que, desde 

Friedrich Ratzel, em 1897, na obra Geografia Política, que inaugura o campo do 

conhecimento com esse mesmo nome, a vinculação da Geografia com o papel que 

caberia ao Estado estava posta (COSTA, 2016, p.34). 

A dimensão central do Estado nesse ramo da Geografia é tão evidente que 

W. da Costa (Ibid., p.18 et seq.), tratando das distintas discussões sobre as definições 

do que seria a Geografia Política em relação à Geopolítica, sintetiza que parte dos 

autores que atuam nesse setor definem a primeira como “o conjunto de estudos 

sistemáticos mais afetos a Geografia e restritos às relações entre o espaço e o Estado, 

questões relacionadas à posição, situação, características das fronteiras etc.”. A 

segunda teria um viés mais relacionado à “formulação das teorias e projetos de ação 

voltados às relações de poder entre os Estados e às estratégias de caráter geral para 

os territórios nacionais e estrangeiros” (Ibid.), adotando uma perspectiva mais 

interdisciplinar e utilitarista do que a primeira.  

Para o autor, essa diferenciação é um tanto quanto simplista, uma vez que 

ainda assim é possível que estudos possam ser confundidos como pertencendo a 

ambas as áreas, como o próprio estudo de Ratzel, e que indistinções são 

predominantes. Para tanto, o autor entende a diferenciação entre elas pelo exercício 

de perceber o quanto engajado um estudo seria em relação aos objetivos estratégicos 

nacionais-estatais (Ibid.). 

 
6 Neste tópico, tentou-se realizar um brevíssimo panorama sobre o tratamento dado ao Estado por 
autores clássicos da Geografia Humana. Por isso, foram analisados autores clássicos da Geopolítica, 
Geografia Política e Geografia Urbana. Pelo tempo disponível, as duas primeiras subáreas foram 
trabalhadas a partir de autores que realizaram um síntese e sistematização dos trabalhos da área. A 
Geografia Urbana foi trabalhada a partir de dois dos autores mais citados, Milton Santos e Henri 
Lefebvre. 
Ciente de que uma estratificação por subáreas da Geografia é estruturalmente limitada e insuficiente, 
esta constitui-se um exercício inicial sem o qual não seria possível abranger estudos tão diversos. 
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Não cabe a este trabalho estabelecer análises profundas sobre a atuação 

e a diferenciação entre esses dois campos; muito menos lançar as bases analíticas 

da Geopolítica, uma vez que se entende que os pressupostos aqui assumidos se 

referem sobretudo a uma análise crítica do contexto estudado. A diferenciação aqui 

expressa resulta do entendimento de Costa que busca entender esses campos da 

Geografia pela natureza e objetivo do trabalho. Logo, não seria possível entender o 

que é a Geografia política sem entender o que é a Geopolítica. 

Em sua obra, Costa (Ibid.) aponta para uma “evidente desestatização” do 

objeto de Geografia Política, uma vez que a maioria dos trabalhos analisam relações 

de poder em geral do que relações exclusivas do poder estatal. Esse processo se 

relaciona diretamente com modificações assumidas na relação Estado-sociedade civil 

em diversos países, motivando processos de abertura democrática, execução de 

políticas territoriais internas, descentralização estatal, fortalecimento do poder local 

(Ibid.).  

Outra dinâmica que Costa acredita ter interferido nesse processo é o de 

mundialização capitalista e tecnológica, em uma escala maior, relativizando e 

diminuindo o conteúdo geopolítico das fronteiras e das nações. Dentro desse novo 

cenário, parece consecutivo entender o porquê de o autor situar como novo desafio 

da Geografia Política o entendimento crítico das relações espaço/poder enquanto 

processos sociais (Ibid.). 

A visão de Iná de Castro assume contornos semelhantes, quando a autora 

entende, o significado desse mesmo campo, como sendo as disputas internas à 

sociedade, que produzem, organizam e tensionam o espaço. Para ela, “é na relação 

entre a política — expressão e modo de controle dos conflitos sociais — e o território 

— base material e simbólica da sociedade — que se encontram os temas e questões 

do campo da geografia política” (CASTRO, 2019, p.15-16). 

Ainda que, por vezes, tratem de categorias distintas enquanto 

determinantes geográficos da Geografia Política, espaço em Costa, território em 

Castro, ambas as abordagens não divergem nesse sentido.  

Souza (2008) argumenta que, incialmente, o território, surgido da Geografia 

Política, era entendido enquanto o espaço concreto em si, sendo apropriado ou 

ocupado por um grupo social. Usos indistintos das categorias território e espaço ao 

longo do tempo relativizaram o caráter político do primeiro. Muitas vezes, as 
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discussões sobre o território assumiram uma posição rígida, associando-o ao recorte 

do território nacional (Ibid.). 

Haesbaert (2016), elaborando uma síntese das muitas dimensões 

conceituais assumidas pelo território e por ele levantadas em seus estudos anteriores, 

entende a presença de três vertentes principais e sugere uma quarta menos 

conhecida — quais sejam a política, a cultural, a econômica e a natural.  

Até pelo desenvolvimento histórico da Geografia Política, a primeira 

vertente foi mais utilizada nos estudos que se seguiram. Haesbaert (2016) a define 

como: 
 
Política (referida às relações espaço-poder em geral) ou jurídico-política 
(relativa também a todas as relações espaço-poder institucionalizadas): a 
mais difundida, onde o território é visto como um espaço delimitado e 
controlado, através do qual se exerce um determinado poder, na maioria das 
vezes — mas não exclusivamente — relacionado ao poder político do Estado 
(Ibid., p.40). 

 

Assim, se de fato a Geografia Política se compromete a estudar o fato 

político, enfocando sua lógica espacial, uma concepção unidimensional do território, 

enquanto expressão política das relações espaço-poder, seria suficiente para 

entender a concordância nas definições de Costa (2016) e Castro (2019). 

Não se advoga aqui, entretanto, a utilização de uma perspectiva unilateral. 

Defende-se a necessidade de uma leitura híbrida de território a partir de uma leitura, 

também, híbrida de espaço, como propõe Haesbaert (2014). Nesse sentido — se o 

espaço geográfico pode ser concebido por relações entre fluxos e fixos, onde 

convergem objetos e ações, e é perceptível através da totalidade fragmentada em 

forma, função, estrutura e processo (SANTOS, 2014a, 2014b) — o “território pode ser 

concebido a partir de imbricação de múltiplas relações de poder, do poder mais 

material das relações econômico-políticas ao poder mais simbólico das relações de 

ordem mais estritamente cultural” (HAESBAERT, 2016, p.79). Isso não quer dizer que 

as relações de poder se expressem com a mesma intensidade. O que se argumenta 

é que o território não se restringe a sua dimensão jurídico-política. 

Essa leitura híbrida se justifica por dois argumentos. O primeiro é que as 

dimensões/relações do poder — sejam elas políticas, econômicas, culturais etc. — 

são intrínsecas umas às outras (HAESBAERT, 2014). E a segunda é que a adoção de 

uma perspectiva híbrida melhor dialoga com o movimento de desestatização da 
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Geografia Política, seja na escala do Estado nação, seja em uma escala local, e com 

a diversidade de temas apresentado pela disciplina atualmente. 

Após essa breve introdução de alguns elementos da Geografia Política, 

resta ainda relacioná-la com o Estado no que se refere ao seu conteúdo analítico. 

Sobre isso, justificando seu estudo sobre o Estado moderno e seus significados, 

Wanderley Messias da Costa (2016) critica de forma contundente alguns estudos da 

área. Para o autor, ainda que seja conveniente novas abordagens que desestatizem 

o objeto de estudo desse campo geográfico, é preciso uma nova reflexão sobre o 

Estado moderno.  
 
Quer nos parecer, à primeira vista, que o problema da geografia política 
quanto ao tratamento do tema, até anos recentes, não foi tanto o de exagerar 
a importância do Estado vis-à-vis a sociedade e o território mas, mais grave 
do que isso, fazê-lo frequentemente mediante uma abordagem equivocada 
quanto à sua natureza, significado e funções nas várias realidades sociais, 
geográficas e políticas, sobre as quais se debruçaram os nossos clássicos e 
muitos de seus seguidores. (COSTA, 2016, p. 254-255) 

 

A abordagem equivocada, a qual o autor se refere, reside na imprecisão, 

na adoção equivocada e no uso indiscriminado de um conceito genérico de Estado, 

na ausência ou desconsideração de uma Teoria de Estado e no esquecimento de uma 

série de intentos que tratam da origem e do desenvolvimento do Estado moderno 

(Ibid.). Esse movimento de “virtual coisificação” retira do Estado moderno sua 

“natureza humana, social e política” (Ibid., p. 19-20). 

Iná de Castro (2019) caracteriza dois momentos no esforço de elaborar 

uma periodização sobre a visibilidade do fenômeno político na Geografia. O primeiro, 

iniciado nos anos que seguiram a Segunda Guerra Mundial, foi marcado por um certo 

constrangimento da disciplina por sua utilização em campanhas colonialistas e 

imperialistas europeias e no expansionismo nazista. Por conseguinte, “os geógrafos 

criticaram o conteúdo estatista da disciplina e subestimaram a dimensão política 

fundadora do Estado moderno” (Ibid., p.31). 

O segundo momento se inicia na década de 1970 e é caracterizado pela 

incorporação do paradigma marxista. Para Castro (2019, p.31-32), houve uma 

predisposição por análises que englobavam “as relações de classe e de poder das 

sociedades capitalistas”, em detrimento de reflexões conceituais sobre as instituições 

políticas e os Estados-nações.  
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Ainda que contraditoriamente, essa escola estabeleceu diversas críticas ao 

Estado nacional, mesmo sem explicá-lo. A maioria das críticas derivavam de 

percepções dele enquanto “aparato”, que servia à burguesia dominante, e de 

processos que entendiam o seu enfraquecimento ou o seu fim, apoiando-se nos 

processos de “globalização” e desenvolvimento do capitalismo financeiro (Ibid.). 

Além da Geografia Política, outra área do conhecimento geográfico 

também sofreu influências da perspectiva marxista e refletiu sobre o Estado a partir 

de sua dimensão de classe, a Geografia Urbana. A sucinta abordagem que se segue 

concentrará atenção na obra de Milton Santos e na abordagem de Henri Lefebvre e 

dos estudos organizados em seu eixo — por entender a importância/centralidade 

desses autores. 

Partido de um estudo de algumas das obras mais relevantes de Milton 

Santos, o Estado nunca constituiu foco de atenção analítica sem sua inter-relação 

com o espaço; entendendo o primeiro com constitutivo do segundo (SANTOS, 2014a). 

Para Milton Santos, repetidamente, em seus livros Espaço e Método (SANTOS, 

2014a), Metamorfoses do espaço habitado (SANTOS, 2014b) e A natureza do espaço 

(SANTOS, 2006), o Estado foi apresentado dentro de uma perspectiva dialética junto 

ao Mercado; em uma lógica de evolução espacial enquanto campo de forças, hora 

atuando em cooperação, hora atuando em conflito. Nas duas primeiras, o autor 

apresenta ainda, a relação de mediação apresentada pela dialeticidade Estado-

Mercado associada ao Novo-Velho e ao Interno-Externo. 

Seguindo uma ordem cronológica de sua publicação, em sua obra 

publicada inicialmente em 1985, o autor (SANTOS, 2014a) entende que o sistema 

social dos países inseridos na economia liberal pode ser dividido em dois 

subsistemas: governamental e de mercado. A distinção para fins analíticos 

estabelecidos pelo autor possibilita o entendimento das possibilidades assumidas 

pelas relações que podem desempenhar muitas configurações entre esses dois 

subsistemas. 

Entretanto, o autor não se exime de expressar a relação de dependência 

do Estado para com o capital.  

 
Ainda que o Estado seja, precipuamente, representativo dos interesses 
dominantes, os governos levam em conta, às vezes sem discussão, as 
contingências da segurança nacional e, em escala bem menor, os interesses 
sociais, embora sejam levados a minimizá-los, já que os recursos são, com 
prioridade, utilizados a serviço do capital. (Ibid., p.101) 



 41 

 

Para fins analíticos comuns à Geografia, em uma escala de um país como 

um todo, Santos entende que o estudo dos subsistemas — governamental e de 

mercado — expressa “a forma como o Estado se preocupa dos interesses próprios ao 

capital e ao trabalho” (Ibid., p.101-102). Em uma escala menos reduzida, como a de 

uma região, essa subserviência (“comportamento sistemático”) ao capital e trabalho 

pode ser observada significativamente menor, ainda que sejam mais perceptíveis as 

áreas que concentram preocupações sociais do governo (Ibid.). 

As modificações da percepção na atuação, interesses e resultados dos dois 

subsistemas, derivado de uma diferenciação de escala, exige cautela. Entretanto, 

ambos os subsistemas se verificam localmente através da “geografização dos seus 

processos”, permitindo, com o método de análise proposto pelo autor, “levar em conta 

a participação de cada qual no processo de evolução social, econômica e espacial” 

(Ibid., p.102).  

O autor estabelece, ainda, uma série de relações que podem ser 

verificadas se o objetivo é a análise espacial do subsistema governamental — visto 

enquanto rebatimento do Estado. Relações essas que vão desde a capacidade do 

Estado de criar fixos, consequentemente atraindo e orientando os fluxos, ao domínio 

de formas e funções (Ibid.) 

Em sua obra Metamorfoses do Espaço Habitado (2014b), três anos depois 

da publicação de Espaço e método, retomando a relação dialética estabelecida pelo 

Estado e o Mercado sob outro viés, Milton Santos defende o papel fundamental 

assumido pelo Estado na planificação da economia capitalista, chegando a afirmar 

que “planeja-se até mesmo a recessão” (Ibid., p.109). 

O autor (Ibid.) entende como determinante a configuração espacial 

enquanto objeto da intervenção estatal, mesmo se esse se limitasse apenas a 

interferências econômicas.  

Mais uma vez, Santos (2014b) entende que ainda que possua uma relação 

dialética entre o Estado e o mercado, a dimensão amparadora/sustentadora do 

primeiro ao segundo não é posta em questão. 

Em conformidade com suas obras anteriores, na obra A natureza do 

Espaço (2006, p.86), o autor insere a discussão dessa relação dialética Estado-

Mercado dentro da divisão do trabalho, enquanto um processo “pelo qual os recursos 

disponíveis se distribuem social e geograficamente”. 
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A divisão do trabalho supõe a existência de conflitos. Devemos levá-los em 
conta para empreender uma análise do fenómeno que seja válida. Entre 
esses conflitos, alguns são mais relevantes. O primeiro é a disputa entre o 
Estado e o Mercado. Mas não nos podemos referir a essas duas entidades 
como se fossem um dado maciço. Dentro do mercado, as diversas empresas, 
segundo a sua força, e segundo os respectivos processos produtivos, 
induzem a uma divisão do trabalho que corresponde ao seu próprio interesse. 
E as diversas escalas do poder público também concorrem por uma 
organização do território adaptada às prerrogativas de cada qual. As 
modalidades de exercício da política do poder público e da política das 
empresas têm fundamento na divisão territorial do trabalho e buscam 
modificá-la à sua imagem. (Ibid., p. 88) 

   

Se na distribuição dos recursos — vistos enquanto possibilidade de ação 

oferecida e podendo se constituir de relações, ideias, valores... — que os homens 

(indivíduos, empresas, instituições) mudam a si e seus entornos (Ibid.), os conflitos 

existentes da relação Estado-Mercado acabam assumindo possibilidades de 

modificação do espaço conforme seus desejos e anseios. 

Mais a frente em sua obra, Santos (Ibid., p.182), tratando dos níveis de 

solidariedade, e sintetizando as relações entre o Estado e o espaço — parcialmente 

abordadas em suas obras anteriores — entende o Estado enquanto “uma formação 

socioespacial”, vinculada enquanto totalidade ao território e ao país. O autor por fim 

assume certa filiação ao conceito de Estado-nação, enquanto consequência de um 

contrato e sua limitação espacial dada pelas fronteiras. 

Lefebvre, por sua vez, exerceu um esforço ainda maior em seu empenho 

de se pensar o Estado. Ao longo dos anos 1976 a 1978, o autor publicou um conjunto 

literário intitulado De l’Etat7, elaborando uma complexa e profunda teoria e crítica do 

Estado. Elden (2001, p.214) sintetiza os assuntos abordados em seus quatros 

volumes: 
 
O primeiro volume situa o Estado no mundo moderno, que está em escala 
mundial; o segundo traça as Teorias Marxistas de Estado, de Hegel a Mao, 
passando por Lenin, Stalin e Luxemburgo; o terceiro discute o Modo de 
Produção Estatista; o quarto analisa a relação entre o Estado e a sociedade.8 
(ELDEN, 2001, p.214, tradução do autor) 

 

 
7 Os quatros volumes são: 1. L’Etat dans le monde moderne, 2.Théoria marxiste de l’Etat de Hegel à 
Mao, 3. Le mode de production etatique e 4.Les contradictions de l’Etat moderne. 
8 “The first volume situates the state in the modern world, that is at the world scale; the second traces 
Marxist theories of the state from Hegel to Mao through Lenin, Stalin and Luxemburg; the third discusses 
the State Mode of Production; the fourth analyses the relation between the state and society.” 
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Com preocupações, temas e enfoques tão amplos, é um tanto quanto 

ilógico o intento de se realizar um apanhado da teoria de Estado de Lefebvre nesta 

introdução. O esforço feito será no sentido de lançar as bases da relação do Estado 

com o espaço na perspectiva do autor, bem como de buscar perceber como isso 

fundamenta a perspectiva de uma geração de autores com estudos que orbitam sua 

obra. 

A importância da obra De I'Etat — relativamente desconhecida para os 

estudiosos de Lefebvre e para os marxistas em geral (Ibid.) — reside no fato de que 

é um texto central para a compreensão do trabalho de Lefebvre. Nela, Lefebvre 

retoma e atualiza alguns argumentos expressos em obras anteriores mais famosas — 

A produção do espaço, O direito à cidade e A produção do espaço — no que se refere 

ao domínio “que se encontra na própria intersecção do político, do social e do 

econômico”9 (LEFEBVRE, 2009, p.226, traduzido pelo autor). 

Para o autor, tratando da relação entre o Estado e o espaço, existe uma 

certa dependência, expressa quando afirma que “durante o curso de seu 

desenvolvimento, o Estado se vincula ao espaço através de uma relação complexa e 

mutável, que passou por certos pontos críticos. Nascido no e com um espaço, o 

Estado pode perecer com ele.”10 (Ibid., p.224).  

Assim, o autor entende que essa relação é composta por três momentos. 

O primeiro seria o da produção de um espaço físico, passível de transformação pelas 

redes, circuitos e fluxos, constituindo o território nacional. Esse “material-natural-

space” estaria submetido às ações das gerações de homens, das classes e das forças 

políticas (Ibid.). 

O segundo momento seria determinado pela produção de um espaço 

social; este, a partir de sua perspectiva não material, seria definido por um conjunto 

de instituições hierarquizadas, de leis e de convenções apoiadas em valores em 

comum, comunicados através de um idioma nacional (Ibid.). O último momento trataria 

da produção de um espaço mental. O sentido seria o das representações, enquanto 

construções pessoais sobre Estado (Ibid.). 

 
9 “which lies at the very crossroads of the political, the social, and the economic”. 
10 “during the course of its development, the State binds itself to space through a complex and changing 
relation that has passed through certain critical points. Born in and with a space, the state may also 
perish with it”. 
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Ainda nessa perspectiva, esse espaço produzido pelo Estado é 

denominado por Lefebvre como espaço político, por entender diferenças em relação 

as suas características e objetivos (Ibid.).  

O fragmento de texto apresentado a seguir é central para entender a obra 

lefebvriana e a reformulação da economia em termos espaciais, a partir da ação 

Estatal. Nele, Lefebvre entende que o Estado fornece as bases espaciais para as 

relações sociais de produção, uma vez que ele mesmo gera relações sociais no 

espaço que acaba por constituir o seu espaço nacional. 
 
O Estado fornece às relações (isto é, as relações sociais de produção) um 
suporte espacial ajustado; entra em conflito com o espaço econômico 
preexistente que ele encontra - pólos de crescimento espontâneos, cidades 
históricas, fragmentos de espaço comercializados que são vendidos em 
“lotes”. Tende a renovar não apenas as relações sociais inerentes à produção 
industrial, mas também as relações de dominação inerentes à hierarquia de 
grupos e lugares. No caos das relações entre indivíduos, grupos, facções de 
classe e classes, o Estado tende a impor uma racionalidade própria, que tem 
o espaço como instrumento privilegiado. (…) O Estado tende a controlar 
fluxos e estoques, garantindo sua coordenação. No curso de um processo 
triplo (crescimento, isto é, expansão das forças produtivas; urbanização ou 
formação de unidades maciças de produção e consumo; e espacialização), 
ocorre um salto qualitativo: o surgimento do modo de produção estatista 
[mode de production etatique] — SMP. 11(Ibid., p. 225-226, tradução do autor) 

 
A perspectiva posta é a do entendimento do espaço enquanto um 

“instrumento privilegiado” para a imposição da racionalidade estatal. Uma vez que o 

Estado — tratando de sua fase moderna e capitalista — passa a ser visto como o 

agente que coordena os fluxos e estoques, ele também é o responsável pela 

consolidação de um modo de produção inerente a sua atividade — o que denominou 

de “modo de produção estatista” 12, SMP (Ibid.). 

O autor ainda pontua a contradição encontrada na formação do espaço 

estatal com o espaço econômico preexistente. O ponto posto é que o “espaço 

 
11 “The State provides the relations (that is, the social relations of production) with a calibrated spatial 
support; it clashes with the preexistent economic space that it encounters-spontaneous poles of growth, 
historic towns, commercialized fragments of space that are sold in “lots”. It tends to renew not only the 
social relations inherent in industrial production, but also the relations of domination inherent in the 
hierarchy of groups and places. In the chaos of relations among individuals, groups, class factions, and 
classes, the State tends to impose a rationality, its own, that has space as its privileged instrument. (…) 
The State tends to control flows and stocks by ensuring their coordination. In the course of a threefold 
process (growth, i.e., expansion of the productive forces; urbanization, or the formation of massive units 
of production and consumption; and spatialization), a qualitative leap occurs: the emergence of the state 
mode of production [mode de production etatique] - SMP.” 
12 Tradução do autor. A inserção original aparece como “mode de production etatique” e foi traduzida 
para o inglês como “state mode of production”. 
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estatista”13 não possui as mesmas características caóticas do “espaço gerado por 

interesses privados”14 (Ibid., tradução do autor). Na tentativa de afirmar e fazer sentido 

a presença estatal pelo controle e vigilância, objetiva-se um espaço homogêneo; mas 

que, para além da homogeneidade, ele o é também fragmentado. Uma vez que é 

formado pela relação paradoxal entre os interesses privados e as atividades públicas, 

assumindo aspectos convergentes e divergentes (Ibid., p.227). 

Assim, nessa perspectiva, o espaço produzido pelas forças estatais não é 

o mesmo produzido pelas ações do mercado, pelo menos, as ditas espontâneas. 

Passam a constituir uma ordem própria. Inclusive, chega-se a afirmar que Estado e o 

território (fruto da produção e apropriação pelo Estado) são mutuamente constitutivos, 

como pode ser visto no fragmento que se segue: 
 
O Estado e o território interagem de tal maneira que se pode dizer que são 
mutuamente constitutivos. Isso explica as atividades enganosas e a 
reputação dos funcionários do estado [hommes de l'Etat]. Parecem 
administrar, gerenciar e organizar um espaço natural. Contudo, na realidade, 
substituem um outro espaço, primeiro econômico e social, depois político. 
Eles acreditam que estão obedecendo a algo em suas consciências - uma 
representação (do país etc.). De fato, eles estão estabelecendo sua própria 
ordem. Para desvendar a ligação entre o Estado e o espaço, é necessário 
que paremos de menosprezar o espacial e, consequentemente, que 
passemos a reconhecer a importância de uma teoria do espaço (social).15 
(Ibid., p. 228, tradução do autor) 

 

Lefebvre entende a importância de se pensar o Estado pela sua relação 

com o espaço. A importância desse movimento reside no fato de que as abordagens 

marxistas até então, quase ou nunca abordavam essa relação, e se o faziam era de 

modo apressado. Para além do marxismo, apenas as correntes alemãs ligadas a 

Weber e os que compõe a história do pensamento geopolítico, principalmente a escola 

alemã, chegaram a dirigir-se para tal intenção. 

A teoria do espaço (social) proposta por Lefebvre é essencial nesse 

sentido. Mas a proposição do autor ainda revoluciona sobre mais um aspecto. O autor 

 
13 “espace étatique”. 
14 “space generated by ‘private’ interests” (Ibid., p.227). 
15 “The State and territory interact in such a way that they can be said to be mutually constitutive. This 
explains the deceptive activities and image of state officials [hommes de l'Etat]. They seem to 
administer, to manage, and to organize a natural space. In practice, however, they substitute another 
space for it, one that is first economic and social, and then political. They believe they are obeying 
something in their heads-a representation (of the country, etc. ). In fact, they are establishing an order-
their own. To illuminate the junction between the State and space, it is necessary that we stop 
misrecognizing the spatial, and, correspondingly, that we come to recognize the importance of a theory 
of (social) space”. 
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entende a necessidade de se realizar o mesmo deslocamento feito por Marx quase 

cem anos antes. O movimento descrito se trata da inversão do pensamento 

econômico até então dominante, deixando de se pensar o produto, centrando a 

análise na produção — processos de trabalho, relações de produção, modo de 

produção (Ibid.). Lefebvre assim descreve seu deslocamento: “muitos estão 

descrevendo espaços, escrevendo discursos sobre o espaço. Portanto, nossa tarefa 

é inverter essa abordagem, fundando uma teoria da produção do espaço. O Estado 

torna-se cada vez mais visivelmente o agente, até mesmo orientando/conduzindo 

essa produção” 16 (Ibid., p.228). 

Sob essa perspectiva, a análise deixa de se constituir sobre a natureza do 

espaço estatal e seu caráter abstrato. O Estado é entendido como um agente 

importante na produção do espaço17. 

É sob esse mesmo enfoque e realizando semelhante movimento que 

centram grande parte dos estudos de Geografia urbana que orbitam a obra de 

Lefebvre. Ana Fani Carlos (2012) pontua a necessidade de um movimento semelhante 

para a reformulação do programa da disciplina: 
 
O movimento da totalidade (teórica e prática) obriga-nos a deslocar a 
centralidade da análise do espaço — como localização da atividade humana 
— para a produção do espaço — como criação civilizatória, social e histórica. 
[...] Portanto o espaço como conceito e como prática aponta para o 
movimento de sua produção/reprodução como momento central da 
compreensão do mundo moderno. (CARLOS, 2012, p.94) 

 

Em seu artigo, “A ‘Geografia Urbana’ como disciplina: uma abordagem 

possível”, Carlos (2012) propõe que com a noção de produção do espaço em debate, 

são necessárias novas exigências teóricas. Ao longo das dez hipóteses, por ela 

 
16 “many people are describing spaces, writing discourses about space. So our task is to invert this 
approach by founding a theory of the production of space. The State becomes more and more clearly 
the agent, even the guiding hand, of this production”. 
17 A teoria lefebvriana do Estado caminha ainda sobre muitos outros aspectos que não serão 
abordados, mas que constituem uma chave analítica importante e que deveria ser melhor investigada. 
Brenner (2018) considera que ainda que o esforço analítico de Lefebvre recaia principalmente na 
atuação estatal na territorializacão do capital, ele ainda dedica “atenção extensiva a formas nas quais 
o Estado opera como o mais importante mediado institucional de desenvolvimento desigual do capital. 
A mediação do Estado no desenvolvimento geográfico desigual sempre ocorre por meio de estratégias 
regulatórias historicamente específicas e formas institucionais que frequentemente se erguem contra 
aquelas orientadas para a territorializacão do capital” (Ibid., p.68). 
 



 47 

levantadas, que fundamentam uma compreensão do fenômeno urbano, diversas 

vezes o tratamento dado ao Estado é o do seu papel na produção do espaço18.  

César Simoni Santos e Isabel Pinto Alvarez (2018), traçando o percurso 

assumido pela Geografia urbana crítica e radical, indicam a consolidação de um grupo 

de professores, ligados ao departamento de Geografia da Universidade de São Paulo, 

que nos anos 1990, consolidam uma série de trabalhos em torno da obra de Lefebvre. 

Os autores entendem que “é desse ramo que a consolidação de um pensamento 

crítico sobre o papel do Estado na produção do espaço e das políticas públicas como 

solução para a crise urbana ganha lugar de destaque em meio à crítica à economia 

política do espaço” (SANTOS; ALVAREZ, 2018, p. 518). Assim, dando continuidade 

aos dois autores citados anteriormente, Santos e Alvarez (Ibid.) sintetizam toda uma 

produção que percebeu e criticou radicalmente o Estado a partir de sua dimensão 

funcional no processo de produção do espaço. Dentro dessa abordagem, foram 

profundas as críticas feitas ao aparelho estatal, ao planejamento e as políticas 

públicas, vistas para outros como solução para a crise urbana. 

De forma a concluir esta seção, pode-se inferir que as abordagens recentes 

da Geografia Política, de Milton Santos e dos estudos derivados de Henri Lefebvre 

percebem o Estado, não pela sua natureza ou de forma abstrata, mas a partir de 

outros conceitos fundamentais — em especial o espaço e o território —, do conjunto 

de atores e da produção do espaço.  

  

 
18 Algumas dessas ocorrências podem ser melhor percebidas nos dois fragmentos que se seguem: “a 
reprodução do espaço repõe, constantemente, a dialética entre apropriação/propriedade privada 
justificada pelos poderes jurídicos através do papel disciplinador do Estado (construção de 
instrumentos de controle do espaço e de direcionamento dos investimentos) (CARLOS, 2012, p.97). “O 
Estado, através do planejamento, reproduz um espaço de dominação, homogêneo que ora entra em 
contradição/conflito com o espaço dos interesses específicos da reprodução do capital, ora se alia a 
ele” (Ibid., p.103).  
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1.4 Sobre negativas e decisões metodológicas 
 

Pontua-se que não se pretende realizar maiores reflexões sobre a evolução 

da abordagem do Estado na Geografia Política, uma vez que pensar o Estado 

enquanto objeto de um campo de conhecimento tão vasto e interdisciplinar excederia 

os objetivos e dimensões de uma dissertação. Muito menos, no que se refere à 

Geografia Urbana, objetiva-se reflexionar o novo papel do Estado moderno no 

processo de produção, reprodução e organização do espaço sem entender sua 

natureza.  

Buscou-se estabelecer um diálogo inicial nestas duas áreas. Mas isso não 

quer dizer que esse trabalho não tenha algumas pretensões. Sustenta-se a 

necessidade constante de repensar o Estado moderno na Geografia na medida em 

que ele está em constante modificação e complexificação. Neste trabalho, pretende-

se evitar a utilização do Estado enquanto “elemento de dissimulação ou, em outras 

palavras, um enigma a ser permanentemente decifrado” (COSTA, 2016, p.20). 

Argumenta-se que é através da Geografia, quando essa não se abstém de 

reflexionar a partir de uma teoria crítica do Estado, que a dimensão espacial do 

fenômeno estatal se eleva a um primeiro plano, para além dos ganhos relativos aos 

aspectos de coesão teórica. De fato, isso pode ser observado em várias abordagens 

marxistas do Estado. 

Certa feita, em uma aula onde uma professora desvelava para seus alunos 

a significação das praças na sociedade brasileira, ela o fez sem caracterizações 

genéricas. A experiência da professora possibilitou a percepção de que alguns 

objetos, pela diversidade de significações, usos e realidades, são melhor expressos 

pelo que não são ou como não podem ser os trabalhos. A construção teórica se deu 

pelo negativo.  

Fazendo uso deste mesmo gesto, não se pretende nesse capítulo 

introdutório conceituar ou delimitar as posições assumidas pelo Estado enquanto 

categoria analítica que norteia este trabalho. O movimento posto é o da subtração; 

não se trata, portanto, de conferir uma materialidade à instituição estatal sem antes 

pensar mediações teóricas necessárias para sua compreensão. Fazê-lo seria incorrer 

no recorrente erro já exposto na obra de W. Costa (2016). 

Durante o exercício de investigação dos quadros que virão a compor esse 

trabalho, verificou-se que algumas abordagens adotam concepções do fenômeno 
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estatal com características rígidas, funcionalistas e/ou, até mesmo, neutras. Se o 

objetivo deste trabalho for alcançado, será evidente que tais abordagens podem, por 

vezes, consistir em falso-problemas ou cegantes que conduzem a um campo cego. 

Sobre essas abordagens, pode-se enumerá-las da seguinte forma19: (a) as 

que são marcados por uma visão funcionalista, onde mais interessa descrever 

aspectos relativos ao funcionamento e à atuação sem incorporar e reflexionar sobre 

a sua natureza; (b) as que identificam o Estado como um aparato instrumental, 

possuído por um determinado grupo político ou classe social, podendo ser 

conquistado por outros; (c) as que o encaram como uma estrutura neutra, indistinta 

às diferentes dinâmicas e interações sociais, uma vez que representa a vontade de 

uma totalidade homogênea; (d) as que entendem o Estado como um conjunto de 

aparelhos bem delimitados, em evidente contraste com a sociedade, variando apenas 

ao nível de organização estatal correspondendo à escala e ao recorte do estudo; (e) 

as que transportam elementos interpretativos formulados nos países centrais do 

sistema capitalista, mas que não fazem as mediações necessárias para utilizá-los em 

análises de contextos periféricos, como o caso brasileiro; (f) as que não compreendem 

as modificações ocorridas na estrutura, natureza, funções e desenho organizacional 

do Estado capitalista pós-1970. 

Por hora, enquanto objetivo geral, pretende-se refletir as bases analíticas 

em que se pode pensar a política urbana e entender como o Estado capitalistas foi/vai 

se reformando para atender ao objetivo final de legitimar e ampliar os espaços para a 

reprodução e a acumulação do capital. Para isso, resta ainda a definição de quais 

escalas e processos serão articulados para que se possa atingir esse objetivo. 

Como já visto, cabe à Geografia o estudo de como e em que condições os 

fenômenos políticos se territorializam e passam a abranger espaços de controle, 

poder e relações sociais (CASTRO, 2019). Auxiliando essa desafiadora atribuição, os 

geógrafos veem na escala um importante aliado metodológico. Uma vez que “para 

análise desses espaços, o recurso ao artifício metodológico da escala tem sido uma 

perspectiva adequada porque identifica o significado das escalas de ação institucional 

e os recortes territoriais produzidos por esta ação” (Ibid., p.53). 

 
19 As quatro primeiras abordagens referem-se a problemas na interpretação da natureza do Estado e a 
segunda, nos contextos em que as respectivas teorias foram formuladas. Pontua-se que essa 
enumeração não pretende esgotar as varias possibilidades de se trabalhar o Estado, mas apenas de 
enunciar as quais foram encontradas na realização deste trabalho. 



 50 

Sabendo que a escala é o parâmetro que permite a visibilidade do 

fenômeno — em outras palavras, é o que permite a percepção de partes do real — 

(CASTRO, 2008), é apenas com sua correta instrumentalização que é possível 

observar a natureza, as ações e as contradições do fenômeno estatal.  

Iná de Castro (2019) relacionando as diversas escalas que podem ser 

assumidas pela Geografia Política e sua relação com o Estado, a partir de uma revisita 

da contribuição de Wallerstein, responsável pela teoria do sistema-mundo, estabelece 

um triplo sentido, se o objetivo for o de compreender o presente. 

O primeiro é que a escala mundo é importante por configurar uma 

geopolítica, sendo nela perceptível as relações dissimétricas entre as nações-

Estados. O segundo é que a escala global não explica outras escalas, e que é só com 

o estudo da escala local que as relações e modificações sofridas pelo território, a partir 

dos interesses de seus diversos agentes, se tornam perceptíveis. Por último, trata da 

paradoxalidade do abandono da escala do Estado-nação, uma vez que interagem 

diretamente no processo de “globalização” e, muitas vezes, garantem os instrumentos 

utilizados pela sociedade civil em outras escalas (CASTRO, 2019, p.88-89). 

O estudo da dimensão local, desde a versão preliminar desse trabalho, 

apresentado pelo estudo sobre as PPPs em Fortaleza, acaba retomando um novo 

impulso. Percebendo a inter-relação entre as escalas, expresso em Castro (2019), 

reafirma-se que se alia ao objetivo geral a compreensão empírica da estruturação 

estatal, a partir de sua natureza e de suas ações, em uma escala mais reduzida que 

a do Estado-nação. 

Se o estudo de Fortaleza se coloca, desde o princípio, enquanto 

condicionante empírico para se atender ao objetivo expresso desse trabalho, cabe 

ainda sua justificativa. 

Vainer (2002) — em consonância com a perspectiva de Castro (2019) — 

refletindo sobre processos e escalas, entende que, ainda que os processos 

econômicos, políticos, sociais, culturais possuam dimensões escalares, isso não 

permite uma objetificação das escalas — rigidamente definidas. “O que temos são 

processos com suas dimensões escalares, quase sempre transescalares” (VAINER, 

2002, p.24).  

Com isso, verifica-se que o entendimento do Estado, vinculado a sua 

dimensão territorial, no caso brasileiro, passa também pelo estudo de processos em 

escala local. Uma vez que, a mais recente descentralização administrativa, promovida 
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pela Constituição Federal de 1988, permitiu que o município concentrasse em suas 

atribuições o planejamento e a gestão do espaço urbano. Não permitindo assim 

ignorar o município por uma outra esfera de poder, mas remetendo à necessidade de 

uma abordagem inter e transescalares. 
 
A descentralização administrativa que afeta os papéis dos municípios, 
atualmente, consiste em repassar responsabilidade, como a oferta de 
serviços sociais básicos pela administração local, em um processo em que 
não só o município funcione como parte do mecanismo de poder, mas o 
próprio Estado nacional tende, cada vez mais, a figurar apenas como parte 
dessa engrenagem submetida a escalas espaciais cada vez mais amplas. 
(ENDLICH, 2017, p.320) 

 

Ainda nesse sentido, Silva (2017), refletindo sobre os estudos de Vainer 

(2002), pondera sobre os limites assumidos pelo poder local, como se eles pudessem 

“cumprir de maneira mais eficaz e eficiente, as funções até então tradicionais aos 

governos nacionais, como as de acumulação e legitimação” (SILVA, 2017, p.326). Por 

isso, faz-se uma defesa de uma articulação das escalas, que não ignore a dimensão 

local nos estudos sobre o aparelho estatal. Muito menos que tais abordagens se 

concentrem no recorte fixo do munícipio. 

Assim posto, vincula-se ao objetivo geral, a compreensão, empírica, dos 

aspectos da política e do desenvolvimento urbano da Região Metropolitana de 

Fortaleza (RMF) que levaram à inclusão do espaço nos “circuitos de valorização do 

capital”, através do Estado, principalmente sob a égide financeira, tornando-o um 

elemento estratégico para a acumulação do capital. 

Para isso, foram definidos alguns eixos de análise que pudessem 

proporcionar uma maior abrangência das relações assumidas pelo Estado, que 

possibilitem uma melhor observação de relações transversais e interescalares. A 

escolha desses eixos evidencia também uma perspectiva de redefinição da atividade 

estatal, se distanciando das abordagens que entendem uma diminuição/encolhimento 

do Estado. 

Como resultado, esta dissertação consiste em um capítulo inicial 

eminentemente teórico, com o objetivo de formular as bases de interpretação do 

Estado. Seguido de um segundo capítulo que se caracteriza pela busca conceitual 

das Parcerias Público-Privadas (PPPs), entendendo seu contexto formativo no quadro 

brasileiro e suas definições. O terceiro, define-se através da análise do processo 
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ampliado de implementação das PPPs em Fortaleza e no Ceará, e este se divide em 

eixos: 

 (a.) econômico-socioespacial — análise de como o contexto financeiro dos 

municípios e sua estruturação socioespacial dialogam com a implementação de novos 

modelos de governança, novas regulamentações e mudanças na legislação. 

(b.) político-institucional — verificação de como as contrarreformas 

(reformas administrativas e mudanças na ação estatal) evidenciam a captura do 

Estado pelo mercado, através de um novo paradigma gerencial do espaço urbano; 

condicionando a implementação de novos instrumentos, mudanças no desenho 

normativo, alterações nas relações entre os agentes envolvidos em suas diferentes 

atribuições, interesses e ações.  

(c.) normativo-territorial — compatibilidade entre a políticas e a 

estruturação urbanas, de forma a caracterizar o impacto no território, notadamente 

sobre a aplicação da Operação Urbana Consorciada enquanto instrumento e os 

padrões de segregação vigentes. 

Resumidamente, os três capítulos se baseiam em estudos eminentemente 

teóricos, mas, também, empíricos que fundamentam as relações do Estado com o 

desenvolvimento das Parcerias Público-Privadas (PPPs), rebatendo, inclusive, na 

dimensão espacial. 

A escolha pelo recorte espacial da escala local ser definido pela RMF, ainda 

que essa decisão não seja tão inflexível, decorre de alguns pontos que merecem ser 

elucidados. Ainda que a RMF não constitua um espaço político20 por excelência, como 

definido por Castro (2019), já que inexiste uma esfera política integrada de controle e 

ordenamento, pensar a escala local de Fortaleza se relaciona diretamente com sua 

dimensão metropolitana. 

Afinal, Fortaleza se apresenta enquanto município polo de uma região 

metropolitana extremamente macrocefálica. Pode-se dizer que a RMF é organizada, 

comandada, polarizada pela primeira capital brasileira em densidade demográfica e 

que acaba por constituir quase a totalidade do seu intra-urbano (ver mapa 01). 

Outro ponto em que se pretende evidenciar a certa polarização assumida 

por Fortaleza é no estudo feito por Pequeno (2015a) sobre a distribuição das 

 
20 “Uma abordagem do espaço a partir da política define um recorte onde interesses se organizam, 
onde as ações possuem efeitos necessariamente abrangentes em relação à sociedade e ao espaço e 
onde existe a possibilidade do recurso à coerção, pela lei ou pela força legítima” (CASTRO, 2019, p.93). 
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ocupações na RMF. Utilizando como base as informações da pesquisa amostral do 

Censo Demográfico de 201021, agrupou-se em sete tipos distintos determinadas 

categorias sócio-ocupacionais. O que possibilitou o entendimento da estruturação da 

RMF a partir de tipos socioespaciais dotados de especificidades nos seus conteúdos 

sócio-ocupacionais — ver Mapa 02 (PEQUENO, 2015a). 

Ainda assim, é preciso ter consciência dos limites estabelecidos pela 

utilização de informações disponíveis nas áreas de ponderação, enquanto unidades 

espaciais de dados. Uma vez que as características se tornam homogêneas e, por 

conseguinte, alguns dos possíveis conflitos socioespaciais se relativizam22. 

Entretanto, quando se analisa a distribuição dos distintos tipos, é 

perceptível o contraste dos limites políticos administrativos assumidos pela RMF em 

relação a compactação do seu intra-urbano, com alguns pontos de distribuição 

rarefeita referente aos núcleos urbanos dos demais municípios (PEQUENO, 2015a). 

Nesse sentido, ao excluir da análise os tipos que concentram a maioria das 

ocupações e atividades rurais, marcados por infraestruturas urbanas e serviços 

precários e padrões de urbanização dispersos — o Operário Rural e o Rural — 

percebe-se, novamente, a centralidade assumida por Fortaleza. Tanto é que a capital 

assume, por vezes, o maior componente dos estudos que tratam da RMF. 

Sobre isso, Pequeno (2015a, p.232) diz que: 
 
No caso da RMF, o espaço intra-urbano mostra-se compacto e fortemente 
influenciado pela capital, que por um lado tem historicamente concentrado 
investimentos comparativamente às demais partes do Estado, e por outro tem 
na convergência de eixos viários uma estrutura urbana que reforça a 
macrocefalia. 

 

Entretanto, não se pode deixar de evidenciar que a reestruturação 

produtiva assumida por Fortaleza, nos últimos anos, se associa diretamente com os 

processos associados à metropolização. Nesse sentido, entende-se que a distribuição 

das atividades econômicas demonstra esse processo.  

 
21 O que explica a ausência de informações sobre os munícipios Trairi, Paraipaba, São Luís do Curu e 
Paracuru, integrados à RMF em 2014. 
22 “As especificidades da RMF em seu processo de crescimento econômico, bem como decorrentes 
das diferentes formas de produção de moradia (…) fundamentam e favorecem a definição dos tipos 
socioespaciais, trazendo uma abordagem qualitativa aos estudos geoestatísticos” (PEQUENO, 2015b). 
Assim, o autor, articulou as categorias sócio-ocupacionais, vinculada à Classificação Brasileira de 
Ocupações, às áreas de ponderação para definição das amostras. Disso, resultou-se a identificação 
de sete tipos — superior, médio superior, médio, popular operário, popular, operário rural, rural — que 
além de se relacionar entre si, evidenciam a hierarquia socioespacial da RMF. 
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Mapa 01 – Distribuição das manchas urbanas na RMF em 2013. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor com base nos dados de IPECE (2013). 
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Mapa 02 — Distribuição das categorias sócio-ocupacionais na RMF (2010) 

 

Fonte: Elaborado pelo autor com base nos dados de PEQUENO (2015). 
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Apenas na escala de análise do intra-urbano continuado da RMF — ainda 

que o primeiro eixo enumerado a seguir adquira uma escala intra-metropolitana —, é 

possível perceber o desenvolvimento de eixos e corredores produtivos.  

Isto decorre da diferenciação, assumida por Villaça (1998), dos espaços 

regional e intra-urbano. Entendendo que a expressão espaço urbano foi 

comprometida com sua indevida vinculação ao espaço regional e com generalizações 

do processo de urbanização, o autor designou o intra-urbano com o “arranjo interno 

dos espaços urbanos” (Ibid., p.18). Assim, após dissociar o que conformariam o 

espaço intra-urbano e o espaço regional, entende-se que o primeiro é estruturalmente 

conformado pelas “condições de deslocamento do ser humano, seja enquanto 

portador da mercadoria força de trabalho [...], seja enquanto consumidor” (Ibid., p.20), 

estabelecendo as condições necessárias para a produção de mercadorias e a 

constituição das relações de trocas.  

No caso da RMF, observou-se a constituição de (PEQUENO, 2015b): 

(a) Um setor secundário que se concentra nas proximidades do Porto do Pecém, 

no litoral oeste, munícipio de São Gonçalo do Amarante e que se distribui 

também ao longo de eixos peri-urbanos a sul que vão de Fortaleza, Pacatuba 

à Maranguape e um segundo que caminha no sentindo de Horizonte e Pacajus; 

(b) Um setor turístico que se dissocia do setor terciário por sua pungência e que 

se associa as bordas litorâneas nos sentidos leste (prioritário) e oeste; 

(c) Um setor terciário que ainda se encontra fortemente concentrado em Fortaleza 

— por sua concentração socioeconômica –, mas que inicia a sua expansão 

associada ao setor produtivo e ao turismo. 

Reafirma-se, portanto, que a escala de análise para o estudo das variáveis 

se concentrará na RMF, mas evidenciando a grande concentração de população, 

serviços e equipamentos em seu intra-urbano continuado23. Ainda que, na prática, 

essa decisão não seja tão rígida e estática e que não se pretende substituir o estudo 

dos processos pela análise da escala. 

 Entende-se que a escala local acaba assumindo contornos e esferas de 

poder trans e inter-escalares (VAINER, 2002). Uma vez que o Governo Estadual 

 
23 Adota-se o termo Região Metropolitana de Fortaleza pela sua utilização, ainda que se compartilhe o 
entendimento de Villaça (1998) de que os deslocamentos espaciais dos seres humanos (nos processos 
de consumo ou de produção e/ou venda de mercadorias) constituem o que especificam o espaço intra-
urbano. 
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acaba ainda possuindo grande interferência na organização do espaço urbano de 

Fortaleza, concentrando grande parte dos investimentos e de intervenções 

urbanísticas. 

Nesse ponto, dialoga-se muito com a perspectiva de Silva (2017, p.332) 

quando ela entende que o local não é “recorte de algo maior, mas resultado de 

relações entre o nacional e o global e vice-versa. Com isso, os estudos de poder local 

não necessariamente devem se encontrar limitados pelas fronteiras político-

administrativas de um munícipio”.  

Estabelecidas as mediações necessárias, ao final dessa sinuosa 

introdução, reafirma-se um dos papeis da geografia, e que, modestamente, é o deste 

trabalho: “A geografia tem diante de si a tarefa de reincorporar o papel dos atores 

sociais e das instituições políticas e o modo como estes plasmam territórios, produzem 

e reproduzem desigualdades” (CASTRO, 2019, p.279). 
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2 A NATUREZA DO ESTADO CAPITALISTA: POR QUE PENSÁ-LO A PARTIR 
DA TEORIA MATERIALISTA DE ESTADO DE JOACHIM HIRSCH? 

 
 

Uma aliança non sancta entre os poderes de Estado e os 
aspectos predatórios do capital financeiro forma a ponta da 
lança de um “capitalismo de rapina” muito mais dedicado à 
apropriação e desvalorização de ativos do que à sua 
construção por meio de investimentos produtivos. Sob as 
condições de superacumulação, estes “outros meios” podem 
ser dirigidos para forçar desvalorizações e práticas canibais 
preferentemente praticadas em espaços alheios e sobre 
aqueles que têm menos capacidade de reação. 

David Harvey, 2005 
 

 

Se a introdução desse trabalho argumentou pela necessidade de 

considerar permanentemente o Estado — teórico e empiricamente — dentro dos 

estudos geográficos, este primeiro capítulo pretende apontar pistas de como essa 

correlação poderia operar. 

Assim, resta a explicação de como tal intento poderia ser conformado. Se 

na introdução objetivaram-se explicações sobre as justificativas, aqui emergem os 

porquês. Articula-se, então, abordagens com fundamentos teóricos que, por vezes, 

passam ao largo dos estudos e percepções sobre o Estado e o espaço.  

Inicialmente, em um aceno teórico que tanto se inspira, quanto guarda certa 

semelhança com o trabalho de Niemayer Almeida Filho e Leda Paulani (2011), alguns 

elementos teóricos da Teoria da Regulação24 são utilizados como chave interpretativa 

combinada principalmente com a Teoria de Estado, de Joachim Hirsch, e a produção 

teórica sobre a finanças, de François Chesnais. E esse é o primeiro porquê a ser 

explicado. 

  

 
24 “A chamada escola da regulação [...] tem uma origem que remete aos anos de 1970 e a um grupo 
de autores franceses que procuraram compreender a crise do capitalismo a partir dos sinais de 
decadência do fordismo, o modelo de decadência da indústria e da acumulação capitalista imperativo 
no mundo pós-Segunda Guerra Mundial” (FUINI, 2017, 159). 
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2.1 Por que utilizar os fundamentos da teoria da regulação enquanto elementos 
metodológicos de interpretação do Estado? 
 

O estudo sobre o Estado aqui proposto não pretende versar sobre a 

evolução da Teoria de Estado no pensamento marxista ao longo do tempo25. A 

intenção é de formular bases interpretativas atuais que permitam reflexionar sobre a 

natureza e atuação do Estado na produção do espaço. Assim, alguns pontos 

fortalecem a centralização de alguns elementos da Teoria da Regulação (TR) para tal 

propósito. 

Não se pretende, no entanto, adotar ortodoxamente os pressupostos 

fornecidos pelos regulacionistas para enfrentar os desafios teóricos impostos pela 

pesquisa. Primeiro, por entender que as articulações necessárias ao entendimento do 

Estado se darão a partir de autores que derivam da TR e, em muitas vezes, aplicam 

seus conceitos fundamentais com certa liberdade ou ampliam alguns dos 

entendimentos. Segundo, porque demandaria um avultado esforço estabelecer as 

mediações entre os principais autores da escola, que utilizaram seus fundamentos 

enquanto ferramentas para explicar uma variedade de temas e com uma notória 

associação de autores e teorias secundárias (POSSAS, 1988) — bem como o próprio 

desenvolvimento teórico da teoria. Moraes (1998, p.6) também sinaliza esse 

entendimento quando argumenta que após os anos 1980, ocorre uma “pulverização 

das referências teóricas” em detrimento de uma “renovação crítica da análise 

marxista” do período anterior. Dito isso, essa não é a intenção desse trabalho. 

Assume, pretensiosamente, o mesmo movimento adotado por Possas 

(1998), quando esse — no intuito estabelecer uma crítica aos fundamentos 

estruturantes da TR — utilizou-se de um conjunto restrito de autores, deixando de lado 

outras abordagens, em função da centralidade e divulgação que eles assumiam. Por 

hora, nesta seção, os conceitos fundamentais serão elucidados para que depois 

possam ser transpostos para as análises de Hirsch (2010) e Chesnais (2002). 

Tal decisão se faz necessária uma vez que o intuito não é estabelecer uma 

relação da Teoria da Regulação, a institucionalização do Estado e o espaço. Como 

será possível compreender futuramente, o foco residirá na necessária compatibilidade 

entre Regime de Acumulação e a capacidade regulatória do Estado. Um movimento 

 
25 Muitos trabalhos já se dedicaram sobre isso. Para essa pesquisa, deu-se destacada importância para 
as análises de Carnoy (2013) e de Hirsch, Kannankulam e Wissel (2017). 
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adotado por Hirsch (2007a, 2007b, 2010) que de certa forma rompe com o caráter 

secundário dado ao ente estatal. 

Ao apresentar as categorias de análise dessa teoria, tentar-se-á trazer para 

esse trabalho as possibilidades de estudos sobre a acumulação existentes e seu 

caráter potencialmente desequilibrado, assumindo também como hipótese central que 

a reprodução do conjunto do sistema assume formas variadas e configurações 

específicas dependendo do espaço e do tempo, cujas consequências em termos de 

dinâmica econômica e configuração social apresentam unicidade. 

A discussão crítica que Hirsch (2010) estabelece com os teóricos dessa 

escola pode ser apresentada através da acepção de que o Estado precisa ter sua 

gênese desvendada. Além disso, a ação que forma e reproduz essa instituição é 

definida por estratégias de atores em disputa, podendo causar crises políticas e 

sociais impulsionadoras de transformações e rupturas. O Estado é levado a tomar 

medidas que mantenham a estabilidade das relações sociais, utilizando-se de uma 

multiplicidade de intervenções, que são meios de regulação das classes.  

Ao investigar a trajetória das economias capitalistas, estudando 

conjuntamente acumulação e crise, há um esforço no sentido de explicar a dinâmica 

econômica não somente como a reprodução de estruturas básicas, mas também 

como as transformações nestas mesmas relações sustentam e superam, ainda que 

temporariamente, suas crises (ALMEIDA FILHO e PAULANI, 2011). A regularidade 

funcional do processo de produção e circulação do capital permite que se delineie o 

conceito de regulação e, a vigência de uma determinada forma de regulação é fator 

fundamental para explicar como qualquer economia é capaz de alcançar trajetórias 

sustentáveis de crescimento dadas suas configurações históricas e institucionais. 

Hirsch (2010) entende que para compreender a estrutura e o modo de 

funcionamento do Estado, bem como suas modificações recentes, cabe “perguntar-

se como se chegou a esses processos de crises seculares, dos quais originaram-se 

as diferentes formações capitalistas” (Ibid., p.99). O autor parte do entendimento de 

que a sociedade capitalista é marcada por “contradições e antagonismos sociais” e 

“fundamentalmente instável e portadora de crises” (Ibid.) — entendimento esse 

compartilhado por Marx (2017a, 2017b), Chesnais (2002, 2005) e Harvey (2013, 

2014a, 2016). 

Partindo da confiabilidade desse argumento, o que então garantiria a 

permanência e duração do sistema capitalista? A resposta apresentada pelo autor 
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parte da natureza e atuação do Estado e as distintas configurações espaciais e 

temporais assumidas pela sociedade capitalista (HIRSCH, 2010). O autor argumenta 

pela necessidade de um instrumental teórico que permita explicar essas diferenças, 

que, em seguida, identifica na Teoria da Regulação. 

Almeida Filho e Paulani (2011), tratando dessa escola, argumentam que 

em seu cabedal teórico “acumulação e crise passam a ser estudadas conjuntamente, 

com a preocupação de analisar como as economias capitalistas mantêm a 

acumulação de capital e lidam com as crises que são inerentes ao capitalismo” 

(ALMEIDA FILHO; PAULANI, 2011, 245). Esse fragmento torna ainda mais evidente a 

associação feita anteriormente por Hirsch (2010).  

Entendimento semelhante é reconhecido em Harvey (2016), tratando da 

linguagem adotada pela “escola da regulamentação”26 — a partir de seus dois 

conceitos fundamentais27 — como sendo a “melhor linguagem para tratar da 

economia política do capitalismo no final do século XX” (FUINI, 2017, p.168). O autor 

a distingue por entender os fenômenos decorrentes desde a crise dos anos 1970 

como uma “transição no regime de acumulação e no modo de regulamentação social 

e política a ele associado” (HARVEY, 2016, p.117). 

Articula-se as duas principais categorias da teoria. Regime de acumulação 

se refere, para Boyer (2009, p.81), ao: 
 
Conjunto das regularidades que garante uma progressão geral e 
relativamente coerente da acumulação de capital, isto é, que permite 
incorporar e desdobrar no tempo as distorções e os desequilíbrios que 
nascem permanentemente do próprio processo. 

 

Talvez, um recurso para o entendimento deste conceito seja a coerência — 

aqui entendida enquanto regularidade — necessária em sua constituição; expressa 

quando o processo de acumulação se mantém, por um período determinado, em 

concordância com as suas próprias condições de acumulação. 

Hirsch (2010), estudando os trabalhos de Lipietz, e Almeida Filho e Paulani 

(2011), os de Boyer — ambos trabalhos clássicos dessa escola — associam regime 

 
26 A edição de Condição pós-moderna (HARVEY, 2016) que se teve acesso, traduzida por Adail Sobral 
e Maria Gonçalves, apresenta “escola da regulamentação” (regulation school, no original) para se referir 
a escola da regulação. Para diminuir as dúvidas decorrentes de sua utilização com o conceito 
apresentando por Aalbers (2016) e a distinção entre “regulação” e “regulamentação” feita por Hirsch 
(2007a), decidiu-se pela utilização da palavra regulação para se referir a corrente iniciada por Aglietta 
e trabalhada por diversos autores, principalmente Boyer, e seus conceitos associados. 
27 Regime de acumulação e modo de regulação. 
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de acumulação ao conceito marxiano de “modo de produção”. Assim, para a 

consolidação do primeiro é indispensável uma coerência interna do segundo. Isto é, 

um modo de produção que garanta, por algum tempo, “correspondência entre as 

condições materiais de produção e seu desenvolvimento [...] com o seu consumo 

social” (LIPIETZ, 1985, p.120 apud HIRSCH, 2010, p.106). 

A relação entre regime de acumulação e modo de regulação não se 

determina por uma relação causal, mas por uma “relação de articulação” (HIRSCH, 

2007b); e, para fins de assimilação, também, expressa-se pela coerência do sistema. 

Boyer (2009, p.81) define modo de regulação como: 
 
Qualquer conjunto de procedimentos e comportamentos, individuais e 
coletivos, que tem como propriedade: [1] Reproduzir as relações sociais 
fundamentais por meio da combinação de formas institucionais 
historicamente determinadas; [2] Manter e “pilotar” o regime de acumulação 
vigente; [3] Garantir a compatibilidade dinâmica de um conjunto de decisões 
descentralizadas sem que seja necessária a internacionalização, pelos atores 
econômicos, dos princípios de ajuste do conjunto do sistema. 

 

Logo, o modo de regulação se institui como o mecanismo que garante a 

harmonia do sistema por se constituir de instituições e normas que garantem a 

sustentação de dadas relações econômicas. Quando a coerência não é constitutiva, 

apresentando incompatibilidades e desestabilizações entre os dois conjuntos citados, 

tem-se a emergência das crises. Para a teoria da regulação, a concepção da origem 

das crises decorre enquanto expressão das tendências do modo de regulação e do 

regime de acumulação (BOYER, 2009)28. Aliás, essa categoria reforça uma 

especificidade da teoria da regulação, a negação de que a sociedade e, 

consequentemente, a economia pudessem se manter em “autopoieses”, e sim no 

entendimento delas como “resultado contraditório de ações fundadas e conflitivas de 

uma multiplicidade de atores” (HIRSCH, 2007a, p.10). 

Acresça-se a discussão a dimensão de que o modo de regulação e o 

regime de acumulação estão submetidos a determinações estruturais, objetivando a 

permanência do processo de acumulação capitalista; eles constituem contextos 

próprios em diferentes formações históricas e espaciais (HIRSCH, 2010, HARVEY, 

2016). Tendo isso mente, resume-se a relação de coerência aqui desenvolvida da 

seguinte maneira: “cada formação histórica capitalista adquire sua estabilidade 

 
28 Boyer (2009) concebe cinco formas de crise em uma mesma configuração institucional. São elas: a) 
crise como perturbação externa; b) crise endógena ou cíclica; c) crise do modo de regulação; d) crise 
do regime de acumulação; e) crise do modo de produção. 
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transitória através da conformação de um modo de acumulação compatível com o 

modo de regulação” (HIRSCH, 2010, p.108)29. 

De forma semelhante a interpretação de Hirsch (2010), refletindo sobre a 

utilização desses dois conceitos centrais da Teoria da regulação, Harvey (2016) 

entende a utilidade dela enquanto linguagem. Primeiramente, por consistir enquanto 

“recurso heurístico”. Já que ela concentra atenção nos mecanismos que garantem a 

capacidade de um “sistema capitalista altamente dinâmico e, em consequência, 

instável adquira suficiente semelhança de ordem para funcionar de modo coerente ao 

menos por um dado período de tempo” (HARVEY, 2016, p.117; FUINI, 2017). 

Posteriormente, o autor relaciona a utilidade dessa análise pela insistência 

de considerar “o conjunto total de relações e arranjos que contribuem para a 

estabilização do crescimento do produto e da distribuição agregada de renda e de 

consumo num período histórico e num lugar particulares” (HARVEY, 2016, p.118).  

Do discutido, postula-se o entendimento de que a abordagem própria da 

teoria da regulação, aplicado aqui a partir de seus dois conceitos fundamentais, é um 

recurso importante para perceber homogeneidades, contrastes e modificações 

espaço-temporais de desenvolvimento do capitalismo e de viabilidade da acumulação 

capitalista em diferentes contextos. 

Adotando uma postura semelhante da feita por Chesnais (2002), por tanto, 

regime de acumulação e modo de regulação se vinculam enquanto mecanismos que 

possibilitarão caracterizações e periodizações através do entendimento geral do 

movimento de acumulação e das crises. Em outras palavras, a teoria da regulação 

servirá meramente de suporte metodológico para a análise a partir de seus conceitos 

fundamentais. Entretanto, deveremos estar atentos às seguintes questões 

metodológicas: 

a) A filiação teórica sobre a caracterização do regime de acumulação posterior 

ao fordista se dará sobre as bases analíticas de Chesnais (2002, 2005) e 

Hirsch (2010) — tratando do regime de acumulação com dominação 

financeira30 e o regime de acumulação pós-fordista, respectivamente, que 

 
29 Hirsch (2010, p.108) tratando da relação dos dois conjuntos entende que: “regimes de acumulação 
e modos de regulação não se encontram em uma relação causal ou funcional, mas em uma ‘relação 
de articulação’. Eles devem ser considerados como o nexo entre complexos contextos de ação e 
práticas relativamente independentes”.  
30 “Esta serviu para designar o que me pareceu ser uma configuração nova do capitalismo [posterior 
ao fordismo], na qual o movimento da acumulação e seu conteúdo econômico e social concreto seriam 
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empregam o termo com algumas ampliações e modificações de seu uso 

clássico — e não as trabalhadas por Aglietta, Lordon e Boyer — autores 

clássicos da teoria. 

b) O atual regime não se desenvolveu com as mesmas bases constitutivas — 

compromisso capital/trabalho (BOYER, 2009) — do fordismo, período em 

que foi desenvolvida a teoria da regulação. O modelo com ondas longas de 

crescimento e acumulação e com distribuição não se constituiu novamente. 

Em seu lugar, é evidente um regime com a necessidade permanente de um 

aumento da rentabilidade, tendo centralidade as variáveis de estoque, que 

constituem produtos financeiros, e as decisões patrimoniais a partir dos 

rendimentos financeiros (Ibid., CHESNAIS, 2002). Além das características 

muito trabalhadas, como liberalização, desregulamentação, mundialização 

e flexibilização (Ibid.), argumenta-se pela necessidade de pensar os 

rompantes de acumulação e, por vezes, distribuição — que se tornaram 

mais voláteis e bruscos —, juntamente com as instabilidades e os 

mecanismos fomentadores de crises, enquanto características constitutivas 

do novo regime. Assim, não se nega o diálogo com as perspectivas 

marxistas que estudam o movimento de acumulação e das crises, 

principalmente a escola latino-americana. 

c) O Estado, dentro da tradição de estudos regulacionistas, aparece como 

possuindo um papel subordinado (HIRSCH, 2007a). Ainda que para eles o 

Estado tenha uma origem extra-econômica e as análises adotem o estado-

nação weberiano como ponto de partida (BOYER, 2009).  

O Estado passa a ser visto enquanto um dos cinco elementos31 constitutivos 

de um sistema regulador institucionalizado (Ibid.). Além disso, sendo 

entendido como um “conjunto de compromissos institucionalizados que, 

uma vez assumidos, criam regras e regularidades na evolução das 

despesas e receitas públicas” (Ibid., p.62), as análises passam a se 

concentrar apenas na relação direta dele com a economia e, na maioria das 

 
moldados pelas posições econômicas e sociais, concedidas a — e conquistadas por — formas muito 
concentradas de determinado tipo de capital —, aquela designada por Marx no livro III de O capital sob 
a expressão ‘capital portador de juros’ ou, ainda, ‘forma moderna do capital dinheiro’” (CHESNAIS, 
2002, p. 04). 
31 Além do Estado, constituem as formas institucionais — fundamentadas por compromissos 
institucionalizados — o regime monetário, a relação salarial, a concorrência e a adesão ao regime 
internacional. 
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vezes, o foco se dá apenas em sua dimensão de administrar a moeda, a 

concorrência e os bens públicos.  

É fácil entender o motivo que leva Hirsch (2007a) a argumentar um déficit 

na teoria da regulação em relação ao Estado e que “em oposição à teoria 

política tradicional, ele [o Estado] perde, e provavelmente também o 

‘sistema político’, a sua relevância como instância social central de 

regulamentação e de mando” (Ibid., p.10). Posteriormente, o autor também 

critica uma “indeterminação na questão sobre a relação entre ‘estrutura’, 

‘instituição’ e ‘ação’” (Ibid.). 

Outro motivo é que, na obra de Boyer (2009), as contradições de classe não 

aparecem com evidência, a partir da relação de dominação e subordinação, 

como base material do Estado em consonância com a tradição marxista 

heterodoxa. Assim, busca-se evitar a certa neutralidade presente em 

fragmentos como o que se segue: 
 
O Estado está longe de ter como lógica única favorecer a acumulação e de 
ser expressão de uma classe dominante, a classe dos capitalistas 
empresários. Fundamentalmente, ele resulta da conjunção de compromissos 
institucionalizados, compromissos eles mesmos reflexos de coalizões 
políticas, muitas vezes contingente. (Ibid., 140) 

 

Este trabalho se aproxima, portanto, da recente teoria de Estado de Joachim 

Hirsch (2010) — inicialmente pensada para elaborar uma reformulação do 

conjunto teórico da escola da regulação, a partir do estudo sistemático sobre 

o Estado (HIRSCH, 2007a), e posteriormente ampliada para incorporar toda 

uma tradição materialista, com forte influência de autores como Offe, 

Gramsci, Poulantzas. 

Por fim, apresentadas e justificadas as bases analíticas, a partir das 

categorias regulacionistas, enquanto metodologia, e das abordagens de Hirsch (2010) 

e Chesnais (2002), enquanto fundamentos teóricos, resta dar continuidade ao 

movimento feito desde a introdução de conceber o estudo do fenômeno estatal desde 

seus princípios fundantes. 
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2.2 Por que a teoria de Hirsch é uma base sólida para se pensar a natureza do 
Estado? 

 
De uma forma extremamente aligeirada, pode-se responder à pergunta que 

intitula esta seção pelo fato de Hirsch (2007a, 2010) entender o Estado como o ente 

regulador (terceiro) na complexa relação capital-trabalho; e o é de forma estrutural. 

Em outras palavras, por sua natureza estrutural nas relações de valorização do 

capital, seria impossível postular uma aproximação a um mercado ideal sem atuação 

do Estado ou um intervencionismo estatal capaz de profundas e justas transformações 

sociais (MASCARO, 2013). Pensando até no fortalecimento do posicionamento do 

autor e de algumas discussões análogas, faz-se necessário um maior 

aprofundamento. 

Almeida Filho e Paulani (2011) entendem dois momentos na obra de 

Joachim Hirsch. O primeiro se relacionava, sob forte vinculação ao debate marxista 

da década de 1970 — a saber: a abordagem derivacionista alemã32 —, “aos esforços 

da classe capitalista para usar o Estado a fim de neutralizar as crises econômicas” 

(Ibid., p.261). Assim, essa abordagem se atinha a um forte economicismo e adivinha 

uma compressão secundarizada do Estado através da lei do valor, como pode ser 

observado a seguir: 
 
O processo de produção, governado pela lei do valor, reproduz 
simultaneamente, como processo de valorização, num movimento 
constantemente renovado, sua própria precondição social, inclusive suas 
relações de produção, sem inicialmente requerer qualquer intervenção 
externa consciente, i.e., intervenção política. [...] Em outras palavras, as 
estruturas básicas e as leis de desenvolvimento da sociedade capitalista não 
são passíveis de serem "reguladas" politicamente. (ALMEIDA FILHO; 
PAULANI, 2011, p. 262) 

 

O Estado (burguês) e sua forma, nessa perspectiva, não eram vistos como 

descendentes da necessidade de se pactuar os interesses gerais do capital no 

processo de valorização. O autor entendia a função estatal enquanto mecanismo que 

possibilita a retirada das relações de força do processo imediato de produção. O 

Estado, portanto, deveria ser estudado a partir de sua atuação nas tentativas do 

 
32 “O tema central da abordagem derivacionista alemã do Estado é que o desenvolvimento da forma do 
Estado e as limitações estruturais e possibilidades de sua ação somente podem ser examinadas 
através de uma análise da relação entre o Estado e as contradições da acumulação de capital” 
(CARNOY, 2013, p.185). 
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capital de reorganização da produção e das relações de exploração (CARNOY, 

2013)33.  

Posteriormente, o autor reformula essa primeira abordagem a partir do 

esforço crítico da escola da regulação (ALMEIDA FILHO; PAULANI, 2011; HIRSCH, 

2007a; 2007b) no que desenvolve de forma mais contundente e denomina de Teoria 

materialista do Estado — TME34 (HIRSCH, 2010). Diferente da abordagem assumida 

nos anos 1970, a dimensão analítica sobre o Estado mescla os fundamentos da teoria 

do valor com a dimensão assumida pela luta de classes (CALDAS, 2013), passando 

a ter por objetivo fundamentar por que, de que modo e por quais dinâmicas a 

dominação política e a econômica se separam e a primeira assume uma configuração 

institucional (HIRSCH, 2010). É sobre esta abordagem que este trabalho segue. 

A princípio, cabe pontuar a que se refere a palavra Estado. Sua utilização, 

na TME, se relaciona estritamente com o “Estado moderno”, suprimindo seu uso para 

“outras formas históricas de dominação política” (Ibid., p.22). Dessa discussão 

derivam importantes elementos, como o entendimento adotado de Estado moderno e 

a sua apreensão enquanto forma histórica. 

Estado, para Hirsch (Ibid.), entendido enquanto Estado moderno, é 

determinado pela sua implantação como um 
 
aparelho centralizado de força com o desenvolvimento do capitalismo e da 
sociedade burguesa e — para citar Max Weber —, “reivindicando com êxito 
[...] o monopólio da força física legitimada” sobre um território delimitado e 
sobre os indivíduos que ali vivem. (WEBER, 1956, p.1043 apud HIRSCH, 
2010, p.22-23). 

 

 
33 Em outras palavras, entende-se o desenvolvimento do Estado enquanto decorrência “da queda da 
taxa de lucro e da necessidade de se desenvolver contratendências a essa queda” (CARNOY, 2013, 
p.187). 
34 Para o autor, essa teoria se apoia no chamado “marxismo ocidental” — tendo forte influência as 
contribuições da teoria da hegemonia de Antonio Gramsci, o marxismo estruturalista de Louis Althusser 
e a obra de Nico Poulantzas — no debate alemão sobre a derivação do Estado, mas também em outras 
correntes não marxistas, como a teoria do capitalismo e da burocracia de Max Weber, a teoria dos 
sistemas de Jessop e a teoria do poder de Michel Foucault (HIRSCH, 2010, p.21 et seq.). 
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Em outras palavras, Hirsch (2010) entende o Estado moderno a partir da 

junção de elementos que configuram a concepção de Estado em Marx35 e em Weber36 

 
35 As concepções marxistas tomam por base deduções feitas das “críticas de Marx a Hegel, do 
desenvolvimento da teoria de Marx sobre a sociedade [...] e de suas análises de conjunturas históricas 
específicas” (Carnoy, 2013, p.65). Ainda sob essa perspectiva, Carnoy (Ibid., p.65 et seq.) sustenta que 
essa situação levou a uma certa multiplicidade de interpretações pessoais, mas que, de forma geral, 
todas elas se assentam em três fundamentos analíticos.  
Em primeiro lugar, para Marx, as condições materiais de uma sociedade são a base de sua estrutura 
social e da consciência humana. É das relações produção, e não do desenvolvimento geral da mente 
humana ou do conjunto das vontades humanas, que a forma do Estado emerge.  
Em segundo, Marx defendia que a expressão política da estrutura de classe inerente à produção é a 
representação do Estado emergido das relações de produção — não o bem-comum.  
Por último, Marx entendia que, na sociedade burguesa, o Estado atua como braço repressivo da 
burguesia, de forma que sua ascensão como força repressiva para manter a hegemonia de classe, não 
apenas está ligada à natureza de classe intrínseca a ele, mas também sua função repressiva, que no 
capitalismo, serve à classe dominante: à burguesia.  
Dos três pontos levantados, fica nítido a centralidade, na visão de Marx, da relação intrínseca entre as 
forças políticas na sociedade e o reflexo delas no próprio Estado, resultando no axioma marxista — 
expresso no Manifesto do Partido Comunista — do Estado enquanto o “comitê da burguesia”.  
Ainda que se trate de uma “visão simplista” para uns, esse conceito basilar permite uma variedade de 
análises. Nesse sentido, o Estado moderno capitalista passa a ser visto como resultante da divisão em 
classes da sociedade, o que possibilita uma inversão metodológica com fins de se estudar 
minuciosamente o Estado. Ou seja, através do estudo de categorias que estruturam a sociedade 
capitalista é possível se compreender o Estado.  
Ferreira (2018) também caracteriza grupos para melhor compreender a tradição marxista. O autor 
concebe assim dois grupos. O primeiro seria uma teoria do Estado de marxistas ortodoxos. Nela, o 
Estado seria inteiramente comandado por uma determinada classe social — a burguesia. O 
determinismo dessa vertente é perceptível, uma vez que transforma os membros do Estado em 
instrumentos da dominação de classe sem qualquer “liberdade de ação”.  
O segundo grupo, seria definido pelos marxistas heterodoxos, e entende o Estado “como reflexo das 
lutas de classes na sociedade capitalista, e, como tal, representada por frações das classes em disputa” 
(FERREIRA, 2018, p.4). Nessa vertente, a natureza de classe permanece, uma vez que ainda existirá 
uma classe que dominará as relações socioeconômicas, controlando e moldando o Estado de acordo 
com seus interesses. De maneira concisa, em ambas as vertentes, torna-se preciso entender o Estado 
como a expressão de uma forma específica de dominação de classe.  
36 Para Weber, “em última análise só podemos definir o Estado moderno sociologicamente em termos 
dos meios específicos peculiares a ele, como peculiares a toda associação política (politischen 
Verband), ou seja, o uso da força física” (WEBER 1982, p. 98 apud BIANCHI, 2014, p.84). Weber (2002, 
p.39) define associação como uma relação social com um regulamento, que seja limitador externo, 
quando a manutenção da sua ordem é garantida pela conduta de certos homens destinados 
especialmente para esse fim: um dirigente e um quadro administrativo — que, se necessário, tem forma 
representativa.  
Os elementos constitutivos por si só já garantem algumas pistas do entendimento de Estado weberiano. 
O primeiro ponto seria a necessidade de uma hierarquização dentro das relações sociais, o que 
legitimaria a dominação. O segundo ponto é que nem toda associação corresponde ao Estado.  
Quando Weber entende que uma associação pode ser autônoma ou heterônoma — onde a autonomia 
significaria que a ordem da associação não é concedida por um agente de fora dela, o Estado passa a 
ser representado apenas nas associações do tipo autônoma (Ibid., p.40.)  
É na ampliação da associação enquanto uma categoria analítica das relações políticas de dominação 
que Weber vai se aproximar do seu conceito de Estado, muito atrelado ao ideário constituído do Estado-
nação e das correntes geográficas deterministas, como é evidente no fragmento que se segue: “Una 
asociación de dominación debe llamarse asociación política cuando y en la medida en que su existencia 
y la validez de sus ordenaciones, dentro de un ámbito geográfico determinado, estén garantizados de 
un modo continuo por la amenaza y aplicación de la fuerza física por parte de su cuadro administrativo. 
Por Estado debe entenderse un instituto político de actividad continuada, cuando y en la medida en 
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— as principais noções de cada uma das duas concepções foram inseridas nas notas 

de rodapé.  

Aliás, Hirsch (Ibid.) entende que Estado somente pode ser relacionado a 

uma forma histórica de dominação política quando efetivamente se separam as 

dominações econômicas e políticas.  

Seguindo as posições marxistas e weberianas, o autor entende que apenas 

com a emergência do capitalismo que ocorre essa separação de maneira efetiva. Esta 

também é uma posição particular de Hirsch (2010) e que permite ao autor vincular 

elementos das teorias marxiana e weberiana em um mesmo agrupamento teórico. 

Giddens (1975, p.52) estabelece uma comparação entre os modelos de 

Marx e Weber, situando-os inversamente. O autor entende que "o ‘modelo abstrato’ 

de desenvolvimento capitalista de Marx parte do ‘econômico’ para o ‘político’, o 

modelo de Weber deriva do processo oposto de raciocínio, usando o ‘político’ como 

um quadro de referência para compreender o ‘econômico’”. Nesse sentido, o Estado 

racional para Weber, ao contrário do Estado de classe marxiano, não constitui uma 

consequência do capitalismo, mas o antecipa e promove seu desenvolvimento. 

Hirsch (2010) consegue transitar entre ambas as teorias por promover uma 

ruptura em relação aos historiadores do Estado, que explicam a gênese do Estado a 

partir da monetarização econômica, e por entender como um desacerto a visão do 

Estado como a “superestrutura” capitalista. Para Hirsch, o Estado surge com a 

economia capitalista, “na medida em que o desenvolvimento das correspondentes 

relações econômicas e políticas deu-se em uma correlação muito complexa” (Ibid., 

p.61). Assim, é pela ação social, tendo um papel central a violência, que surgem as 

“estruturas sociais características das relações capitalistas de produção” (Ibid.)37.  

Outrossim, após uma breve recapitulação da corrida armamentista 

promovida com a dissolução da sociedade medieval, em especial o estudo do caso 

 
que su cuadro administrativo mantenga con éxito la pretensión al monopolio legítimo de la coacción 
física para el mantenimiento del orden vigente” (Ibid., p.43-44).  
Entende-se como Estado para Weber um conjunto de relações sociais instituídas politicamente de 
forma continuada, que tenha um quadro administrativo — assentado em uma hierarquização social — 
e capacidade do uso da coação física para a manutenção da ordem ou do controle do território — aqui 
imbuído de toda a carga relativa a posse/poder que essa palavra sugere.  
37 Em outro fragmento, Hirsch também defende a mesma visão. “O desenvolvimento do mercado e do 
dinheiro se deve não tanto a uma dinâmica própria excessivamente econômica, mas foi ‘impulsionado 
por confrontações envolvendo o alcance e as formas de domínio pessoal’ (GERSTENBERGER, 1990, 
p.512), mas por isso mesmo ficava condicionado a ele. Também nesse sentido, e não apenas na 
descrição oferecida por Marx em O Capital sobre ‘acumulação primitiva’, a instauração do capitalismo 
foi um ato político apoiado na violência.” (HIRSCH, 2010, p.65). 
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da unificação alemã, Hirsch conclui que “não foi o capital que criou o Estado moderno 

[...] A completa instauração do Estado moderno exigia o contínuo desenvolvimento 

das relações capitalistas” (Ibid., p.67). Assim, por não entender enquanto 

consequência a relação Estado-capital, mas enquanto concordância, o autor 

consegue articular importantes elementos da relação de classe assumida pelo Estado, 

mas também sua dimensão coercitiva pelo uso e monopólio da força física legitimada 

— uma dimensão muito mais estrutural que a de braço coercitivo da burguesia38. 

Hirsch (2007a; 2010) também entende a necessidade da perspectiva 

histórica para o estudo sistemático do Estado, uma vez que as características que o 

definem sofreram muitas alterações no decorrer do tempo, sendo a “expressão de 

uma relação (causal) de socialização histórica e específica” (HIRSCH, 2007a, p.18). 

Assim, a partir do estudo de Holloway (1991), o Estado passa a ser visto enquanto 

uma forma histórica. 

Holloway (1991, p.234, tradução do autor)39, reflexionando sobre o método 

de Marx, entende que “é apenas abordando historicamente as formas nas quais as 

relações sociais se apresentam que elas podem ser reveladas enquanto tais — formas 

historicamente específicas de relações sociais”.  

Para explicar seu argumento, o autor (Ibid.) retoma o objetivo da análise de 

Marx, que utilizou do conceito da forma, historicamente e, por conseguinte, crítico, 

para minar a solidez das categorias burguesas. Como exemplo do exercício analítico, 

é retomada a interpretação marxiana sobre o dinheiro, que deixa de significar uma 

coisa, ou até mesmo fenômeno natural, e passa a ser visto enquanto uma “forma 

historicamente determinada, específica para sociedades baseadas na produção de 

mercadorias” (Ibid., p.235, tradução do autor)40. 

O exercício proposto por Holloway (1991) e assumido por Hirsch (2007a; 

2010) é de entender o Estado enquanto uma forma histórica especifica e transitória 

assumida pelas relações sociais, a partir de uma perspectiva crítica. O fragmento que 

se segue vai ao encontro dessa afirmação, quando Holloway afirma que: 
 
O Estado não é e nem simplesmente uma instituição, nem um fenômeno 
característico de todas as sociedades. Ele é uma forma histórica, definida e 

 
38 Para a Geografia, essa postura acaba adquirindo relevada importância, uma vez que foi sobre a base 
teórica do Estado-nação weberiano que se desenvolveram múltiplas teorias e abordagens. Além de 
facilitar a compreensão da noção da pluralidade de Estados e da existência de um sistema de Estados. 
39 “it is only by approaching historically the forms in which social relations present themselves that they 
can be revealed as just that — historically specific forms of social relations.” 
40 “historically determinate form specific to societies based on commodity production.”  
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transitória, de relações sociais. Consequentemente ele não pode ser tratado 
como mero aparelho ou como um conglomerado de aparelhos divididos [...] 
Ele também não pode ser definido apenas por suas funções. O decisivo não 
são as funções que ele executa, mas a forma histórica em que isso acontece. 
(HOLLOWAY, 1991, p.235 apud HIRSCH, 2007a, p.18) 

 

Tendo essa discussão em mente, percebe-se que é na dedução do método 

marxiano, essencialmente histórico, que se manifestam as duas categorias fundantes 

da TME, socialização e forma. Resumidamente, como já visto, Hirsch (2007a, 2010) 

entende o Estado como a manifestação de uma forma social, a partir de uma relação 

causal de socialização histórica e específica, “que assumem as relações de domínio, 

de poder e de exploração nas condições capitalistas” (Ibid., p.24). 

Socialização, segundo o tradutor Luciano Cavini Martorano, foi utilizada por 

Hirsch (2007a, p.11) referindo-se ao “modo e à maneira assumidos pelas relações 

entre as pessoas na sociedade”. Assim, socialização é entendida enquanto 

agrupamento de práticas e características assumidas pelas pessoas na sociedade. 

No capitalismo, socialização foi pensada por Marx como sendo as relações 

de produção, descrevendo o conjunto da sociedade e sua reprodução material (Ibid.). 
Ela é “caracterizada pela propriedade privada dos meios de produção, pelo trabalho 

assalariado, pela produção particular, pela troca de mercadorias e pela concorrência” 

(HIRSCH, 2010, p. 25-26). 

Outra característica importante da socialização capitalista é que ela não é 

um livre produto da escolha consciente e voluntária dos indivíduos. Ela se estabelece 

dissimulada e compulsoriamente como resultado da produção privada e parcelizada 

e da troca de mercadorias (Ibid.). A sociabilidade resultante desse processo é 

percebida, exterior e reificadamente, pelas formas sociais. 

Hirsch (2007a, p.14) conceitua as formas sociais por: 
 
configurações coisificadas e fetichizadas, apenas reveladas através da crítica 
teórica, que assume a relação recíproca entre indivíduos na sociedade, e se 
manifestam como independentes de sua vontade e de sua ação consciente, 
impregnando suas percepções imediatas e suas orientações de conduta: 
mercadoria, dinheiro, capital, direito, Estado. (HIRSCH, 2007, p.14) 

 

Postulada enquanto resultante dos princípios gerais da socialização 

capitalista, as formas sociais se contrapõem de maneira coisificada, ocultando dadas 

relações de exploração e não permitindo a elaboração das relações de trabalho direta 

e conscientemente (HIRSCH, 2007a, 2010). O caráter fetichizado se explica pelo fato 
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de que, nelas, “a sociabilidade dos indivíduos se apresenta como ‘poder alienado’, 

como um objeto aparentemente independente” (HIRSCH, 2007a, p.26). 

Aliás, elas mantêm uma relação dialética com os indivíduos, quando se 

analisa a partir da ação social; orientam percepções e condutas gerais e estruturais 

aos indivíduos, uma vez que atuam estruturalmente na socialização, e, 

simultaneamente, se reproduzem pela ação (social), executada pelos indivíduos 

(Ibid.). Posição muito semelhante adotou Mascaro (2013, p.21), quando, tratando do 

plano social, entende as formas como “moldes que constituem e configuram sujeitos. 

[...] A forma social permite, enseja e a si junge as relações sociais”.  

Hirsch (2007a, 2010) argumenta que essas orientações, condutas, 

comportamentos promovidos pelas formas sociais se materializam nas instituições — 

desse modo, definindo-as enquanto “modos de orientação, rotinização e coordenação 

de comportamentos que tanto orientam a ação social como a tornam possível, 

proporcionando relativa estabilidade aos sistemas sociais” (HIRSCH, 2007a, p.26). 

Sobre isso, pontua-se: ainda que as formas sociais sempre se concretizem 

em uma “materialidade institucional”, fundamentando-a, apoiando-a e delimitando-a 

(HIRSCH, 2010), essa não é a concretude daquelas. Isto é, não se trata de uma 

“simples manifestação abstrata de instituição” (HIRSCH, 2007, p.26)41. O inverso 

também se indica, as instituições não são “simples manifestação concreta das formas 

sociais” (Ibid.)  

O correto entendimento da obra do autor impede de equiparar a forma 

política ou a forma Estado se tratando apenas de instituições. A determinação dada 

pelo autor e que será utilizada daqui por diante adota o conceito de forma social como 

uma “relação de articulação entre estrutura social — o modo de socialização —, 

instituições e ações” (HIRSCH, 2010, p. 49). 

É partindo do entendimento causal da forma social Estado e de suas 

contradições, enquanto resultante da socialização capitalista, que Hirsch (2007a, 

2010) desenvolve sua teoria. Para isso, ela se apoia no caminho percorrido em O 

capital (MARX, 2017a), onde se investigou a forma valor e suas contradições no 

 
41 “Entre as formas sociais e as instituições, estabelece-se assim uma múltipla relação contraditória. As 
formas sociais realizam-se e mantêm-se apenas permeando a ação social e os conflitos sociais, mas 
podem ser colocadas em questão por sua dinâmica. Dessa maneira, sempre existe a possibilidade de 
que as estruturas institucionais existentes se tornem disfuncionais para o processo de valorização do 
capital.” (HIRSCH, 2010, p. 51) 
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processo de reprodução do capital e consolidação das relações de classe (HIRSCH, 

2010, p.28).  

Apoiando-se nesse movimento, ao longo da TME, o autor procurará 

desenvolver a noção da “forma política enquanto expressão do modo de socialização 

contraditório do capitalismo” (Ibid., p.28). Ele o faz a partir da clássica indagação de 

Paschukanis (1970 apud HIRSCH, 2010, p.28) sobre a forma de um aparelho 

impessoal de poder público assumido pelo aparelho de coerção estatal. A discussão 

retoma um ponto analisado a pouco, o sentido é de explicar porque se separam as 

dominações econômicas e políticas, no lugar da existência de um aparelho de coerção 

privado gerido pelas classes dominantes. 

A resposta está nos pressupostos marxistas mais tradicionais da formação 

da sociedade capitalista — de acordo com os termos que vem sendo utilizados — no 

próprio funcionamento do modo de socialização capitalista.  
  
Ele [o modo de socialização capitalista] implica a separação dos produtores 
diretos (dos trabalhadores) dos meios de produção, na produção particular, 
no trabalho assalariado e na troca de mercadorias, o que faz com que a 
apropriação do sobreproduto seja realizada pela classe dominante não 
através do uso da violência direta, mas por meio da aparente troca de 
mercadorias equivalentes, inclusive a força de trabalho. (Ibid., p. 28) 

 
O argumento que se coloca é a renúncia da violência como forma de 

controle do trabalho e da apropriação da produção. Dado que a “livre troca de 

mercadorias no mercado, concorrência, e liberdade formal dos assalariados para 

vender a sua força de trabalho” são elementos constantes e intrínsecos ao 

funcionamento do sistema capitalista e apenas se constituem quando a “classe 

economicamente dominante” abdica da “aplicação direta dos meios de força” (Ibid., 

p.28-29). 

Esse mesmo entendimento é tido por Giddens, quando argumenta que o 

Estado capitalista — para além de uma agência que gerencia os contratos dos quais 

o capitalismo — é dependente, por sua própria existência, e a política são 

fundamentais para as relações mais intrínsecas da produção capitalista (GIDDENS, 

1975). Uma vez que, para o funcionamento do capitalismo é necessário a criação de 

trabalho como um “valor de troca puro” (Ibid.).  

A transformação do trabalho em valor de troca pressupõe que esteja 

dissociado o homem econômico do homem político (Ibid.). É nesse momento que 

Giddens vê a importância do Estado enquanto elemento intrínseco ao funcionamento 
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das engrenagens capitalistas, pois ele que garantirá as liberdades políticas, liberando 

tanto o mercado, quanto a própria força de trabalho.  
 
O capitalismo baseia-se na "reciprocidade negativa" entre a economia e 
comunidade política: a dominação da burguesia é assegurada por liberdades 
políticas que: (1) libertam o mercado, da influência ou do controle político 
através do estabelecimento, de uma oposição entre o interesse egoísta (a 
busca de lucro) na esfera econômica e a "participação universal" oferecida 
na esfera da política; (2) permite, portanto, que os homens disponham de si 
próprios no mercado como agentes "livres" (em contraste com a situação do 
feudalismo, onde eles estão ligados a obrigações que transpassam as 
considerações de mercado) (GIDDENS, 1975, p.38).  

 
 Fundamental e teoricamente, é sob a forma do Estado que a coerção física 

se aparta de classes sociais específicas; e, por isso, é que se entende o Estado como 

“instancia última da força” (Ibid., p.29).  

Mascaro (2013, p.18), em consonância com o apresentado, argumenta que 

é justamente essa emancipação — em suas palavras, “a separação em face de todas 

as classes e indivíduos” — que o Estado atua na reprodução do capital, sendo o 

garantidor das mercadorias, atuando na consolidação da propriedade privada e das 

muitas relações jurídicas de exploração que se atrelam ao Capital e ao Trabalho. O 

Estado, mais do que uma dimensão acessória, passa a ser visto enquanto constitutivo 

do sistema capitalista. 

Sobre isso, o autor (Ibid.) definirá o Estado como “um aparato necessário 

à reprodução capitalista, assegurando a troca das mercadorias e a própria exploração 

da força de trabalho sob forma assalariada”. Nesse sentido, Mascaro (Ibid.) considera 

que o Estado é um aparato terceiro em relação à dinâmica entre capital e trabalho, 

situando-o após a exploração mercantil e à posterior estruturação, pelos parâmetros 

de troca, da sociedade. 

Mas se os interesses e as atuações do Estado têm um propósito específico, 

por que ainda persiste o entendimento dele enquanto um aparato neutro ou passível 

de influência de classes sociais em concorrência? Ainda que se tenha seus objetivos 

bem definidos, estes não são facilmente percebidos. Mascaro (2013, p.24) entende 

que “as formas sociais se dão às costas dos indivíduos”. O autor (Ibid.) reforça que 

elas não são elementos nítidos e definidos pelas classes sociais, além de que a 

coerção que elas exercem independem da vontade ou consciência dos indivíduos. 

Dado que, o Estado, enquanto forma social, manifesta-se de forma 

reificada e exterior aos indivíduos, muitas vezes, dissimula a “ligação social” que ele 
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promove (HIRSCH, 2010, p.30). A centralidade do Estado — separado da sociedade 

—, manifestação da forma política, para o funcionamento da sociedade capitalista é 

tão evidente para Hirsch (Ibid.) que o autor o identifica, junto a forma valor (dinheiro), 

enquanto as duas formas sociais que objetivam a ligação social no capitalismo. 

Essa argumentação teórica que explica a separação do Estado da 

sociedade e das classes sociais — entendida como “derivação do Estado” — é que 

leva a “superação do esquema simples base-superestrutura, segundo o qual o Estado 

é concebido como expressão derivada das relações econômicas” (Ibid., p.31).  

Como visto, nessa visão, o Estado não é neutro e nem é um pressuposto 

econômico. A socialização capitalista enseja sua constituição e sua separação da 

sociedade para garantir o processo de produção, circulação e valorização do capital. 

Assim, se articula a sua separação, mas também, uma simultânea ligação — este 

visto em relação aos objetivos e não em relação aos elementos constitutivos — entre 

o Estado e a sociedade, entre política e economia (Ibid.). 

Essa separação/ligação se realiza apoiada em conflitos sociais 

permanentes. Nesse sentido, eles formam uma totalidade contraditória, e isso se 

relaciona com o conceito de “autonomia relativa” da política e da economia42, utilizado 

por Poulantzas43 (CARNOY, 2013, p.132), e empregado de maneira polivalente por 

Hirsch.  

A importância de se estabelecer as mediações necessárias para esse 

entendimento da autonomia relativa é que — já na argumentação de Poulantzas 

(1977), mas, também, em Hirsch (2010) e Mascaro (2013) —, ela passa a ser um 

padrão indicativo dos conflitos de classe. Além de que sua observação possa ser 

 
42 “Autonomia relativa” é utilizada para argumentar “que o Estado capitalista é, ao mesmo tempo, um 
Estado de classes e deve ser relativamente independente da luta de classes na produção para 
funcionar realmente como um Estado de casse. O Estado relativamente autônomo serve, porém, como 
o local da organização do grupo hegemônico da classe capitalista fracionada” (CARNOY, 2013, p.132). 
43 Sobre as relações entre as instâncias econômica e política, Poulantzas (1977, p.28), a partir do 
estudo dos Grundrisse de Marx, entende duas características da matriz do modo de produção 
capitalista: “1) A articulação do econômico e do político neste modo de produção é caracterizada por 
uma autonomia (relativa) específica destas duas instâncias. 2) O econômico desempenha, neste modo, 
não apenas a determinação em última instância, mas igualmente o papel dominante.”  
Quando vinculado a dimensão política, por autonomia relativa do Estado capitalista, Poulantzas (1977, 
p.252) entende a relação do “Estado com o campo da luta de classes, em particular a sua autonomia 
relativa em relação às classes ou frações de bloco no poder e, por extensão, aos seus aliados ou 
suportes. Esta expressão encontra-se nos clássicos do marxismo designando o funcionamento do 
Estado em geral no caso em que as forças políticas presentes estão ‘prontas a equilibrar-se.’” Uma 
expressão factual da manifestação da autonomia relativa, para Poulantzas, seriam as medidas, 
adotadas durante o Welfare State, que possibilitam sacrifícios econômicos para satisfazer ou arrefecer 
os trabalhadores. 
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rebatida nas distintas formas históricas assumidas pelo Estado, nas transformações 

e nos conflitos, pois as relações sociais e de classe nela se manifestam (Hirsch, 2010, 

p.31-32). 

Com a percepção da derivação do Estado, não recorrendo ao modelo base-

superestrutura, Hirsch (Ibid., P.31) argumenta que é possível melhor fundamentar a 

autonomia relativa do Estado — a relativa independência do político em relação ao 

econômico —, evitando “simplificações funcionalistas”. 

O argumento consiste em que a autonomia relativa do Estado se funda não 

no atendimento de funções medulares aos interesses do capital, mas descende da 

implantação de um modo de produção; a saber, da socialização capitalista (Ibid.). 

Como já visto, se a forma política em seu rebatimento, o Estado, fornece 

um aparato terceiro à constituição das relações capitalistas, após o capital e o trabalho 

assalariado, aquele, necessariamente, assume uma dimensão que lhe é própria, 

particular (Ibid., MASCARO, 2013). É apenas se colocando exteriormente a interesses 

específicos que o poder político garante a “conformação da apropriação do capital e 

da mercadoria e a asseguração dos vínculos nas trocas” (MASCARO, 2013, p.23). 

Todavia, se autonomia estatal deriva das condições estabelecidas nas relações 

capitalista, o seu caráter relativo também.  

A relatividade assim se estabelece no mesmo sentido em que emerge a 

autonomia; o Estado necessita das relações capitalistas para sua existência. É 

necessário que as dinâmicas de reprodução do capital estejam operando, uma vez 

que a forma política vincula sua existência ao funcionamento das relações capitalistas 

(Ibid.). 

Assim, se reafirma o caráter de classe do Estado capitalista: 
 
Ele não é nem a expressão de uma vontade geral, nem o mero instrumento 
de uma classe, mas a objetivação de uma relação estrutural de classe e de 
exploração. [...] O Estado da sociedade existente é, portanto, ‘capitalista' por 
razões estruturais, e não somente porque ele esteja submetido à influencia 
direta do capital. (…) O Estado não é um instrumento neutro que se encontra 
fora da ‘economia’, mas está diretamente ligado às relações de produção 
capitalista, das quais é parte. Por isso, é impossível transformar 
profundamente essas relações de produção através do Estado.” (HIRSCH, 
2010, p. 32-33) 

  
Nessa passagem, fica nítido o entendimento de Hirsch (Ibid.) de que o 

Estado se afirma duplamente capitalista. Seja estruturalmente através de sua forma, 

seja por não se constituir enquanto um mero instrumento, podendo ser conquistado 
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por determinados grupos e levado a assumir posicionamentos que levem ao limite das 

relações de produção capitalistas. 

Se Hirsch (2010) trata da impossibilidade de transformação das relações 

de produção pelo Estado, Mascaro (2013), argumentando a partir de uma análise 

semelhante, entende que o “Estado mantém a dinâmica capitalista ainda quando seus 

dirigentes declaram oposição as classes burguesas” (Ibid., p.46). 

A inflexão postulada pelos autores tem rebatimentos evidentes nos 

processos de pesquisa decorrentes. A evidência do imbricamento do Estado com as 

relações capitalistas se estabelece no âmbito estrutural das formas, pois nesse nível 

se constituem; “não no nível da eventual contingência da captura do poder pela classe 

burguesa” (Ibid.). 

Mesmo em um cenário onde o poder político esteja sob um discurso de 

desfavorecimento a classe burguesa, o Estado deixa de ser capitalista. Seu contrário 

é igualmente verdadeiro. Não é no favorecimento aos burgueses através da captura 

do poder político que se estabelecem as relações entre capitalismo e Estado.  

Mascaro (2013) entende que não se pode considerar o Estado enquanto 

“comitê gestor dos interesses imediatos da burguesia” — posição marxiana expressa 

no Manifesto do Partido Comunista e defendida pelos marxistas ortodoxos. Para o 

autor, a própria constituição da forma política se estabelece para além dos domínios 

de classe, grupos e indivíduos (Ibid.). 

É enquanto aparelho centralizador do poder de força, que intermedia as 

relações de exploração da força de trabalho, possibilitando a existência do mercado 

pela garantia da propriedade privada e pela salvaguarda do processo mercantil 

através de intervenções permanentes, que o Estado se relaciona com o mercado 

(HIRSCH, 2010). Entretanto, ele depende da existência e de que o mercado regule os 

processos de valorização capitalista (Ibid.). Assim, estabelece-se a autonomia relativa 

do Estado. 

É importante se distanciar de toda sensação de que essa dinâmica se 

estabeleça naturalmente ou que esteja salvaguardada. Emerge mais uma vez as 

relações de classe provenientes e inseridas nesse processo. “A ‘autonomização’ do 

Estado, a separação entre ‘Estado’ e ‘sociedade’ ocorre nas lutas políticas e sociais, 

e é sempre colocada em questão por elas.” (Ibid., p.34-35). 

Em sua teoria, Hirsch (2010), incorpora elementos das análises de 

Poulantzas, quando entende o Estado como uma relação social entre indivíduos e 
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classes, constituindo uma ‘condensação material de uma relação social de força’ 

(POULANTZAS, 2002, p.154 apud HIRSCH, 2010, p.37)44. O autor entende que a 

autonomia relativa do Estado, contradição existente na forma política, “materializa-se 

nas estruturas institucionais do sistema político” (HIRSCH, 2010, p. 41). Igualmente 

seu predecessor, o autor rompe com a perspectiva de que o Estado capitalista possa 

ser identificado como uma criação consciente da burguesia ou corporifique uma 

vontade popular democrática, ou seja, visto enquanto expressão de domínio de uma 

classe45 (Ibid.). 

A materialidade na argumentação — visto enquanto “condensação 

material” — se manifesta pelo fato de que “o Estado expressa em sua concreta 

estrutura organizativa relações sociais de força, mas também simultaneamente as 

forma e as estabiliza” (Ibid.). Tendo isso em mente, faz sentido porque Mascaro (2013) 

argumenta que o Estado é constituinte e constituído dos movimentos contraditórios 

da luta de classes. É resultando da concorrência e do conflito de diversas relações 

sociais que o Estado é conformado, inclusive materialmente, rebatendo em suas 

aparelhagens. 
 
O Estado, como forma específica do tipo de socialização capitalista, nessa 
rede de interações, entrecruza-se com todas as demais relações sociais e, 
em face delas, é constituído e se constitui. [...] Ao contrário de se enxergar 
no aparato estatal uma autonomia que pareça apartada da sociedade, em 
verdade o Estado está nela mergulhado, de modo ao mesmo tempo derivado 
e ativo. (Ibid., p.63) 

 

 
44 Reflexionando sobre essa aparente autonomia, Poulantzas avança na teoria marxista ao considerar 
que o “estabelecimento da política de Estado deve ser considerado como a resultante das contradições 
de classe inseridas na própria estrutura do Estado” (POULANTZAS, 2015, p.134). Isso seria considerar 
que essa compreensão enquanto “condensação de uma relação de forças entre classes e frações de 
classes tais como elas se expressam (…), no seio do Estado, significa que o Estado é constituído-
dividido de lado a lado pelas contradições de classe” (Ibid.). 
Em outras palavras, a teoria de Poulantzas permite afirmar que o Estado capitalista jamais se apresenta 
como um Estado de classe, postulando, na aparência, certa neutralidade. Isso é, as contradições e os 
conflitos existentes na sociedade se exprimirão no Estado, ainda que ele reproduza a doutrina da 
relação social dominante. Insere-se, a partir disso, na discussão, uma relação dual. O mesmo Estado 
que desenha a luta de classe em algumas escalas, por ela é definido em outras. 
Entretanto, cabe ainda reflexionar sobre a necessidade da autonomia na manutenção do Estado 
capitalista. Para o autor, a importância da autonomia relativa ao Estado reside na necessidade de 
organização da hegemonia, estabelecendo “um jogo (variável) de compromissos provisórios entre o 
bloco no poder e determinadas classes dominadas” (Ibid., p.142). 
O Estado, por vezes, em detrimento do “bloco no poder”, age em favor das “classes dominadas”, 
reafirmando as bases e os compromissos materiais indispensáveis à hegemonia e a perpetuação do 
próprio sistema. Exemplo disso é a formulação do Welfare State como solução para atenuar as tensões 
latentes entre o capital e o trabalho (FERREIRA, 2018). 
45 Hirsch (2010) argumenta que estariam excluídos dessa argumentação a possibilidade de casos 
excepcionais, mas não os detalha. 
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É apenas possuindo uma autonomia relativa diante às forças sociais em 

luta, que o Estado capitalista consegue exercer uma função essencial para a 

sobrevivência da sociedade capitalista, intermediar e articular os compromissos e 

equilíbrios sociais (HIRSCH, 2010, p.37). Além disso, é através dela que se 

manifestam a formação da política comum das classes. Já que é internamente ao 

Estado, dentro e através de seus aparelhos, que se expressam as classes em 

concorrência e em luta. É internamente, também, que se estabelecem as bases 

institucionais para o domínio material-ideológico burguês, apoiado na coerção e no 

consenso (Ibid.) — seguindo a tradição de Poulantzas e Gramsci. 

Do apanhado, pode-se entender que o conjunto das relações sociais 

expressas nas classes sociais em luta e concorrência rebatem internamente, 

refletindo a própria organização do Estado. O que justifica a heterogeneidade dos 

aparelhos do Estado (Ibid.), seja internamente a um Estado, seja em comparação a 

outro. 

Hirsch (Ibid.) entende que a heterogeneidade dos aparelhos de um Estado 

é reflexo da teia de relações sociais e de classe contraditórias, o que embasa seu 

entendimento de que o Estado, não sendo uma unidade organizativa fechada, 

desmembra em instâncias relativamente autônomas. Explica-se o motivo de que em 

determinadas situações coexistam órgãos administrativos ligados a segmentos 

sociais diferentes e que as vezes atuam em concorrência ou disputa. 

Mascaro (2013), por sua vez, argumenta sobre a mesma característica, 

acrescentando uma abordagem comparativa. Sendo reflexo dos conflitos sociais e do 

desenvolvimento do próprio capitalismo, o Estado acaba se manifestando em 

instituições e aparelhos dinâmicos histórico e geograficamente, assumindo funções e 

desenhos organizativos a depender da correlação de forças que se implante. Decorre, 

desse argumento, o diferente desenvolvimento das formas políticas ainda que 

inseridas em sociabilidades capitalistas semelhantes. 

A estrutura organizativa de um Estado é, portanto, reflexo das relações com 

todas as classes e grupos em um dado contexto histórico e geográfico. Entretanto, 

essas relações não são incorporadas equitativa e regularmente. Hirsch (2010, p.38-

39) entende que: 
 
Os aparelhos de Estado incorporam relações com todas as classes e grupos, 
mas faz isso de maneira altamente diferenciada, “seletiva”. Além disso, as 
relações dos aparelhos estatais com as classes e os grupos sociais não são 
estáveis, mas podem sofrer deslocamentos com a alteração das relações de 
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força e das posições dos conflitos sociais. Isso pressupõe certa capacidade 
de adaptação da aparelhagem estatal em relação às modificações das 
relações sociais, mas ao mesmo tempo coloca em questão, de forma 
permanente, a sua unidade relativa e a sua capacidade em garantir o 
conjunto dos processos de produção social e de desenvolvimento. 

 
Não caberia ao Estado moderno, atendendo estruturalmente as 

necessidades de produção e reprodução do capital em contínua transformação, tomar 

corpo uma aparelhagem que não as atenda ou que seja fixa. Entende-se, também, 

que o conjunto de relações sociais que conformam a sociedade sofre mutações 

continuadas, abrindo espaço para a política. Por tudo isso, a seletividade e a 

adaptabilidade da aparelhagem estatal são componentes centrais para entender o 

funcionamento do Estado ou como esse se configura. 

A seletividade se expressa no fato de que mesmo intermediando e 

articulando os compromissos e atores sociais, “o Estado não pode existir, nem agir 

caso o processo capitalista de valorização seja colocado em questão” (Ibid., p.41). 

Compatibiliza-se, portanto, — de maneira não uniforme e a depender de sua 

importância — os compromissos sociais, que visam o equilíbrio da sociedade, bem 

como as relações sociais e os conflitos dela decorrentes com o sistema político (Ibid.) 

Quando o “processo capitalista de produção e valorização do capital” entra 

em crise, advém a crise financeira do Estado (Ibid.). Hirsch (Ibid.) entende que o 

Estado depende desse processo. Ao entrar em crise, a ação estatal se vê, 

consequentemente, reduzida. Isso porque desse processo dependem a existência da 

burocracia, do corpo técnico, as medidas de atendimento social e de infraestrutura. 

Quando não se obtém um equilíbrio das relações sociais e dos conflitos descambam 

crises sociais ou de legitimidade — nas palavras de Hirsch (Ibid.), no sistema político-

social. 

A adaptabilidade, por sua vez, decorre em consideráveis modificações 

históricas. Afinal, “o modo como se desenvolve a atividade estatal, suas funções e 

políticas concretas dependem de cada estágio do processo de acumulação e das 

relações sociais de força ligadas ao mercado mundial” (Ibid.). 

Adindo a discussão, Hirsch também estabelece um diálogo da teoria 

gramsciana com a tradição teórica de Poulantzas. Operando pela autonomia relativa 

e se constituindo materialmente através condensação das relações sociais — de 

classe —, o Estado conforma com a “sociedade” uma “unidade contraditória” (Ibid.). 

Os conflitos resultantes das classes em disputa se expressam nos aparelhos do 
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Estado; outrossim, as contradições da forma do político se expressam no interior da 

sociedade civil. Mais do que isso, “a sociedade civil não apenas está permeada por 

relações econômicas de poder e dominação, como a forma política impregna na 

mesma medida o Estado e a sociedade. Ambos formam uma unidade contraditória e 

coerente, o ‘Estado ampliado’”46. (Ibid., p. 44) 

O conceito de Estado ampliado é sensível para o entendimento da 

separação/união entre Estado e sociedade; ele expressa a ligação desses dois 

elementos, ainda que formalmente separados47 (Ibid.).  

É apenas com os avanços teóricos — fornecidos por Gramsci e Poulantzas 

— que se suscita uma melhor percepção das determinações da forma política e da 

relação assumida entre política e economia, entre Estado e sociedade. Em vista disso, 

o aparelho estatal não pode ser visto enquanto forma política, já que é “expressão 

institucional de estruturas sociais existentes atrás dele” (Ibid., p.46). As formas 

capitalistas, políticas e econômicas, por sua vez, atravessam “todas as áreas sociais” 

 
46 A posição central da Sociedade Civil e do Estado em Gramsci se estabelece a partir do entendimento 
do autor sobre o próprio Estado, quando considera que este inclui elementos que são comuns à noção 
daquela, conceituando o “Estado = sociedade política + sociedade civil, em outras palavras, a 
hegemonia garantida pela couraça da coerção” (GRAMSCI, 1971, p.263 apud CARNOY, 2013, p.98). 
Gramsci entende que o Estado ampliado (sociedade política + sociedade civil) reflete a extensão do 
aparelho hegemônico, servindo à perpetuação do sistema de controle burguês na luta de classes. 
Sociedade política e sociedade civil formam um sistema completo, marcado por conflitos, disputas e 
interesses justapostos. 
Carnoy (Ibid.) exemplifica a diferença da visão entre os autores quando afirma que Marx entendia 
sociedade civil como estrutura — vinculada as relações na produção —, enquanto Gramsci entendia 
ela como superestrutura, atuando ativamente no desenvolvimento histórico.  
A sociedade política, para Gramsci, caracteriza os aparelhos pelos quais as classes que detém o poder 
exercem o monopólio legal e/ou a violência. Refere-se aos “aparelhos coercitivos do Estado” 
(CARNOY, 2013; COUTINHO, 1994). Por sua vez, a sociedade civil descreve “uma esfera da 
superestrutura” determinada pelo “conjunto das instituições responsáveis pela representação dos 
interesses de diferentes grupos sociais, bem como pela elaboração e/ou difusão de valores simbólicos 
e ideologias” (Ibid., p.53-54). 
Além disso, essas duas esferas se distinguem de acordo com a função que exercem na reprodução 
das relações de poder, que acaba interferindo em todos os aspectos da organização social. Na 
sociedade civil, as classes exercem sua hegemonia “através da direção e do consenso” e, na sociedade 
política, através da “dominação fundada na coerção” (Ibid.). 
Dito de outra forma, a teoria expressa até aqui possibilita afirmar que existe um espraiamento do Estado 
para além dos definidos normativa e juridicamente. A incorporação de aparelhos sociais garante o 
controle das relações sociais, permitindo, em uma etapa subsequente, a manutenção da própria 
sociedade capitalista e suas relações. 
47 Outra dimensão, que se vincula apenas indiretamente com os rumos que a discussão assume, 
merece destaque. Ela marca o motivo pelo qual as relações de classe assumidas pelo aparelho 
administrativo do Estado não se apresentam enquanto tais. Hirsch, entende que operando enquanto 
unidade contraditória, “oposições sociais e econômicas são introduzidas na [...] aparelhagem do 
sistema político, na forma de conflitos entre aparelhos estatais isolados, de oposição entre burocracia 
e clientela, como concorrência entre associações de interesses e partidos. Isto é, a forma política 
transforma os antagonismos sociais e as relações de classe na oposição entre o ‘povo’ e o ‘Estado’, 
em conflitos burocráticos, disputa partidária e defesa de interesses” (HIRSCH, 2010, p. 45). 
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— “burocracias de estado”, “sistema partidário”, “associações de interesse”, “mídia”, 

“instituições econômicas”, “família” ... —. Estado e sociedade civil, ainda que 

constituam sistemas próprios e dependentes um do outro, estabelecem 

simultaneamente uma unidade contraditória, englobando as instituições existentes 

(Ibid.). 

Entretanto, a “separação relativa” entre política e economia, entre Estado 

e sociedade, que garante a formulação de uma unidade contraditória impede, no que 

lhe diz respeito, que “a sociedade capitalista” disponha de um “centro dirigente em 

condições de abranger e de controlar o seu conjunto” (Ibid., p.46 et seq.). O autor 

complementa: 
 
Existe bem mais uma multiplicidade de instituições, organizações, grupos 
relativamente independentes entre si e parcialmente em disputa, que, mesmo 
ligados a coerções estruturais, não estão relacionados a interesses comuns 
e a estratégias políticas formuláveis diretamente. Entretanto, é precisamente 
isso que confere à sociedade capitalista não apenas um imenso dinamismo, 
como também uma grande e especial capacidade de adaptação para sair de 
crises e catástrofes. (Ibid., p.47) 

 

Entendendo o argumento de que o Estado, ou mesmo a forma política, não 

são capazes de controlar o conjunto social, Almeida Filho e Paulani (2011) 

argumentam que, na visão de Hirsch, as funções de regulação do Estado são 

limitadas e não têm o alcance de regular nem o conjunto social, nem o conjunto da 

economia.  

Se a falta de um sujeito dirigente leva a refutar argumentações que 

atribuem ao Estado responsabilidade pelo mal andamento do sistema ou por provocar 

modificações regulação produzida autonomamente pelo próprio mercado, ela também 

rompe com o entendimento de que com o Estado seria possível uma superação da 

ordem vigente (Ibid.). 

O ponto posto a análise é que as crises (políticas e econômicas) 

intermitentes e os conflitos permanentes são requisitos intrínsecos à sociedade 

capitalista e ao próprio processo de acumulação do capital, promovendo contínuas 

transformações (HIRSCH, 2010). As periódicas reorganizações da aparelhagem 

política48 se constituem enquanto reflexo delas, uma vez que “o Estado não é outra 

 
48 É necessário pontuar que as mudanças institucionais decorrentes das crises não se implantam 
planejadamente. Hirsch (2010) entende que é o conjunto da ação de atores sociais em concorrência 
que promovem reorganizações. O autor credita à ação social — lutas sociais e políticas —, em uma 
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coisa senão a condensação institucional de relações sociais de força” (Ibid., p.47). É 

por meio das crises e das reorganizações delas resultantes que o Estado, bem como 

sua autonomia relativa, se mantém (Ibid.).  

Em consequência de toda a discussão realizada, formula-se um 

entendimento central, o qual se queria chegar nesta seção: crises, conflitos e ajustes 

institucionais formam uma engrenagem que se reproduz continuamente e que 

mantem o processo de acumulação do capital.  

Entretanto, cabe pontuar uma última dimensão sobre a natureza do Estado 

na obra Hirsch. Como visto, objetivando a manutenção e desenvolvimento da 

sociabilização capitalista, o Estado regula as relações entre as classes sociais através 

de sua autonomia relativa (Ibid.). Essa forma de regulação de classes tem, ainda, uma 

outra estrutura política que garante sua consolidação. 

Hirsch (2010) argumenta que a existência de uma multiplicidade de 

Estados territoriais isolados em competição e politicamente divididos entre si 

caracteriza “um traço básico da forma política capitalista e uma das condições 

essenciais de sua preservação e de seu desenvolvimento” (Ibid., p.70). A perspectiva 

do Estado enquanto expressão interna e essencial de um sistema de Estados é um 

dos traços mais característicos da obra do autor. A relevância da discussão toma ainda 

mais corpo quando se entende que a: 
 
fragmentação política do mercado mundial em Estados particulares 
possibilita a criação de diferentes condições de produção e acesso ao 
mercado para mercadorias, capital e força de trabalho. Isso permite que o 
capital móvel, atravessando as fronteiras estatais, possa operar no interior de 
espaços econômicos delimitados politicamente, e paralelamente colocá-los 
em disputa. Dito de forma simples: beneficiar-se da “concorrência entre os 
locais de investimento”. (…) A acumulação ‘global’ e a acumulação ‘nacional’ 
constituem bem mais uma unidade complexa e contraditória (Ibid., p. 74). 

 

Infere-se, portanto, que o sucesso da forma política na regulação de 

classes, envolve, para além de classes em disputa a partir de relações de 

acumulação, concorrências de distintos espaços econômicos. Diante disso, decorrem 

dois importantes processos.  

O primeiro é a necessidade de relações globais se condessarem na 

aparelhagem do Estado (Ibid.), uma vez que estabelecido um sistema de Estados, 

 
relação dialética com as estruturas sociais, essas reorganizações. “As estruturas [sociais] mantêm-se 
ou são modificadas pela ação social, mas esta mesma é determinada estruturalmente” (Ibid., p.51). 
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torna-se necessário adotar “abrangentes processos internacionais de cooperação, 

coordenação e regulamentação de conflitos” (Ibid., p.75). 

Posteriormente, refere-se às relações de dominância e dependência, 

resultantes de desenvolvimentos econômicos desiguais, entre os distintos Estados 

isolados em concorrência. Hirsch (Ibid., p.76) entende os Estados enquanto 

“instrumentos decisivos para a dominação do centro sobre a ‘periferia’ capitalista”, por 

intermédio deles as desigualdades internacionais nas “condições de acumulação e 

exploração” se originam e se desenvolvem.  

Tal-qualmente na análise da formação dos Estados modernos, quando não 

se vincula unicamente ao entendimento marxista ou weberiano, Hirsch (2010) confere 

à dimensão geopolítica uma forte atuação nesse processo. 

A intepretação do autor possibilita entender que, apresentando relações 

distintas de exploração e de classe com o capitalismo global, a desigualdade entre os 

Estados do “centro” (berço do desenvolvimento) capitalista e da “periferia” constituem 

tanto o alicerce, quanto o efeito da dominância econômica, dos primeiros para com os 

segundos (Ibid., p.77). A importância dessa chave interpretativa pode ser percebida 

quando ela passa a ser utilizada pelo autor para explicar o motivo de diferentes 

estágios de desenvolvimento, da constituição de compromissos sociais com maiores 

concessões às classes dominadas em dados países e até mesmo a concentração de 

regimes democráticos em apenas porções do globo (Ibid.). 

Por fim, acreditando que se postulou alguns dos principais traços 

constitutivos do Estado em Joachim Hirsch, cabe, em seguida, vinculá-los dentro da 

atuação estatal de regulação e de um contexto sócio histórico. 

 

2.3 Por que pensar o Estado a partir de sua atuação no processo de regulação 
e qual a centralidade desse debate?  

 

O objetivo deste tópico é prosseguir com a discussão e facilitar o 

entendimento sobre a dimensão regulatória. Esse intento se dará através de dois 

argumentos: primeiramente, o sucesso da forma política na regulação de classes, 

envolve, para além de classes em disputa, concorrências de distintos espaços 

econômicos; segundamente, o processo de acumulação do capital é mantido por 

crises, conflitos e ajustes institucionais que se reproduzem continuamente. 
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Para tanto a seção buscará, brevemente, relacionar, os conceitos 

trabalhados na primeira parte — os fundamentos da Teoria da regulação numa 

perspectiva heurística — com os da segunda — a base teórica de Joachim Hirsch. 

Para isso, ela iniciará com a consolidação do entendimento do papel do Estado na 

regulação, a partir de sua manifestação estrutural e funcional, como forma necessária 

a reprodução do capital. O que seria, então, essa regulação e sobre quais bases ela 

se dá?  

De início, retoma-se o abordado na seção anterior de que, objetivando a 

manutenção e desenvolvimento da sociabilização capitalista, o Estado regula as 

relações entre as classes sociais através de sua autonomia relativa (HIRSCH, 2010), 

possibilitando os compromissos de classes — por vezes contraditórios —, necessários 

à reprodução do próprio capitalismo. A socialização capitalista, mais que permitir 

antagonismos entre as classes, as pressupõe (Ibid.). 

O ponto posto em questão é a necessariedade de se articular e 

compatibilizar a reprodução da sociedade capitalista, marcada invariavelmente pelos 

antagonismos que lhe são inerentes, com as condições de reprodução e valorização 

do capital.  

Se este é o objetivo, torna-se nítido que a discussão agora se centra na 

dimensão da regulação. Essa pode ser entendida ao retomar o próprio conceito de 

modo de regulação49, dessa vez definido por Lipietz (1985, p.121) e adotado por 

Hirsch (2010, p.107), como sendo: 
 
a totalidade de formas institucionais, redes, normas explícitas e implícitas que 
asseguram a compatibilidade das relações no marco de um regime de 
acumulação, tanto em correspondência com o estado das relações sociais, 
como também transcendendo a sua natureza conflitiva. 

 

Como visto anteriormente, Almeida Filho e Paulani (2011, p.264), 

analisando a relação do Estado com o modo de regulação, argumentam que as 

funções de regulação do Estado “não têm o alcance de regular o conjunto social, nem 

tampouco o conjunto da economia”. Para tanto, os autores se utilizam do 

 
49 Na tradução de Hirsch (2010, p.107) ao qual se teve acesso, o tradutor utiliza a expressão “modo de 
acumulação” para tratar do conceito de “modo de regulação”, utilizada na citação direta do trabalho de 
Lipietz (1985, p.121). Para tal afirmação, buscou-se o artigo original onde se observou a utilização do 
termo “Regulationsweise”, o que possibilita a afirmação de que o autor tratava do conceito de “modo 
de regulação”. 
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entendimento de Hirsch (2007b) de que a regulação não está limitada ao âmbito 

estatal, quando este conceitua a emergência de um sistema de regulação.  

Derivado do modo de regulação, o sistema de regulação  
 
consiste em uma multiplicidade de instituições, organizações e conexões 
sociais. A isto pertencem as empresas e suas federações, os sindicatos, a 
malha de organizações de interesses em geral, as instituições de ensino, os 
meios de comunicação, o conjunto do aparato do “sistema político-
administrativo” e, não por último, a família, como lugar de reprodução da força 
de trabalho. Ele compreende uma rede complexa de meios sociais, 
orientações culturais e “mundos da vida” e é dominado, a um só tempo, pelas 
determinações formais contraditórias das relações de socialização capitalista. 
(HIRSCH, 2007b, p.53) 

 

Hirsch (Ibid.) prossegue argumentando ainda três elementos, que são 

expressões da exteriorização desse sistema; são eles: (i) a centralidade “do direito e 

do dinheiro como meios sociais de comunicação, organização e direção”; (ii) a 

manutenção dos aparelhos de Estado enquanto “monopólio da ‘violência física 

legítima’”; (iii) a inerência de todas as instituições regulativas para com a “contradição 

entre a socialização ‘pelo mercado’ e a socialização ‘de classe’”. 

É com base nesses argumentos, que Almeida Filho e Paulani (2011, p.264) 

afirmam que é na dimensão da regulação que os “antagonismos sociais” tornam-se 

compatíveis com a “reprodução do conjunto das relações sociais”. Inclusivamente, 

Hirsch acresce a esse entendimento quando reflexiona que a “regulação significa a 

articulação de antagonismos sociais de tal maneira que eles não podem aparecer 

diretamente como são, nem em suas conexões” (HIRSCH, 2007b, p.54). 

Tendo esse argumento em mente, fica perceptível como opera a regulação. 

É na atomização e no reagrupamento de classes — de modo que os antagonismos 

possam ser compatíveis com a sociabilização capitalista —, rompendo com os que 

poderiam vir a ser contrários a manutenção das formas sociais operantes. 

Como já visto, Hirsch (2007b, 2010) e Almeida Filho e Paulani (2011) não 

imputam ao Estado a regulação de todo o conjunto social. Qual seria, portanto, o papel 

do Estado, uma vez que não a de “dirigente” do todo social e da economia?  

Antes de responder à pergunta, é importante ter em mente o papel 

desempenhado pela forma estatal. Sobre isso, Mascaro (2013, p.116) argumenta que 
 
No seio das desestabilizações e das crises do capitalismo, os conflitos e as 
mudanças das políticas, dos governos e das administrações revelam que a 
forma estatal remanesce, ainda que com múltiplas estruturas e configurações 
institucionais em cada qual dessas fases. [...] As variações da política, no 
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capitalismo, num vasto arco de possibilidades, se fazem como mudanças de 
função, quantidade, orientação e intensidade, mas sempre se consolidando 
em uma específica forma terceira em face das classes, dos grupos e dos 
indivíduos. 

 
A manutenção e a estabilidade da forma estatal, e do Estado enquanto sua 

expressão, nos mais diversos cenários do capital (momentos históricos, regulações, 

crises...) reforça o entendimento de sua atuação estrutural enquanto ente terceiro e 

de regulação na dinâmica capital-trabalho (Ibid.). Por isso, compreende-se o 

posicionamento assumido por Hirsch (2007b, 2010) de que, ainda que a regulação 

não apresente um “ator socialmente definido”, ela tem no Estado o seu “centro 

institucional”. Almeida Filho e Paulani (2011), analisado e corroborado esse 

argumento, o entendem como uma “instância especial”.  

Em consequência que a regulação “surge da harmonização de instituições 

e processos diferentes e relativamente independentes entre si” (HIRSCH, 2010, 

p.109), o Estado assume um caráter central uma vez que é imputado à coerção física 

como sendo “a base para a manutenção das relações de classe, de suas formas 

sociais e a garantia de suas características institucionais, além do fato de que as 

relações de força entre as classes expressas em compromissos sociais devem ser ali 

codificadas” (HIRSCH, 2007b, p.56).  

Uma rápida observação semântica dos verbos utilizados pelo autor, facilita 

o entendimento de como isso se dá. Ao conceber que “não significa que o Estado dirija 

o processo regulatório. Ele o garante, ao mesmo tempo em que o integra”, Hirsch 

(Ibid., p.57, grifo meu) sinaliza que o papel desempenhado aqui não é apenas de um 

sujeito ativo, mas reforça uma relação recíproca/mútua. Ainda que desempenhando 

sua função basilar de mantenedor, o Estado é, também, propriamente, objeto dessa 

regulação (Ibid.) — já que ele se reorganiza institucionalmente a depender das 

necessidades da acumulação e das relações sociais de forças (HIRSCH, 2010). 

Para melhor fundamentar essa relação, o autor mais uma vez se aproxima 

da contribuição teórica de Weber e de Gramsci. Do primeiro, ele utiliza o entendimento 

de quando este imputa ao Estado o monopólio da violência, através do uso legítimo 

da força física (Ibid.). Do segundo, quando concebe às relações de dominação um 

vínculo entre coerção e consenso (HIRSCH, 2010). Essa aproximação é importante, 

porque qualifica o apoio ambivalente da regulação na força física, mas, também, no 

consenso social.  
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A determinação formal do Estado é precisamente uma base decisiva de 
legitimação enquanto instância formalmente separada das classes e 
confrontada com os cidadãos singulares (“povo”). Na sociedade burguesa 
capitalista, a legitimação manifesta-se essencialmente na “ilusão do Estado” 
– fundada na estrutura material de socialização, isto é, na aceitação do 
Estado como um procurador neutro do “bem comum”. (Ibid., p.57) 

 

Seja apoiado na violência física legitimada, seja apoiado numa relação 

hegemônica, consequentemente, é apenas pela aparente separação formal do Estado 

para com a sociedade e para com as classes sociais em disputa que este se apresenta 

enquanto um ente autônomo e neutro (HIRSCH, 2007b, 2010). As formas sociais 

ressurgem na discussão, agora possibilitando a própria hegemonia do processo de 

regulação, bem como das classes dominantes — uma vez que proporciona o 

entendimento à sociedade sobre o Estado como sendo a corporificação do “bem 

comum”, enquanto esse garante o processo de regulação. 

Esse processo guarda mais um aspecto: ele é um circuito que se 

retroalimenta. Como já visto, a regulação possibilita que os antagonismos e os 

conflitos entre as classes sejam compatíveis com a reprodução da sociedade; mas, 

ao compatibilizá-los, ela legitima a si mesmo e a sua forma correspondente — já que 

se funda da necessidade de legitimidade e consenso social, rebatendo materialmente 

na “ilusão do Estado” (Ibid., p.57). Hirsch reforça esse entendimento quando 

compreende que as “crises de regulação” portam “consigo o momento de crises de 

legitimação e de crise de Estado” (Ibid.). 

Qualificando a atuação estatal, semelhante ao feito no tópico anterior, as 

relações Estado-economia e Estado-sociedade precisam ser mais bem trabalhadas. 

Como já dito, o Estado não é o sujeito dirigente da regulação, não tendo capacidade 

de regular o todo social ou econômico. Isto se justifica em grande parte porque a 

“forma de socializacão capitalista” não se circunscreve a nenhum “centro dirigente”; 

“a sociedade capitalista não é regulada, mas se regula por meio de ações e lutas de 

grupos e classes, atadas às determinações sociais formais” (Ibid., p.55). 

Entretanto, não é correto imputar ao Estado uma posição secundária. 

Sobre isso, Hirsch (2010, p.110) considera que: 
 
Não existe uma área econômica independente da regulação do Estado. O 
processo de acumulação do capital está sempre inscrito na regulação, e tem 
no Estado o seu centro institucional, mesmo que a sua função e a sua 
importância variem historicamente em correspondência com o regime de 
acumulação e o modo de regulação respectivos. E, simultaneamente, a 
regulação depende do curso e do desenvolvimento do processo de 
acumulação.  
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A centralidade do Estado no processo de regulação não é vista por Hirsch 

(2010) como flexível ou cambiante, mas assume uma posição fixa e determinada, 

ainda que apresente variações de intensidade e operação a depender dos diferentes 

contextos. Com isso, o autor também se distancia das leituras que argumentam que 

economia e política são dirigidas uma pela outra, uma vez que regime de acumulação 

— determinado pelo modo e condições de produção — e modo de regulação — tendo 

no Estado (ampliado) o seu centro institucional — operaram a níveis próprios, ainda 

que impactando um ao outro. (Ibid.).  

Mascaro (2013, p.117), por sua vez, agrega à discussão por focalizar o 

papel da ação estatal no processo de regulação. Ele considera que o Estado “não é 

onisciente em face da regulação”, uma vez que não se pode prever  
 
uma regulação ‘média’, ou ‘mais apropriada’, ou mais estável. Ao mesmo 
tempo, o Estado não é indiferente a reprodução econômica. Suas ações, 
ainda que não oniscientes, impactam diretamente o modo de regulação e 
também o regime de acumulação e, no limite, as próprias condições gerais 
que ensejam a existência estatal. (MASCARO, 2013, p.117) 

 
Como exemplo, o autor enuncia sobre a capacidade de “trocar modelos 

econômicos, planificar o desenvolvimento, minar condições de estabilidade à 

produção, persistir em arranjos políticos, sociais e culturais que revelem atraso 

econômico” (Ibid.).  

A discussão resultante tem que ser feita ao nível das formas e, nele, não 

se reduz ao entendimento dos aparelhos do Estado. Tratando da forma política, 

retomando o modelo ampliado de Gramsci, a unidade contraditória entre Estado e 

sociedade rebate institucionalmente entre o Estado restrito, a partir de seus aparelhos, 

e as instituições da sociedade civil (HIRSCH, 2007a, 2010). Com esse argumento, 

rompe-se, também, com a contraposição entre “Estado” e “sociedade civil”, 

demonstrando que ambos constituem o sistema regulativo, organizando interesses e 

regulando processos sociais (Ibid., 2010). O autor (Ibid., p.113) ainda melhor qualifica 

essa relação, quando entende que  
 
“Estado” e “sociedade civil”, quer dizer o complexo total do sistema de 
regulação institucional, não formam um sistema unitário e fechado, mas um 
sistema altamente complexo e cheio de conflitos, marcado por diferentes 
possibilidades de acesso e ação, de interesses contrapostos e de níveis 
institucionais em disputa. Precisamente essa abertura, e a institucionalização 
que com ela se logra ao articular interesses contra- e superpostos, é o que 
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torna possível a regulação, o equilíbrio provisório de interesses antagônicos 
e a adaptação aos requisitos da acumulação do capital.  

 

A relação dada entre Estado e sociedade (civil), tanto modifica quanto é 

modificada com as condições de regulação. Para Hirsch (2010), disso resultam, em 

um contexto inicial, a configuração concreta do Estado — intervenção estatal e 

institucionalização das relações sociais —, e, de uma perspectiva mais abrangente, a 

dominação e a acumulação do capital. 

Visto a posição do Estado — enquanto centro institucional do processo 

regulação, a partir da legitimação conferida pela forma política que lhe imputa, entre 

outras coisas, o monopólio da violência física —, cabe prosseguir a discussão 

identificando os traços gerais de desenvolvimento do processo de regulação.  

Para tanto, retoma-se — heuristicamente — os conceitos apresentados no 

início desse capítulo, Regime de Acumulação e Modo de Regulação. Aqui, a utilização 

de ambos se vincula e conforma para a análise do próprio capitalismo, uma vez que 

a socialização capitalista fundamentalmente “contém um processo de produção e 

reprodução material — o processo de acumulação —, e um complexo institucional-

normativo de regulação — o sistema de regulação” (HIRSCH, 2007B, p.61)50.  

Hirsch (Ibid.) entende que o processo de acumulação e o sistema de 

regulação evocam “características estruturais determinadas pelo modus de 

socialização dominante” — a saber, os Regimes de Acumulação e os Modos de 

Regulação em si. Considerando-os, Hirsch (Ibid.) entende que: 
 
Tais características são formadas por relações de forças específicas, mas se 
desenvolvem no interior destas determinações estruturais e dinâmicas e 
contêm, respectivamente, articulações específicas dos modos de produção 
capitalista e não-capitalistas, de configurações institucionais e de relações 
mundiais; isto é, elas designam as formações histórico-sociais específicas do 
capitalismo. (Ibid.) 
 

Do fragmento, converge a noção de que as todas as distintas sociedades 

capitalistas apresentam um processo de acumulação, ainda que formado em 

particulares contextos espaçais e temporais, com regularidades próprias, 

rebatimentos institucionais e subservientes a um sistema regulatório internacional 

 
50 Aqui, Regime de acumulação, passa a ser visto enquanto “a produção e alocação de valores 
materiais no contexto do processo de valorização de capital” (HIRSCH, 2007b, p.59). Já o segundo, 
Modo de regulação, “a institucionalização de relações sociais de força e sua relação comum por meio 
de ‘hegemonia e coerção’” (Ibid.). 
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(Ibid.)51. Isso não quer dizer que existam “múltiplas naturezas capitalistas”, Mascaro 

(2013, p.117) argumenta no sentido contrário quando compara que as distintas fases 

capitalistas, “como as liberais, as de exacerbado imperialismo e guerra, as de bem-

estar social e as neoliberais apresentam variações de regimes de acumulação e 

modos de regulação”, ainda que remetendo e subservindo as estruturas impostas 

pelas formas sociais. 

A relação entre ambos (regimes de acumulação e modos de regulação) é 

apresentada apartada de uma relação causal de determinação. A posição 

apresentada pelo autor avança em entendê-los enquanto mecanismos que possuem 

lógicas e dinâmicas próprias (Ibid.). De comum, retoma-se o entendimento da 

interferência e sobreposição da socializacão capitalista enquanto catalizador e 

condicionador das características estruturais básicas — ainda que não condicione de 

forma universal ou linear —; isto é, a adequação às relações de produção capitalistas 

amalgamadas às suas contradições inerentes e rebatidas nas formas sociais — vistas 

de modo reificado. 

Justificando uma breve análise em uma seção futura sobre o caso 

brasileiro, argumenta-se que os estudos devam se concentrar nos contextos e nas 

formações estatais-nacionais para a análise do capitalismo (HISRCH, 2007b). Uma 

vez que, originados e formados dentro do espaço dos Estados nacionais, regimes de 

acumulação e modos de regulação adquiriram unidade e centralização necessária de 

poder para que desenvolvessem condições próprias de valorização econômica e 

determinações particulares das relações de classes e concessões delas derivadas — 

baseadas e institucionalizadas, nos termos gramscianos, de consenso e coerção 

(HIRSCH, 2010). 

Se o Estado-nacional é o locus primeiro de análise, nele não se deve limitar. 

Isto já que não são as “sociedades nacionais isoladas” responsáveis únicas pelos 

processos econômicos e políticos, mas compõem uma rede ambivalente que as 

envolve e as condiciona — como a relação paradoxal ‘globalização’ e ‘Estado’ (Ibid.). 

 
51 “Com os conceitos de “regime de acumulação” e de “modo de regulação, nós designamos as 
diferentes características históricas e regionais que esta estrutura geral assume no contexto de formas 
particulares da produção e reprodução do capital, das estruturas de classe e das relações de força. [...] 
Ao designar a concretização histórica de elemento estruturais do capitalismo em geral, eles expressam 
as determinações formais e as regularidades ali desenvolvidas, no entanto, de maneira altamente 
variável e mediada através das lutas sociais e das relações de força.” (HIRSCH, 2007B, p.59) 
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Mais uma vez, justifica-se neste trabalho uma abordagem transescalar que não se 

limite aos recortes geoespaciais estabelecidos. 

Nota-se aqui um retorno e uma reafirmação ao estabelecimento de um 

“sistema de Estados”, como já visto. A sociabilização capitalista impõe, assim, um 

“sistema econômico e político” que é internacional, derivando concorrência a níveis 

internos (subnacional) e externos (internacional). Consequentemente, a estabilidade 

dos regimes de acumulação e dos modos de regulação se associam e se determinam 

nessas duas escalas (MASCARO, 2013). 

Essa perspectiva se torna importante, porque afirma que: 
 
A estabilidade das sociedades capitalistas depende fundamentalmente de 
que cada contexto de acumulação e regulação se acople aos processos do 
mercado mundial e se incorpore na divisão internacional do trabalho de 
maneira tal que dento do marco nacional estatal sejam garantidas uma 
acumulação, o capital relativamente livre de interferências e também um 
crescimento econômico. (HIRSCH, 2010, p.123) 

 
A depender de como cada estado-nacional se reafirma em um cenário de 

forte concorrência externa, além de garantir e institucionalizar essas condições 

internas, os conflitos sociais existentes e os compromissos de classe assumidos — 

garantindo assim, um modelo de acumulação e regulação coeso e eficiente —, que a 

análise entende as várias posições existentes dentro do sistema internacional (Ibid.). 

E, consequentemente, a relação de dominação ou dependência a ele associada. 

É fulcral a noção aqui assumida de que os desenvolvimentos desiguais são 

impostos por essa pressão em se adaptar a níveis de concorrência internos e, 

sobretudo, externos e em contextos econômicos particulares e outorgados (HIRSCH, 

2007b). É por isso que Hirsch entende que “o desenvolvimento regional desigual é 

uma base decisiva do processo de valorização intermediado pela concorrência e, com 

isso, da imposição e do progresso do capitalismo em escala mundial” (Ibid., p. 62). 

Ainda que considere que o desenvolvimento do capitalismo seja marcado 

por relações extremamente desiguais e de dependência entre os países, o autor não 

as considera permanente/fixas, como os defensores da Teoria Marxista da 

Dependência. A perspectiva oferecida por Hirsch, e semelhante à de alguns teóricos 

da Teoria da Regulação, credita que essas relações não são causais, mas derivam de 

contextos particulares de cada Estado, da acumulação e regulação e, 

consequentemente, de sua respectiva inserção internacional (Ibid.). 
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A posição do autor, entretanto, não transparece uma relativização da 

dependência. A posição que se coloca é a da relação de cada Estado-nacional com 

sua respectiva inserção no sistema de regulação internacional, e que, por tanto, 

apresenta possibilidades de mudanças, como fica nítido no fragmento: “Dependência, 

‘subdesenvolvimento’ e processos de ‘formações de periferias’ não são, portanto, 

acontecimentos falhos transitórios, mas uma característica estrutural do capitalismo 

global, sem que as suas configurações concretas sejam invariavelmente fixas” 

(HIRSCH, 2010, p.125). 

A dependência, para o autor, baseia-se na  
 
“formação de um modo de acumulação e regulação coerente e relativamente 
autônomo, em razão das relações de forças existentes entre as classes. [...] 
As economias dominantes organizam o seu crescimento em uma conexão 
global de produção e circulação às quais são incorporadas as economias 
dependentes de forma surdinada” (Ibid., p.127).  

 

Assim, países subordinados têm seus sistemas e modelos determinados 

por imposições dos dominantes. Isso acontece de modo tal que acabam por reproduzir 

e generalizar modelos de acumulação e regulação, mas que não condizem com suas 

particularidades e diferenças econômicas, políticas e sociais (Ibid.) 

Situado as relações de dominação e subordinação, resta ainda entender o 

papel das crises dentro do modelo de regulação proposto por Hirsch (2007a, 2007b, 

2010). A discussão aqui pouco procurará avançar com a feita no final da seção 

anterior, mas sobre ela integrar-se-á três novos elementos de análise. 

Primeiramente, como já visto, as crises seculares derivam do “desajuste 

entre regime de acumulação e o modo de regulação” (HIRSCH, 2007a, p.63). 

Portanto, o próprio movimento do “processo de acumulação no quadro de um modo 

de regulação, que se manifestam nas modificações da composição do capital, nas 

transformações da tecnologia de produção e nas relações entre as casses”, em algum 

momento, colidirá “com o sistema institucional de regulação existente” (Ibid.). 

O segundo diz respeito à dimensão espacial, quando são incluídas, ao 

processo das crises capitalistas, “modificações na estrutura espacial da produção e 

da reprodução” através do “deslocamento das relações entre metrópoles e periferias, 

tanto em escala nacional como internacional, e pelos conflitos e movimentos sociais 

ligados a isso” (Ibid., p.64). Assim, associa-se às crises elementos derivados da 
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concorrência entre locais e da diferenciação espacial em contínua mudança, derivada 

dos distintos processos de adaptações e desestabilizações (Ibid.). 

Por último, pactua-se a relação intrínseca à reprodução do capital que 

assumem os conflitos, as crises e as posteriores reorganizações. Mascaro (2013, 

p.111) considera que é “só sobre esse pano de fundo, de instabilidade estrutural, que 

se assentam os eventuais ciclos de estabilidade e continuidade no campo da 

reprodução social, política e econômica capitalista”. 

Tratando sobre as crises seculares enfrentadas pelo capitalismo — como 

a crise do Fordismo —, Hirsch (2007b, p.65) considera que sejam entendidas 

enquanto uma “unidade de crises econômicas, políticas e ideológicas” — vistas 

enquanto “crises de uma formação histórica complexa, de suas estruturas 

hegemônicas em seus diversos níveis, dos nacionais aos globais, e das relações de 

classe”.  

Para superá-las, o autor identifica a necessidade de “reorganização das 

relações de classe, que implica em um novo arranjo das configurações institucionais 

da regulação e, não por último, do Estado” (Ibid.). Sobre isso, pontua-se a 

necessidade de se elaborar uma nova hegemonia — nos termos gramscianos, através 

da coerção e do consenso — pactuada através da reestruturação do regime de 

acumulação, na posterior definição de um modo de regulação, que garanta a 

continuidade do modelo, e, concomitante a esses, alterações no redesenho do 

aparelho estatal e de suas funcionalidades.  

Isso não quer dizer, necessariamente, que as crises signifiquem um 

momento de ruptura ou mudança com a sociabilização capitalista dada. A perspectiva 

de Hirsch (2007b, 2010) vai ao contrário. Ele entende que elas são: 
 
precisamente, o modo através do qual ele [modus de socialização capitalista] 
se reproduz por meio de suas contradições. Isso significa que, acima de todas 
as descontinuidades e ruptura, são mantidas as determinações estruturais 
básicas, suas formas sociais e suas dinâmicas. A forma política se conserva 
inclusive através da mudança de organizações estatais concretas, assim 
como os antagonismos de classe logram sua conservação por intermédio da 
modificação de seus modos de institucionalização e regulação. (HIRSCH, 
2007b, p.66) 

 

É tendo como base os pontos levantados e as mudanças associadas à 

crise do fordismo, bem como seus rebatimentos na forma política, que a análise 

prosseguirá. Em outras palavras, com as chaves analíticas oferecidas será possível 

relacionar os modos de regulação e os regimes de acumulação às respectivas formas 
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históricas assumidas pelo Estado — a exemplo do Estado fordista/keynesiano no pós-

guerra e do Estado neoliberal pós crise do fordismo. 

 

2.4 Por que repensar o Estado a partir da sua articulação com o novo regime de 
acumulação?  
 

A intenção posta é de melhor qualificar as mudanças assumidas pela forma 

estatal e seu rebatimento material dentro de um contexto político-econômico. Evita-

se, por exemplo, incidir no erro de análises que profiram uma retirada do Estado na 

economia ou diminuição da importância da política sobre o econômico. Caso o intento 

seja alcançado, ao fim desta seção, será possível melhor circunscrever, relacionar e 

avaliar as transformações recentes assumidas pelo Estado em sua mais recente fase. 

Em outras palavras, o enfoque regulacionista e suas bases constitutivas 

permitirão relacionar os distintos modos de acumulação e regulação com as formas 

históricas e mutáveis do Estado. O sentido adotado é de perceber as alterações 

promovidas com a substituição do regime de acumulação fordista pelo regime de 

acumulação sob dominância financeira em Chesnais (2002, 2010). 

Duas características revelam a importância dessa base teórica nesta 

seção: ela permite caracterizar o modo de regulação pós-fordista ou com dominância 

financeira (Ibid.), a partir da transformação e da internacionalização do “Estado 

ampliado”, através das redes estatais-privadas e parcerias público-privadas, internas 

e externas (HIRSCH, 2010); e entende o quadro do seu novo regime de acumulação 

a partir da função de criar precondições jurídicas e de infraestrutura para a penetração 

capitalista de novas áreas sociais (Ibid., CHESNAIS, 2002).  

Não caberia ao presente trabalho caracterizar o regime de acumulação 

fordista atrelado a constituição do Estado de bem-estar social keynesiano (welfare 

state) — desenvolvido nos trinta anos gloriosos e tendo seu fim com a conjunção de 

distintas mudanças econômicas e sociais a partir da década de 1970 — ou ainda 

analisar as modificações assumidas nos anos que se seguiram. Esforço este já 

amplamente realizado sob distintas perspectivas, como a análise do welfare state de 

Esping-Andersen (1991), as análises econômicas — notadamente de Chesnais 

(1998) e Boyer (2009) —, a perspectiva cultural de Harvey (2016) e as alterações na 

organização econômica do território de Benko (2002). A análise prosseguirá em 
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entender os traços constitutivos desse novo regime de acumulação e como ele rebate 

no caso brasileiro e na forma estatal. 

Paulani (2009, p.26) considera que, pela observação das características 

assumidas pelo sistema capitalista nos anos de 1980 e 199052, Chesnais, combinando 

“os conceitos regulacionistas com o approach marxiano”, desenvolve a tese do 

estabelecimento de um “regime de acumulação com dominância da valorização 

financeira, tendo constituído um modo de regulação adequado a esse tipo de 

acumulação”. 

Como dito, um regime de acumulação se relaciona com a coerência de uma 

economia nacional em frente ao sistema mundial e atrelada ao atendimento das 

precondições necessárias e impostas pelas cadeias de valorização do capital, sendo 

determinada pelas forças sociais que nele incidir (HIRSCH, 2010). É nessa 

associação combinada com as transformações da relação salarial, no agravamento 

da taxa de exploração e pelo papel central desempenhado pelo capital financeiro que 

Chesnais vai desenvolver sua teoria (CHESNAIS, 1998; 2002; PAULANI, 2009). 

Para o autor, o “regime de acumulação com dominação financeira” é uma  
 
configuração nova do capitalismo, na qual o movimento da acumulação e seu 
conteúdo econômico e social concreto seriam moldados pelas posições 
econômicas e sociais, concedidas a – e conquistadas por – formas muito 
concentradas de determinado tipo de capital –, aquela designada por Marx 
no livro III de O capital sob a expressão “capital portador de juros” ou, ainda, 
“forma moderna do capital dinheiro”. (CHESNAIS, 2002, p.4) 

 

O ressurgimento e a centralidade assumida pelo “capital portador de juros” 

se consolidaram pelo reaparecimento dos mercados financeiros mundiais, 

concomitante aos privilégios dados a ele. Mas também atrelados a mudanças maiores 

na internacionalização do capital — através de processos políticos de liberalização e 

de desregulamentação — e na ampliação da dominação mercantil (Ibid.). Em sua 

articulação com o espaço, a concorrência provocada gerou um processo acentuado 

de concentração mundial, reproduzindo e hierarquizando espaços e países — ainda 

mais forte e assimétrico que no período fordista (Ibid.). 

A relevância assumida pelo capital financeiro é tanta que, para Chesnais, 

ele é incorporado ao próprio desenvolvimento da acumulação capitalista. 

 
52 “baixo crescimento do produto, redução de salários e desemprego em boa parte dos países, enorme 
crescimento do valor dos ativos financeiros, conjuntura instável entrecortada por sobressaltos 
monetários e financeiros com alto poder de contágio entre os países” (PAULANI, 2009, p.26). 
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Identificando-o como o principal traço dessa nova fase marcada pela “superexpansão 

dos fluxos internacionais de capital de aplicação financeira em busca de valorização, 

de tal modo que se tornou indispensável definir a natureza das relações que ligam as 

atuais formas da internacionalização ao regime de acumulação financeirizado” (Ibid., 

p.5). 

Paulani (2009, p.27), considerando o entendimento dado pelo autor sobre 

o protagonismo assumidos pela propriedade e pelo rentismo, argumenta pela 

instauração de uma “patologia congênita do capitalismo”, demarcada no desacordo 

entre o capital e o trabalho. Isso porque finança e acumulação operam em tempos 

distintos: enquanto a segunda é lenta, a primeira é insaciável (Ibid.). A autora 

considera que: 
 
a produção de renda e riqueza real passa a se dar sob a lógica dos 
imperativos da valorização financeira. Seus processos devem ser adequados 
às necessidades de giro rápido e pronta condição de aproveitar ganhos que 
a acumulação financeira impõe, o “mínimo” de rendimento real que a 
produção deve gerar é muito alto, dada a elevada valorização dos ativos 
financeiros (o que pressiona no sentido de uma exploração do trabalho ainda 
mais violenta), a operação do caixa deve ser tal que ele funcione não como 
atividade de apoio à produção, mas como centro de lucro adicional. 
(PAULANI, 2009, p.27) 

 

Entendendo as transformações ocorridas provenientes da predominância 

da valorização financeira, ainda que de forma qualitativa, argumenta-se pela 

transposição dessa lógica — atrelada a demandas rápidas de liquidez e versatilidade 

— aos domínios do próprio Estado. Antes de estabelecer essa relação, cabe pontuar 

as cinco tendências enumeradas e vinculadas por Chesnais (2002) ao regime de 

acumulação financeirizado53. 
 
(1) A organização da produção e das relações dos assalariados com os meios 
de produção sofreu transformações extremamente desfavoráveis para os 
assalariados. Estas ocorreram sob o efeito duplo da nova governança 
corporativa e do processo de liberalização, de desregulamentação e de 
mundialização – do qual um dos principais efeitos é o de instaurar uma 
concorrência internacional cada vez mais acirrada entre assalariados. A 
flexibilização, bem como a precarização do trabalho, levou a uma perda ainda 
mais acentuada dos assalariados do controle sobre os meios de produção.  
(2) Os mercados financeiros e os novos acionistas institucionais comandam 
não apenas o horizonte temporal de valorização do capital como também 

 
53 Decidiu-se pela utilização da citação direta, ainda que longa, das tendências assumidas pelo Regime 
de Acumulação com dominação financeira de Chesnais (2002). Tal escolha se repetirá quando 
demonstrado os principais traços do Regime de Acumulação Pós-fordista de Hirsch (2010). Essa 
decisão se resguarda pelo fornecimento do sentido original empregado pelos autores na dissertação, 
uma vez que, durante o processo de analítico dessas modelos, far-se-á um resumo sintético a fim de 
comparação. 
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suas áreas de valorização, e sua realocação. Os princípios de administração 
das empresas no novo regime têm como base a maximização do valor das 
ações.  
(3) A nova configuração da partilha do valor marcada pelo poder dos credores 
[...] não permite mais a reprodução do conjunto das classes ou grupos sociais. 
Pelo contrário, produz a “marginalização” e a “exclusão”, males sociais 
próprios ao regime de acumulação financeirizado.  
(4) Associados à emergência de um “Estado liberal” que transfere para o 
mercado as funções de determinação da composição da demanda social que 
assumia outrora, os fenômenos que acabaram de ser listados afetam 
brutalmente a configuração da distribuição e, portanto, o nível e o conteúdo 
em mercadorias e serviços da demanda efetiva. A validação da evolução 
tendencial das capacidades de produção é atingida mais ou menos 
fortemente, com gravidade que varia entre países. A satisfação das 
necessidades sociais recua, até nos países que tradicionalmente assumiam 
um “compromisso social-democrata”.  
(5) Finalmente, o espaço ocupado pelos mercados financeiros na arquitetura 
do regime financeirizado torna pouco verossímil um movimento de 
reprodução minimamente estável deste. Tal instabilidade, que pode ser 
crônica em determinadas conjunturas, não resulta apenas da fragilidade 
financeira sistêmica oriunda da submissão forçada dos países com mercados 
financeiros não liberalizados (países com “mercados emergentes”) à 
mundialização financeira, mesmo que esta agrave a fragilidade sistêmica por 
choques de retroalimentação. Ela é endógena à constituição e ao 
funcionamento dos mercados de títulos. (Ibid., p.29, 30). 

 

O que não se pode escapar da análise do autor, é o entendimento do 

capitalismo para além de um “sistema econômico” ou de uma “forma de organização 

da produção material” (Ibid., p.15). Entendendo-o como um “modo de dominação 

social, uma forma de organização do poder”, Chesnais (Ibid.), utilizando-se da noção 

de transitoriedade dos regimes de acumulação, incorpora de forma central a ação 

estatal. Quando este atrela elementos como relações entre diferentes regimes de 

acumulação, emergência de um “Estado liberal”, reconfigurações espaciais, 

concentrações no mercado mundial e a mundialização do capital financeiro, o autor 

não se aparta da análise dos Estados nacionais no estabelecimento dessa 

configuração.  

Em trabalho posterior, o autor (CHESNAIS, 2005) pontua mais fortemente 

o mérito da atuação dos Estados para com que o capital financeiro ocupasse um lugar 

de centralidade, se opondo a perspectiva de que esse seria um movimento próprio do 

capital portador de juros. “Antes que ele desempenhasse um papel econômico e social 

de primeiro plano, foi necessário que os Estados mais poderosos decidissem liberar 

o movimento dos capitais e desregulamentar e desbloquear seus sistemas 

financeiros” (Ibid., p.35). Compreensão semelhante é apresentada por ele quando 

argumenta que: 
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Sua complexidade decorre do fato de que, até o presente e mesmo no caso 
do regime financeirizado, são o Estado-Nação e sua economia que 
constituem o âmbito político-institucional da emergência e das fases de 
consolidação iniciais de um novo regime. A extensão ou a “difusão” 
internacional de qualquer novo regime pressupunha e continua pressupondo 
processos de transplante das relações que o constituem, enxertando os 
elementos originais das diferentes formações sociais nacionais em outras 
partes do mundo, processo cujo êxito não pode ser previamente garantido. 
(CHESNAIS, 2002, p.36). 

 
Dado o nexo colocado entre a instauração do regime financeirizado e o 

Estado, revelam-se desdobramentos internos e externos a cada configuração 

nacional. Isto é, enquanto “âmbito político-institucional”, os países desempenharam 

funções paralelas e coexistentes no intento de se integrar às relações de valorização 

do capital — ajustando suas formas próprias institucionais e/ou parajurídicas 

(BELUZZO, 2005) — e de se conectar internacionalmente ao mercado mundial, 

aferrando distintas relações de dominação e submissão (CHESNAIS, 2005) — a 

depender de cada movimento histórico-econômico particular. 

Entendido esse duplo movimento, ainda que muitas vezes tenha sido 

operacionalizado sincronicamente, demanda-se um empenho analítico de observação 

em separado. No intuito de que sejam entendidas as diferenças na atuação estatal, 

em seu contexto externo e interno, análise primeiro versará sobre o caráter do 

desenvolvimento e constituição do regime de acumulação financeirizada dentro de 

uma lógica impositiva dos países centrais, para só em seguida, analisar as alterações 

na própria redefinição do Estado e seus mecanismos fundantes. Antes, cabe ainda 

uma breve comparação entre os modelos estabelecidos por Chesnais (2002) e Hirsch 

(2010). 

A perspectiva de Hirsch (2010), guardando certa semelhança com a de 

Chesnais (2002, 2005)54, incorpora ainda mais fortemente a atuação estatal e sua 

relação com o espaço no estabelecimento de um regime financeirizado — em seus 

termos, “regime de acumulação pós-fordista”.  

 
54 Ainda que com algumas variações no sentido usado, pretere-se a certa diferença apresentada entre 
os termos “mundialização” utilizado por Chesnais (1998, 2002, 2005) e “globalização”, por Hirsch 
(2007a, 2007b, 2010). Partindo da análise de Klagsbrunn (2008), admite-se que o termo “globalização”, 
quando referida à economia capitalista, parte de uma perspectiva menos rigorosa e política que o termo 
relativo à “mundialização”. Principalmente, pelo entendimento de que o conteúdo da globalização, 
dentro de uma perspectiva marxista, é dado pela mundialização do capital (Ibid., CHESNAIS, 1998). 
Assim, defende-se o entendimento posto de que: “pouco se diferencia, desde os anos 1990, a idéia da 
mundialização do entendimento muito difundido da globalização da economia a partir da esfera 
financeira” (KLAGSBRUNN, 2008, p.29). Para as análises que se seguirem, tanto o uso de 
“mundialização”, quando referida às análises de Chesnais, quanto “globalização”, às de Hirsch, 
demarcarão às tendências de internacionalização, concentração e centralização do capital. 
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Partindo da sua própria tradição de estudos centrados no Estado, o autor 

também entende que foram os governos, expressões do aparelho estatal, os 

responsáveis pelo impulsionamento da implantação do regime de acumulação pós-

fordista (HIRSCH, 2010). Caminhando ainda mais nesse sentido, o autor credita, ao 

esfacelamento das relações sociais institucionalizadas do Estado keynesiano, o 

combustível para as transformações que viriam surgir na fase seguinte. 
 
Entre as suas forças impulsionadoras incluem-se os governos de orientação 
neoliberal, que após o fracasso da política social-democrática de reformas, 
chegaram ao poder nos países capitalistas dominantes, bem como, e 
sobretudo, o poderoso capital multinacional independente face aos Estados 
isolados. Os interesses desses atores condensaram-se em uma estratégia, 
que diante da correlação de forças sociais modificada com a crise do 
fordismo, tornou-se finalmente exitosa. Tratava-se sobretudo de destroçar as 
relações sociais de força institucionalizadas pelo Estado keynesiano-fordista 
do pós-guerra, e com isso criar a base para a transformação das tecnologias 
de produção e as formas de organização do trabalho, para impulsionar a 
racionalização e a livre utilização da força de trabalho, bem como para 
explorar novas possibilidade de aplicação do capital. (Ibid., p.158) 

 

Além da semelhança já apresentada na constituição desse regime, a 

análise de Hirsch (2010) avança no entendimento das interações espaciais e sua 

vinculação com os rebatimentos institucionais das formas políticas. Em sentidos 

práticos, Hirsch (2010) transpõe o entendimento análogo da necessidade de 

velocidade e flexibilidade — impostos pelo capital financeiro, conforme argumentação 

de Paulani (2009) — para a ótica estatal. Ele considera que: 
 
O capital, por meio da criação de redes globais de formação de valor e da 
divisão espacial das atividades empresariais, colocou-se assim em condição 
de explorar como nunca antes as possibilidades de valorização 
socioespaciais mais flexíveis. [...] Isso entretanto não significa que os Estados 
particulares como formas políticas institucionalmente das relações de classes 
perderam importância. Ocorre que o capital começa a se relacionar com eles 
de modo inteiramente diferente e altamente flexível. (HIRSCH, 2010, p.160) 

 

Congênere a análise de Chesnais (2002) e influenciado pelas análises de 

Aglietta, Hirsch (2010) compreende o pós-fordismo a partir da influência do setor 

financeiro no estabelecimento de um modo de acumulação, de alterações na relação 

salarial e na organização do trabalho, bem como modificações das relações 

monetárias e de concorrência. Para o autor, seriam esses os traços mais significativos 

do regime de acumulação pós-fordista (HIRSCH, 2010, p.161-168): 
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(1) As relações salariais e de trabalho são marcadas por fortes tendências de 
informalidade e precarização que diferenciam-se consideravelmente. [...] A 
consequência é o aumento da divisão e das desigualdades sociais. [...] 
(2) As relações sociais de forças transformadas condensam-se em uma 
tendencial estagnação ou inclusive retrocesso da renda total real[...] 
(3) A ‘financeirização’ das relações econômicas no curso da 
desregulamentação dos mercados de capital e financeiro. [...] submete os 
governos a uma disciplina política ainda mais fortemente influenciada pelas 
finanças, mas faz com que, em relação a internacionalização do capital ainda 
mais amplamente impulsionada [...] 
(4) A liberalização do movimento de moeda e do capital de controles políticos-
estatais amplia o espaço de operação das empresas de maneira 
considerável, e é a base para a internacionalização da produção e dos 
movimentos de capital que a acompanham. [...] 
(5) É caracterizado por uma forte heterogeneidade e fragmentação dos 
assalariados, uma imigração fortalecida em busca de trabalho, desemprego 
estrutural maciço, uma crescente importância de estruturas corporativas 
descentralizadas a nível de empresas, bem como pelo considerável 
enfraquecimento dos sindicatos e das associações empresariais. [...] 
(6) Abertura de novas esferas sociais para a valorização de capital. [...] 
Especial significado têm as novas formas de inclusão da natureza e do saber 
no processo de valorização do capital. 
(7) Liga um aumento da taxa de exploração (redução salarial, racionalização, 
intensificação do trabalho) a um novo impulso de ‘ocupação interna’, através 
da submissão de amplas áreas sociais [...] ao processo de valorização 
capitalista. [...] 
(8) A implantação é [...] acompanhada finalmente por uma significativa 
mudança das relações espaço e tempo. [...] As distancias se estreitam e os 
tempos regionais são relativizados. [...] Uma descentralização espacial das 
atividades produtivas e administrativas no contexto das redes empresariais 
globais liga-se a uma centralização das funções de direção e controle. [...] 
Correntes migratórias e de capital para além das fronteiras nacionais dão 
origem a uma tendencial desnacionalização dos sistemas de coordenadas 
espaciais e temporais. 

 

Demarca-se um modelo proposto caracterizado pelo agravamento, 

hierarquização e desequilíbrio das condições materiais de produção e, principalmente, 

de valorização. É construído um cenário futuro percebido pela piora exacerbada das 

condições de vida material dos trabalhadores em detrimento da maior liberdade de 

ação, concentração, conquista e domínio do capital privado, sobretudo, o financeiro. 

O quadro 01, apresentado a seguir, busca organizar um apanhado acerca 

do tipo de acumulação proposto pelos autores. A inexistência de uma síntese e de 

uma linguagem mais coesa entre aqueles que se alinham à perspectiva de que cada 

economia e sociedade desenvolvem configurações particulares, que respondem pelos 

padrões de desenvolvimento, também demonstra a necessidade da elaboração desse 

quadro. A partir dessa explicação e do domínio dessas abordagens, será possível a 

aplicação dos seus conceitos de modo sinonímico. 

Da leitura, quando presentes na mesma linha, percebe-se que ambos os 

autores desvelam sobre os mesmos processos, adotando, inclusive, abordagens e 



 102 

vieses equivalentes para as mesmas dinâmicas políticas, sociais, espaciais ou 

econômicas. 

Necessário, no entanto, é demarcar a distinção teórica, de objetivos e até 

mesmo de objetos analíticos dos autores. O foco de Hirsch (2010) é a percepção da 

forma estatal — compreendendo suas tendências em demarcar o espaço, ainda que 

partindo parcialmente da tradição weberiana, nesse processo — e seu rebatimento 

atrelado às dinâmicas impostas pela instauração de um novo Regime de Acumulação.  

Em comparação, a concepção de Chesnais (2002) se vincula no desvelo 

das características assumidas pelo capital financeiro no curso das transformações 

assumidas desde a década de 1970. Não se pode desconsiderar o foco assumido 

pelos processos de mundialização daquele e a instabilidade endógena provocada. Ao 

ponto do autor se perguntar sobre a materialidade da constituição de um Regime de 

Acumulação, em seus termos práticos ou mais ortodoxos, quando comparado com as 

correntes da Teoria da Regulação, pela instabilidade inerente ao próprio movimento 

do capital financeiro — exterior à produção. 
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Quadro 01 – Modelo comparativo dos Regimes de Hirsch e Chesnais 

 

Fonte: Adaptado pelo autor com base em Hirsch (2010) e Chesnais (2002).  
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Estabelecidas as mediações necessárias entre os conceitos de Regime de 

Acumulação com Dominância Financeira e Regime de Acumulação Pós-fordista, 

retoma-se a análise a partir da constituição desses regimes. Em ambas as análises, 

como já demonstrado, foram os países que tinham economias avançadas e com maior 

grau de abertura que determinaram a constituição do regime e, por conseguinte, 

condicionaram os termos de adesão dos outros países. 

Na constituição do novo regime de acumulação, devido à necessidade de 

políticas de liberalização, de desregulamentação e de privatização, no que se refere 

ao capital financeiro, dos Investimentos Direto Estrangeiros — IDE —, e das trocas de 

serviços e mercadorias operadas dentro de uma nova lógica restringiu e condicionou 

o modo de adesão de cada economia nacional (CHESNAIS, 2002). Isso é, impõe-se 

um modelo de submissão forçado. “A ‘adesão’ ao regime financeirizado nunca foi — 

e agora menos que nunca — uma adesão livre” (Ibid., p.37). 

Não quer dizer que o regime de acumulação com dominação financeira, na 

perspectiva de Chesnais (2002), tenha se estabelecido ou se assumido integralmente 

em todo o mundo. O autor pontua, inclusive, da possibilidade de ele ter se concluído 

em todas suas características apenas no Estados Unidos. Entretanto, não é a 

constituição de um cenário bastante acentuado de liberalização e desregulamentação 

do capital financeiro de forma igualitária nacionalmente que garantiria a mundialização 

deste (Ibid.) 

As medidas já citadas — de liberalização, de desregulamentação e de 

privatização do capital financeiro, do IDE, das trocas de serviços e mercadorias — 

foram impostas em muitos lugares, atendendo ao próprio movimento que estava 

sendo posto em operação.  
 
Daí a importância essencial, não apenas para a implementação do regime 
financeirizado, como também para seu funcionamento nos Estados Unidos, 
do processo de construção institucional internacional. Liderada pelos Estados 
Unidos, usando-se do G7, do FMI e do Banco Mundial (os que elaboraram e 
impuseram o “Consenso de Washington”, que era apenas o deles próprios) 
e, depois, da OMC, essa construção institucional tornou obrigatória a 
“adesão” dos países, de facto bem como de jure. As políticas de ajuste 
estrutural fizeram o resto, reduzindo a margem de escolha dos países quanto 
às formas de sua “inserção internacional”. (Ibid., p.38) 

 

O entendimento desse mecanismo é necessário para que se compreenda 

a diversidade imposta intrinsecamente pela “mundialização financeira”. Não que ela 

atue numa perspectiva homogeneizante. Esse não é o seu objetivo. A aproximação 
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do estabelecimento da escala mundial é o de “garantir, em condições tão regulares e 

seguras quanto possível, a apropriação de rendimentos financeiros — juros e 

dividendos” (Ibid., p.38). Retoma-se o entendimento do capitalismo de Hirsch (2010), 

especialmente na garantia da valorização do capital, nesta ocasião o portador de 

juros, de que o desenvolvimento regional desigual, dependências e 

subdesenvolvimentos são características estruturais, necessárias e fundantes. 

Chesnais (Ibid.) argumenta nesse sentido quando considera a forte 

seletividade que a mundialização — a que se refere o regime de acumulação com 

dominação financeira — assumiu. Entende que o significado por ela posto é o da 

formação de “uma forte projeção internacional e uma dominação sistêmica por parte 

dos países capitalistas em que o regime fortaleceu-se primeiramente” (Ibid., p.39) — 

e atrela, consecutivamente, processos de hierarquização e diferenciação ainda mais 

acentuados à essa seletividade. 

Nisto, começa a se desenhar um movimento teórico de aproximação às 

realidades do objeto de estudo desta dissertação. Por entender que a “dimensão de 

cada país, seus recursos naturais e, principalmente, as trajetórias históricas diferentes 

seguidas por cada um, desenham situações muito variadas de relações com o novo 

regime de acumulação” (Ibid.), faz-se sentido melhor circunscrever a conjuntura dos 

Países em Desenvolvimento — PED. Para, em seguida, aproximar-se do caso 

brasileiro. 

As características das relações assumidas pela finança frente às realidades 

nacionais foram mais custosas e autoritárias nos países da periferia. Associando a 

utilização dos créditos provenientes da reciclagem dos petrodólares, na década de 

1970 e 1980, e a dívida deles derivadas, que se modificam os processos de 

dominação econômico e político nos países periféricos. Agora atrelado não a uma 

dominação militar, mas a um “capital patrimonial contemporâneo com traços rentistas” 

(Ibid.). Nos PED ou nos países “de industrialização recente”, “a dívida tornou-se uma 

força formidável que permitiu que impusessem políticas ditas de ajuste estrutural e se 

iniciassem processos de desindustrialização” (Ibid., p.40).  

Camara e Salama (2005), similarmente, abordam esse processo e o 

estendem para décadas posteriores. Os autores, tratando dos países em 

desenvolvimento, estabelecem, assim, dois períodos: 1970-1981 e 1990-2000. 
 
Nos anos 70, o contexto de controle de câmbio e de fortes flutuações das 
principais divisas favoreceu financiamentos externos sob a forma de 
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empréstimos bancários, de maneira que estes representaram mais de dois 
terços do total. É o período de reciclagem dos petrodoláres pelos grandes 
bancos. O setor público foi o principal beneficiário dessa forma de 
financiamento, especialmente nos países que seguiram estratégias de 
industrialização voltadas, na época, para a satisfação do mercado interno. Foi 
o caso da América Latina. A elevação das taxas de juros e alta do dólar no 
início dos nos 80 desencadeiam a crise da dívida. 
A década de 1980 foi “perdida” para a maior parte dos PED por causa do 
peso da dívida e da obrigação de adotar políticas de ajuste impostas pelo 
FMI. No segundo subperíodo,1990-2000, o financiamento será, de novo, 
essencialmente dos fluxos privados sob a forma de investimentos diretos e 
investimentos em carteira (CAMARA; SALAMA, 2005, p.202). 

 

Quando entendem a inserção dos PED na mundialização financeira, os 

autores estabelecem assim um modelo em continuidade. Não no sentido de que a 

dívida, que na década de 1980, foi utilizada para impor medidas de ajustes estrutural, 

se manteve enquanto argumento para as décadas seguintes. Avançam quando 

entendem que o signo da dependência não se altera com o tempo, mas assume 

formas variadas para a continuidade do próprio sistema.  

Na análise do financiamento mediante investimentos diretos estrangeiros 

— IDE — e em carteira, é estabelecido a sensibilidade que eles assumem aos 

movimentos especulativos, podendo subitamente fugir do país. Em um contexto de 

crise provocada pela retirada de capitais, da dimensão financeira, ela só é acalmada  
 
assim que a credibilidade do governo se reestabelece entre os investidores 
financeiros. Em geral isso ocorre depois de fortes desvalorizações e de uma 
redução sensível de todas as despesas públicas, exceto aquelas que 
financiam o serviço da dívida. O “reestabelecimento da confiança” deve muito 
ao atrativo de taxa de juros extremamente lucrativa e a uma “blindagem” 
financeira consequente. Mas isso só é proposto pelos grandes bancos e pelo 
FMI em troca da continuidade da política de liberalização. (Ibid., p.217). 

 

Desse modo, mantêm-se um modelo imposto aos países em 

desenvolvimento que recebem capitais — pelos países centrais e coadunado por 

entidades multilaterais e bancos de fomento — demarcado por fortes fontes de 

instabilidade ao crescimento econômico, propensões a crises e restrições externas 

crescentes (Ibid.). 

Amplia-se, por tanto, a análise de Chesnais (2005, p.67) quando este 

considera que a “dívida do Terceiro Mundo” foi uma “foi uma alavanca poderosa que 

permitiu impor as políticas energéticas de ajuste estrutural, austeridade fiscal, 

liberalização e privatização”. Postula-se que o movimento a posterior — demarcado 
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pela dependência aos IDE e aos investimentos em carteira55 — consistiram e 

consistem na contínuidade desse modelo de dominação que impõe transformações 

recorrentes e constantes no aparelho estatal e a contínuas diferenciações entre as 

realidades nacionais. 

A severidade da situação ainda adquire contornos mais drásticos quando 

se percebe que o estabelecimento do regime de acumulação com dominância 

financeira ou pós-fordista em muitos desses países não se deu sobre a substituição 

das relações institucionalizadas do compromisso fordista, como sinalizado por Hirsch 

(2010). Mascaro (2013, p.124) sinaliza o aspecto atroz da entrada de países que não 

tinham o “suporte prévio de bem-estar social para suas populações”56.  

Disto, resultam cenários demarcados por formas de expropriação que 

remetem “à brutalidade quase sem mediação da acumulação primitiva, e de 

modalidades muito sofisticadas de modulação das relações sociais” (CHESNAIS, 

2005, p.61). Acresce-se a esse cenário a acentuação da acumulação por espoliação 

(HARVEY, 2014b) e da expressão do autoritarismo estatal, enquanto modo de 

regulação particular vinculado ao neoliberalismo (BRUFF, 2016). 

Estabelece-se, por fim, que a consolidação do regime de acumulação com 

dominância financeira/pós-fordista, associado ao processo de mundialização do 

capital, mais do que conduzir à concentração de riqueza, incorporou outros elementos 

ainda mais drásticos e violentos. Beluzzo (2005, p.21) credita a esse cenário, 

adicionalmente, a acentuação da “evolução dos sistemas políticos rumo à dominação 

das oligarquias obcecadas pelo enriquecimento e voltadas plenamente para a 

produção de sua dominação”. 

Entendendo que “emergem formações sociais com graus de instabilidade 

ainda maiores, nas quais os Estados assumem funções e papeis distintos” 

(MASCARO, 2013, p.112), faz-se necessário um retorno ao estudo e caracterização 

de como o Estado se associaria a esse novo regime e seus condicionantes 

neoliberais.  

 
55 “Nada é mais seletivo do que um investimento ou uma aplicação em busca da rentabilidade máxima” 
(CHESNAIS, 2005, p.67). 
56 Ainda que o autor faça uma ressalva a alguns países emergentes que “revelam ainda margens de 
manobra de políticas fordistas, de crescimento econômico baseado na produção, no consumo de 
massa e no aumento relativo da base salarial” (MASCARO, 2013, p.124). O caso brasileiro apresenta 
algumas delimitações nesse sentido e será observado com mais cuidado no decorrer do capítulo. 
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Ainda que secundarizado nesse trabalho enquanto categoria, o 

“neoliberalismo” não deixa de circunscrever as relações associadas entre o Estado e 

ao regime de acumulação com dominância financeira/pós-fordista. Mascaro (Ibid.) 

entende que o neoliberalismo é a “manifestação de um modo de regulação que, a 

partir da década de 1980, começa a tomar forma, acompanhando também um 

específico regime de acumulação, massivamente de capitais financeiros 

internacionalizados”. Falar de Estado neoliberal, nessa perspectiva, coaduna com o 

desenvolvimento do modelo formativo e de ajuste do Estado atrelado ao regime de 

acumulação posterior ao fordista. 

Este entendimento ganha ainda mais corpo quando Harvey (2014a, p.12) 

entende o “neoliberalismo” como uma doutrina estabelecida por uma conduta do 

“pensamento e da administração econômicos” atrelada a desempenhos e 

funcionalidades do Estado57.  

Integra-se a essa perspectiva a noção — compartilhada por Mascaro 

(2013) e por Duménil e Lévy (2010) — de que, no neoliberalismo, não se discute a 

abolição da forma política estatal ou esvaziamento de suas funções, principalmente 

algumas ligadas ao compromisso keynesiano/fordista. O sentido dado é o oposto. 

Para Mascaro (2013), trata-se de uma exponenciação da forma política estatal. 

Duménil e Lévy (2010, p.231), por sua vez, consideram que “O Estado neoliberal é 

deliberadamente desprovido de certas funções estatais próprias do compromisso 

keynesiano, mas está mais forte do que nunca e tão imperialista quando o Estado do 

compromisso keynesiano”. 

 
57 A associação estabelecida pelo autor ainda centraliza no cerne da doutrina neoliberal a readequação 
da ação estatal. Ele diz: “O neoliberalismo é em primeiro lugar uma teoria das práticas político-
econômicas que propõe que o bem-estar humano pode ser melhor promovido liberando-se as 
liberdades e capacidades empreendedoras individuais no âmbito de uma estrutura institucional 
caracterizada por sólidos direitos a propriedade privada, livres mercados e livre comércio. O papel do 
Estado é criar e preservar uma estrutura institucional apropriada a essas práticas; o Estado tem de 
garantir, por exemplo, a qualidade e integridade do dinheiro. Deve também estabelecer as estruturas e 
funções militares, de defesa, da polícia e legais requeridas para garantir direitos de propriedades 
individuais e para assegurar, se necessário pela força, o funcionamento apropriado dos mercados. 
Além disso, se não existirem mercados [...], estes deverão ser criados, se necessário pela ação do 
Estado. Mas o Estado não deve aventurar-se para além dessas tarefas. As intervenções do Estado nos 
mercados (uma vez criados) devem ser mantidas num nível mínimo, porque, de acordo com a teoria, 
o Estado possivelmente não possui informações suficientes para entender devidamente os sinais do 
mercado (preços) e porque poderosos grupos de interesse vão inevitavelmente distorcer e viciar as 
intervenções do Estado (particularmente nas democracias) em seu próprio benefício.” (HARVEY, 
2014a, p.12) 
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A sustentação dos autores58 59 — muito semelhante as de Hirsch (2010) e 

de Chesnais (2002, 2005), quando argumentam pelo protagonismo do Estado para a 

implantação de um regime de acumulação com protagonismo financeiro — partem do 

entendimento de que esse é um processo demarcado, conduzido e suportado pela 

forma política, bem como por suas consecutivas instituições. 

Se a intenção é argumentar por contradições ou esfacelamento do Estado, 

que essa seja tratada ao nível de instituições que ainda mantêm mecanismos 

relacionados ao compromisso institucionalizado keynesiano/fordista (DUMÉNIL; 

LÉVY, 2010), já que suas destruições constituem de base para o desenvolvimento do 

regime seguinte (HIRSCH, 2010; MASCARO, 2013). Coaduna-se, portanto, que “não 

há contradição entre a nova hegemonia da finança e o Estado. Muito pelo contrário, 

esses são seus agentes. No neoliberalismo, o Estado não está em questão enquanto 

tal” (DUMÉNIL; LÉVY, 2010, p.231). 

Harvey (2014a) arquiteta um esforço em definir e caracterizar as funções 

do que ele denomina por Estado neoliberal. Traço significativo dessa análise e que 

encaminha a discussão tida, é a apreensão de que, buscando o estabelecimento e 

favorecimento dos “direitos individuais à propriedade privada, ao regime de direito e 

às instituições de mercado e do livre comércio” (Ibid., p.75) — a saber, a socialização 

capitalista ensejada na autonomia relativa do Estado — o Estado neoliberal os 

exacerba e se redefine a nível de arranjos institucionais. 

A busca persistente por reorganização internas e novos arranjos 

institucionais, viabilizando melhoras na competição internacional no mercado 

mundializado, ou ainda em níveis subnacionais, constituem uma característica 

fundante do Estado neoliberal (Ibid.). Defende-se que a mutabilidade se enseja ainda 

mais fortemente à forma política para atender às novas necessidades vinculadas aos 

interesses do capital financeiro — crescente, flexível, voraz, internacional e variável.  

 
58 “De modo algum o modelo pós-fordista pode ser compreendido como um alheamento do Estado 
diante da economia, representando um triunfo mortal desta sobre aquele. O neoliberalismo não é uma 
política dos caipiras contra os Estados, é uma apolítica das capitais passando pelos Estados. Os graus 
de liberalização são empreendidos por meio de políticas econômicas estatais. O favorecimento aos 
capitais especulativos em desfavor do planejamento da produção é uma política constante e 
sistemática dos Estados nacionais, num tenso concerto de movimentação internacional dos capitais.” 
(MASCARO, 2013, p.124) 
59 “(1) A transição ao neoliberalismo foi conduzida pelos Estados. Ela incluía o recuo de certos modos 
de intervenção; esses recuos não devem ser interpretados como um abandono coletivo, mas como um 
alinhamento às estratégias das classes dominantes, continuando a preparação de um novo 
compromisso social no qual as instituições estatais são os recipientes.[...] (2) A intervenção estatal no 
neoliberalismo e forte nos campos econômico e social.” (DUMÉNIL E LÉVY, 2010, p.230) 
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Em outras palavras, a atuação do Estado neoliberal demarca dois 

movimentos. O primeiro diz respeito a continuidade, quando se entende que ele ainda 

constitui o mecanismo que assegura a socializacão capitalista e organiza as classes 

em disputa. O segundo, a variabilidade. Isto é, um movimento no caminho do 

estabelecimento e da instauração de novos compromissos sociais ou readequações 

a serem institucionalizados a fim de garantir formalmente a regulação do novo regime 

que se instaura.  

A questão a ser posta a prova, para Hirsch (2010, p.170), não é a discussão 

sobre a forma estatal enquanto centro institucional de regulação, mas a de entender 

de que modo se “modificam [...] sua estrutura, suas funções e seu caráter”. O 

parâmetro de análise, para ele, não deveria ser o questionamento sobre uma re-

regulação entre Estado e sociedade associado ao modelo fordista. A medularidade da 

análise deve ser em compreender se as “formas existente de regulação se unem em 

um sistema relativamente estável e duradouro — naturalmente contraditório e 

portador de crise” (Ibid.). 

O autor ainda argumenta que o regime de acumulação pós-fordista formou 

um modo de regulação, distanciando-se longamente do fordista, marcado pela falta 

de um “projeto consistente”, surgido de um “processo contraditório e conflitivo que é 

incompleto e disputado” (Ibid.). A perspectiva empregada (Ibid.) se relaciona com a de 

Chesnais (2002) quando entende a determinância assumida pelas estruturas de 

dominação e relações de forças internacionais nesse processo. Determinância essa 

que se altera desde a crise do fordismo e que incorpora as novas relações assumidas 

pela reestruturação neoliberal do Estado e as novas estratégias de valorização do 

capital (a saber, a mundialização financeira) (HIRSCH, 2010). 

Baseado nesse arcabouço de instabilidades, contraditoriedades, 

concorrências e disputas, que Hirsch vai formular os principais traços do modo de 

regulação pós-fordista. 
* modificada constelação internacional do poder, caracterizada pela posição 
dominante dos Estados da “Tríade” capitalista60. Esses Estados têm entre si 
uma complexa relação de cooperação e concorrência;  
* com isso, uma maior diferenciação espacial e internacionalização do 
sistema de regulamentacão, em comparação com o modo de regulação 
fordista fortemente baseado no espaço de cada Estado; 
* uma nova forma de regulamentação de concorrência, no lugar daquela de 
caráter intervencionista estatal e monopolística da época do fordismo; 

 
60 O autor se refere aos países centrais no processo de dominação e valorização do capital, sendo 
composto pelos Estados Unidos, os países da Europa Ocidental e o Japão. 
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* uma penetração capitalista ampliada das esferas sociais, espacialmente, 
mercantilização mais forte da natureza e do saber; 
* e finalmente uma transformacão do “Estado ampliado” com a expansão de 
redes estatais-privadas tanto nacional como internacionalmente. (Ibid., p.186) 

 

No tocante aos pontos levantados, demarca-se o processo contínuo de 

penetração assumidos pelo capitalismo e pelo Estado. A ampliação, usada pelo autor 

com toda a carga semântica gramsciana, indica a tendência crescente de submissão 

das esferas sociais, mas também do Estado nas relações sociais da sociedade civil. 

Processo esse acobertado pela doutrina neoliberal (HARVEY, 2014a; HIRSCH, 2010). 

As expansões das Redes Estatais-Privadas (REPs) e das Parcerias 

Público-Privadas (PPPs), em distintas escalas, demarcam as transformações do 

“Estado ampliado” (Ibid.), mas também constituem um dos traços reguladores do 

regime de acumulação que se instaura. Essa perspectiva é central pois condicionará 

as análises seguintes no decorrer de todo o trabalho. 

Duménil e Lévi (2010) também coadunam com esse entendimento, quando 

creditam o reestabelecimento da liberdade de ação dos capitalistas e das empresas, 

promovido pelo neoliberalismo, em nível nacional, às privatizações e às 

desregulamentações. Harvey (2014a) é ainda mais enfático. Para ele,  

 
A neoliberalização implicou, para dar um exemplo, um crescente amento das 
parcerias público-privadas [...] Os negócios e corporações não só colaboram 
intimamente com atores de governo como chegam mesmo a assumir um forte 
papel na redação das leis, na determinação das políticas públicas e na 
implantação de políticas regulatórias (que são vantajosas principalmente para 
eles mesmos). (Ibid., p.87) 

 

O que se argumenta, por hora, é que esse processo de ampliação do 

Estado através de uma formação ainda mais imbricada entre sociedade política e 

sociedade civil — como no caso das PPPs, privatizações e desregulamentações para 

o estabelecimento de novas REPs — demonstram a insaciabilidade crescente do 

capital, principalmente o financeiro. 

Corroborando com esse argumento e retomando a análise de Chesnais 

(2005, p.61), analisando o processo das privatizações61, das desregulamentacão do 

trabalho e da modelação da sociedade no “conjunto de suas determinações”, ele o 

 
61 Neste momento, não se faz ainda necessário uma categorização e conceituação das parcerias 
público-privadas, das privatizações e concessões de serviços públicos por entender que demandará 
um maior esforço analítico — a ser feito no capítulo seguinte. Por hora, pede-se ao leitor que tenha 
paciência para que essas dúvidas possam ser sanadas a posteriori. 
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atribui à propensão do capital financeiro em “demandar da economia ‘mais do que ela 

pode dar’”, sendo “consequência de sua exterioridade à produção”. 

Em um esforço de síntese e agregando as análises propostas por Hirsch 

(2010) e Chesnais (2002; 2005), têm-se um cenário demarcado pela elementariedade 

do Estado no processo de sociabilização capitalista operando em um regime de 

acumulação com dominância financeira. No que diz respeito as relações associadas 

a ampliação do Estado, elas se reafirmam em mudanças na maneira de 

institucionalizacão das classes sociais e um especifico modelo de atuação na 

economia, na sociedade e no espaço. 

Determina-se uma outra lógica de atuação, onde se estabelece novos 

arranjos do capital financeiro permeando a forma política. Emergem, assim, 

“formações sociais com graus de instabilidade ainda maiores, nas quais os Estados 

assumem funções e papeis distintos” (MASCARO, 2013, p.112). Entretanto, ao que 

se relaciona ao tema proposto, o “Estado continua sendo instância que pode 

assegurar determinantemente as precondições de infraestrutura dos processos de 

valorização capitalistas” (HIRSCH, 2010, p.174), uma vez que são os responsáveis 

diretos pela oferta de “infraestrutura social, econômica e técnica”, bem como da 

“regulação das relações de classe”, da “legitimação das relações dominantes” e “a 

garantia de certa coesão social” (Ibid., p.180). 

Entende-se que a escolha teórica, por todas as justificativas já feitas desde 

a introdução, caminha para um estudo pormenorizado das relações de transformação 

do Estado ampliado através das PPPs — enquanto um traço consecutivo da 

instauração de um novo Regime de Acumulação operado pelas imposições do capital 

financeiro —, satisfaz as necessidades até aqui colocadas. Alicerceia-se com ainda 

mais robustez essa decisão o entendimento de Chesnais (2005, p.62), quando 

considera que  

 
foram as privatizações das empresas de serviço público e a acentuação dos 
processos de privatização dos sistemas de previdência e de saúde que 
constituíram a coluna vertebral das políticas governamentais de sustentação 
dos mercados financeiros. Para o capital portador de juros em busca de 
novos fluxos estáveis de rendimentos, não há melhor investimento que as 
industrias de serviços públicos privatizadas. Os domicílios que estão 
habituados ao gás, à eletricidade e ao telefone são “consumidores cativos” e 
“vacas de leite”, fontes de ganhos regulares e absolutamente seguros. As 
antigas empresas públicas são ativos tanto mais atrativos quanto mais o 
Estado tenha nelas realizado, com os impostos da coletividade, elevados 
investimentos que assegurarão rendimentos sem a necessidade de 
renovação durante longos anos. (CHESNAIS, 2005, p.62) 
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Se respondidos os objetivos expressos nesse tópico, conclui-se que, ainda 

que a dinâmica internacional imposta pela instauração do Regime de Acumulação 

Pós-Fordista tenha apartado algumas dimensões nacionais em detrimento do 

movimento internacional, imposto no processo de mundialização financeira, esta não 

se fez eficiente para secundarizar a ação da forma política.  

Admite-se o entendimento de Benko (2002, p.47) de que seria “inexato falar 

de enfraquecimento do Estado” em um contexto que o próprio Estado “aprofunda a 

separação entre produtores e as condições de produção ao cristalizar as condições 

sociais que tornam ‘aceitável’ a validação do conjunto de confrontação dos capitais 

privados”. Pelo contrário, a mundialização conota mais decisivamente o caráter de 

classe do Estado-nação (Ibid.). 

Mascaro (2013) reforça essa argumentação quando considera a 

necessariedade assumida pela forma política, mas, também, pela forma mercadoria 

e pela forma jurídica para a continuidade de todas as dinâmicas capitalistas. Tão 

pouco esse movimento — “a ampla circulação mundial do capital e o enfraquecimento 

relativo da regulação insular dos estados”— foi capaz de “apagar as marcas e os 

impactos da contradição social ou da luta de classes” (Ibid., p.125). 

Conclui-se que o pós-fordismo não se trata da suplantação capitalista da 

forma política em detrimento do capital financeiro. Consiste em uma configuração 

específica respondida pelos padrões de desenvolvimento comum a cada realidade 

nacional e que condicona modelos próprios de atuação do Estado na sociedade, na 

economia e no espaço. 

Antes de advogar sobre as relações assumidas entre o estabelecimento de 

PPPs atrelado ao ampliamento do Estado e ao Regime de Acumulação Pós-Fordista 

em escalas subnacionais — foco análitico do próximo capítulo —, é necessário 

estabelecer as mediações necessárias sobre o caso brasileiro. Faz-se por 

compreender a necessidade de uma perspectica integralizante da realidade nacional 

antes de se cirscunscrever a cenários (escalas outras) que futuramente serão 

delimitados a partir de nova matriz espacial do político. 
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2.5 Por que o caso brasileiro se apresenta enquanto ponto de modulação do que 
foi apresentado? 
 

Esta seção reflexionará sobre a produção teórica, principalmente as 

formuladas no terceiro e quarto tópico, associada ao contexto brasileiro. Paulani 

(2012, p.97) já demonstrou que “o Estado sempre funcionou no Brasil como a 

locomotiva do processo de acumulação”. Logo, tanto quanto entender a natureza 

política desse processo, faz-se essencial a reflexão teórica sobre uma caracterização 

do modelo proposto. 

A análise parte da explicação das especificidades do Regime de 

Acumulação de dominância financeira no Brasil assentado de um recorte espacial e 

histórico. Compreender a experiência brasileira, inserida perifericamente dentro do 

contexto mundial, necessita que os olhares caminhem para compreensões que 

justifiquem a persistência e a certa inevitabilidade de modificações.  

Murray e Overton (2016, p.36), tratando do neoliberalismo para além de 

uma receita de desenvolvimento e em sua relação com a globalização, argumentam 

que se trata de uma “filosofia da sociedade que se baseia nas periferias e não pode 

existir sem a sua criação e perpetuação”. Na posição dos autores, em seus 

rebatimentos políticos, quatro mecanismos foram combinados em cenários 

periféricos: a redução do tamanho do governo62, privatização de ativos estatais, 

desregulamentação — possibilitando operações do mercado livre — e globalização 

— estimulando a concorrência em níveis escalares e de fluxo (Ibid.).  

O ponto posto a argumento é que a experiência brasileira, oriunda da 

inserção no Regime de Acumulação com dominância financeira promovida pelo 

Estado enquanto este se reajusta à doutrina neoliberal, não se distingue do cenário 

apresentado pelos autores. 

Retoma-se a relação dual apresentada no tópico anterior entre o Regime 

financeirizado e o Estado — através da combinação do entendimento de Beluzzo 

(2005) e de Chesnais (2005), de que os países desempenham funções paralelas, 

internas e externas, objetivando se integrar às relações de valorização do capital. 

 
62 Se aprendido da discussão já realizada, a redução do tamanho do governo não se relaciona ao 
enxugamento ou diminuição da importância do Estado na condução, organização e regulação da 
sociedade capitalista. 
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Bruno e Caffe (2017) articulam, semelhantemente, uma dupla dinâmica (nacional e 

internacional) do Estado capitalista neste processo. 

Na perspectiva nacional, a atuação do Estado se consubstancia enquanto 

regulador e organizador de um “modo particular do desenvolvimento capitalista” que 

corresponde a interesses das classes sociais e dos setores econômicos hegemônicos 

e legitimados (Ibid., p.128). A internacional, por sua vez, se articula através do 

processo de articulação do “espaço econômico e territorial nacional com o sistema 

capitalista mundial” (Ibid.). Entendendo a centralidade da hegemonia nesse processo, 

os autores vinculam modificações a quem a detêm — o setor financeiro. Justificam a 

conversão do Estado em uma “instância institucional organizadora dos espaços 

econômicos necessários ao desenvolvimento da acumulação rentista-patrimonial”; e, 

desse modo, a prioridade passa a ser a “promoção dos interesses da alta finança, 

mesmo que em detrimento das necessidades sociais e do desenvolvimento nacional” 

(Ibid.). 

O movimento de centralização e concentração de capital, intrínseco ao 

desenvolvimento do Regime de Acumulação com dominância financeira, se manteve 

e adquiriu contornos próprios nos países do sul global. Chesnais (2005, p.22) 

argumenta em concordância quando considera que, nos países onde nunca se 

desenraizou as “oligarquias agrárias e financeiras”, “como na América do Sul, o regime 

institucional da mundialização reforçou seus direitos de propriedade e os mecanismos 

de apropriação fundada sobre a exploração do trabalho ou dos ganhos rentistas”.  

Consolidou-se um modelo de inserção e integração internacional 

demarcado não unicamente pelo atendimento aos interesses da acumulação do 

capital financeiro, mas, também, servindo de arrimo para as economias centrais. 

Constrói-se uma integração parasitária, onde a disposição ou oferta de recursos 

naturais para a produção de base ou a exploração a baixos custos de trabalhadores 

se agregam intrinsecamente à acumulação financeirizada (Ibid.)63. Seja nacional ou 

internacionalmente, o Estado brasileiro se posiciona imobilizado, atendendo aos 

interesses financeiros e, também, de produção das economias dominantes.  

 
63 Como será demonstrado no decorrer do tópico, os processos de reprimarização e desindustrialização 
da economia brasileira atuam em mutualismo aos interesses da valorização financeira internacional, 
especializando-se na exportação de commodities, na produção industrial baseada em recursos naturais 
e serviços de baixa produtividade (AMÉRICO MOREIRA; BORBA, 2016). 
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Bruno e Caffe (2017) descortinam o aspecto forçoso e cíclico que assume 

a financeirização no caso brasileiro, quando argumentam que:   
 
O Estado e suas estruturas encontram-se gravemente manietados pelo poder 
das finanças e, consequentemente, pelas expectativas e interesses dos 
grandes grupos econômicos que se beneficiam diretamente da acumulação 
rentista-patrimonial. A partir da diversidade e inovação de produtos e 
serviços, que sistematicamente ofertam, e de sua forte ingerência sobre a 
definição do orçamento público, as finanças, de forma agressiva e 
determinada, mantêm-se em uma permanente busca de novos espaços de 
revalorização mercantil. Para isso, contam com amplo apoio da grande mídia 
que patrocinam, e, sobretudo, de seus representantes políticos e 
governamentais nas instituições e organismos do Estado brasileiro, que 
atuam, deliberada e diligentemente, para readequá-las aos imperativos do 
mercado financeiro. (Ibid., p.1026) 

 

Compreender um cenário tão logo pelas atuais características assumidas 

seria incorrer em um erro, como já demonstrado na introdução desse trabalho. 

Assumindo que a consciência analítica provém da combinação entre a totalidade e a 

historicidade, propõe-se uma abordagem deste processo que parta da circunscrição 

ao tempo histórico. Esforço esse já realizado em muitos trabalhos, no que se refere 

ao objeto em estudo, mas que apresentam justificáveis diferenças em suas 

categorizações temporais64 — relacionadas ao escopo analítico próprio de cada um, 

seja analisando aspectos econômicos, políticos ou sociais. 

Para atender aos objetivos expressos e diante de uma amostragem tão 

abrangente, decidiu-se pela constituição de um arranjo particular a ser feito entre os 

trabalhos de Paulani (2012), Américo Moreira e Borba (2016), Bruno e Caffe (2017) e 

Carvalho, Milanez e Guerra (2018). A análise parte, assim, da “crise da dívida do 

terceiro mundo” nos anos 1980. 

Paulani (2012) em seu esforço de periodizar a inserção mundial da 

economia brasileira no movimento de acumulação capitalista, caracteriza os anos 

1980 pela crise da dívida combinada à alta inflação, no que ela define “o Brasil como 

vítima da financeirização”. 

Se correto o entendimento feito do trabalho de Américo Moreira e Scherer 

(2002), a década de 1980 demarca um ponto de inflexão na atuação estatal, onde o 

aumento do poder da finança decorre do afastamento das políticas comerciais 

protecionistas. Ainda que o abandono ao modelo de substituição de importação 

 
64 Ainda que periodizações constituam abstrações descritivas e que possam assumir deformações a 
depender do interesse posto, torna-se um mecanismo a ser utilizado para facilitar a compreensão dos 
processos atuais e das relações de causalidade que possam haver. 
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provenha de ação política, mas, também, por manifestações de contradições no 

próprio modelo, é somente na década de 1980 que se questiona mais fortemente a 

capacidade de intervenção do Estado. 

Ao longo da segunda metade da década de 1960 e da de 1970, 

estabeleceu-se um cenário onde se privilegiou setores de maiores rendimentos e a 

pauta exportadora, além da escolha de sucessivos empréstimos internacionais para 

suprir o crescimento do PIB (Produto Interno Bruto). “O potencial inflacionário do 

arranjo brasileiro assentado nos mecanismos de indexação” (PAULANI, 2012, p.92) 

proveniente da escolha pelo crescentemente endividamento externo, apresentou seus 

contornos mais drásticos com o segundo choque do petróleo e o chamado choque 

dos juros, em 1979. 

Nos anos 1980, o Brasil enfrentava a crise da dívida externa, sem conseguir 

fortalecer sua própria moeda a fim de suplantar a ampliação do serviço da dívida e a 

elevação do preço do petróleo (PAULANI, 2012). Situação que contribuiu diretamente 

para a perda da autonomia estatal, subordinando-a às finanças em uma conjuntura 

de alta inflação e estagnação do produto e da renda (BRUNO; CAFFE, 2017). 

Consolida-se uma “financeirização proveniente dos ganhos inflacionários, que 

permitiu o rápido aumento da concentração bancária e o fortalecimento do setor 

financeiro às expensas da acumulação industrial” (Ibid., p.1058). As bases 

econômicas, que justificariam e fortaleceram as mudanças políticas assumidas com 

maior radicalidade na década seguinte, foram, assim, estabelecidas; como 

evidenciado no trecho a seguir: 

 
Após a experiência bem-sucedida de industrialização fundada no 
voluntarismo do Estado e da crise da dívida nos anos oitenta, a legitimidade 
da intervenção do Estado foi questionada. A concepção neoliberal passa a 
associar, de forma oportunista, a crise do modelo de substituição de 
importações ao intervencionismo estatal, esquecendo completamente os 
avanços em termos de industrialização ocorridos entre o pós-guerra e a 
década de oitenta. As reformas estruturais do neoliberalismo tinham como 
objetivo central a redução do papel do Estado na economia, por meio da 
desregulamentação e da privatização. (AMÉRICO MOREIRA; BORBA, 
2016). 

 

Construídas as bases discursivas, a década de 1990 é marcada pelo 

ingresso ativo do Brasil na financeirização. Bruno e Caffe (2017, p.135) compreendem 

esse período como a primeira fase da instauração do “modelo neoliberal-dependente 

com inserção internacional subordinada aos mercados globais”, englobando os 

governos de Fernando Collor e Fernando Henrique Cardoso. 
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Américo Moreira e Scherer (2002, p.53) argumentam que essa inserção se 

deu por dois motivos principais: (i) a criação de um “ambiente favorável à retomada 

de crédito”, garantido pelas políticas de liberalização e desregulamentação dos 

mercados e dos planos que permitiram o controle inflacionário; (ii) as reformas do 

setor financeiro e com a atuação dos agentes financeiros, já não mais manietados, 

que possibilitou a “extensão de um regime de acumulação sob dominância financeira”. 

Lançados os alicerces, o Estado brasileiro efetivamente adota a ideologia 

neoliberal, e o faz de forma estrutural. Em sua análise das mudanças institucionais 

atreladas à inserção internacional do Brasil, Bruno e Caffe (2017, p.1035) advogam 

pelo caráter fundante que essas transformações assumiram do ponto de vista 

econômico — afetando uma “economia ainda em desenvolvimento, plena de 

contradições e heterogeneidades estruturais” — e do ponto de vista político, através 

de reformulações não só do aparelho de Estado, mas também de suas funções65.  

Os autores, por consequência, prosseguem a análise buscando 

compreender a abrangência dessas transformações e de que forma elas 

consististiram em uma composição coesa. A interpretação posta é a do 

estabelecimento de uma relação de protocooperação, que se espraiava em muitas 

direções. Isto é, ainda que moldassem as bases para as modificações futuras, estes 

vários processos se beneficiaram da interação entre eles, porém não eram tão 

interligados a ponto de se prejudicarem pelo malogro de algum.  
 
O Estado brasileiro lança-se num processo de reestruturação, que se 
desdobrou em várias dimensões organizacionais: a) privatizações e 
desnacionalizações de grandes empresas estatais; b) reconfiguração da 
forma de inserção internacional; c) reforma monetária com a implementação 
do Plano Real e medidas de sustentação da acumulação bancária e 
financeira; d) reformas de ordem política; e) reforma no sistema de 
seguridade social; f) reforma do sistema tributário; g) reforma administrativa. 
(Ibid.). 

 

Foram essas reestruturações, que garantiram, na visão de Paulani (2009), 

que, na segunda metade dos anos 1990, o Brasil se consolidasse enquanto uma 

plataforma internacional de valorização financeira. Conjuntamente, fortaleceu-se os 

 
65 “A análise da Lei 8.031, que lançou o Programa Nacional de Privatização, é particularmente 
esclarecedora da nova orientação do Estado brasileiro. Entre seus objetivos destacam-se: i) 
reordenamento estratégico da presença do Estado na economia – tratava-se de retirar o Estado de 
setores onde os capitais privados poderiam supostamente operar de modo mais eficiente. Ao Estado 
caberia o provimento de bens tipicamente públicos: educação, saúde, justiça, segurança e regulação.” 
(BRUNO; CAFFE, 2017, p.1036)  
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setores rentistas nacionais. A acumulação financeira impulsionada pelos processos 

inflacionários, após a estabilização monetária, cede lugar a uma ainda mais corrosiva, 

a mantida pela elevação dos juros reais, garantindo altas rendas financeiras através 

do crescimento da dívida pública (PAULANI, 2009; BRUNO; CAFFE, 2017). 

Analisando o impacto do aumento e manutenção das taxas de juros reais 

elevadas, Américo Moreira e Borba (2016) caracterizam que se outorgou à economia 

brasileira um duplo déficit: orçamentário e comercial. Ainda que apresentando 

superávits primários expressivos, mantem-se em elevação o déficit orçamentário 

(Ibid.). Os déficits comerciais, por sua vez, decorreram da apreciação da taxa de 

câmbio e da abertura comercial (Ibid.). Desse modo, hegemonia financeira se constitui 

permanentemente no âmago da economia brasileira e se delimitou pela priorização 

das altas taxas de renda de juros, vinculadas ao endividamento público agora interno, 

mas que molestamente financiado através de prazos e encargos onerosos (BRUNO; 

CAFFE, 2017). 

Paulani (2012) argumenta que os anos 2000 foram marcados pela 

“consolidação da posição brasileira no capitalismo financeirizado”. Bruno e Caffe 

(2017) definem o período de 2004 a 2014, como a segunda fase do “modelo 

neoliberal-dependente com inserção internacional subordinada aos mercados 

globais”. Ambos os autores concordam que o período não apresentou uma modulação 

ao que vinha sendo construído em termos de política econômica. 

Pelo contrário,  
 
Com a ascensão de Lula ao governo federal a política econômica não muda. 
A liquidez é rigidamente controlada (logo de início a elevação do compulsório 
dos bancos cortou em cerca de 10% os meios de pagamento da economia), 
os juros permanecem em patamares extremamente altos e os superávits 
primários elevam-se para além dos níveis exigidos pelo próprio Fundo 
Monetário Internacional (FMI). Ademais, medidas adicionais são tomadas no 
sentido de completar o processo de inserção da economia brasileira nos 
circuitos mundiais de acumulação financeira: extensão da reforma da 
previdência ao funcionalismo público, reforma da lei de falências no sentido 
de priorizar os interesses dos credores financeiros, adoção de medidas para 
aumentar o grau de abertura financeira. (PAULANI, 2012, p.92) 

 

Em outras palavras, o processo de financeirização66 e inserção 

internacional do Brasil concretizado na primeira década dos anos 2000, acarretou um 

 
66 Para Bruno e Caffe (2017, p.1028), financeirização “caracteriza a vigência de um ambiente 
macroeconômico onde as alocações financeiras de capital tornam-se predominantes, desestimulando 
as alocações diretamente produtivas. Esse fenômeno tem expressões microeconômicas e setoriais 
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duplo processo de reprimarização e desindustrialização (AMÉRICO MOREIRA, 

BORBA, 2016). A desindustrialização precoce decorre do aumento da especialização 

em commodities, na indústria baseada em recursos naturais e em serviços de baixa 

produtividade (Ibid., p.176). A reprimarização da pauta exportadora, por sua vez, se 

deu mediante a “sobrevalorização cambial associada à racionalização produtiva”, a 

qual substituiu a produção doméstica por importações (Ibid., p.177-178). 

A partir de artigo publicado no jornal Le Monde Diplomatique Brasil em 

agosto de 2012 por Leda Paulani — onde a autora sustentava que a inserção 

brasileira no capitalismo mundializado se deu pela via do rentismo e pela via do 

neoextrativismo configuraria uma dependência redobrada do país —, levaram a 

Carvalho, Milanez e Guerra (2018) a categorização do modelo rentista-neoextrativista. 

Mais do que caracterizar os aspectos relacionados à valorização financeira 

e ao domínio da exploração de commodities, essa perspectiva desvela com maior 

rigor o papel do Estado e os aspectos descomedidos e devastadores desse modelo, 

quando o associam aos processos de acumulação por espoliação de Harvey 

(2014b)67 e o neoextrativismo de Gudynas (2009)68. Define-se o modelo rentista-

neoextrativista por: 

 
particulares, pois altera as praticas da gestão empresarial e mantém a taxa de investimento produtivo 
aquém do nível necessário à melhora das condições de vida das populações. Uma de suas 
consequências mais graves é a perda de autonomia dos Estados nacionais, seja para formular a política 
econômica, seja para implementar medidas necessárias ao processo de desenvolvimento 
socioeconômico sustentável. Uma vez que essas atribuições são intrínsecas aos Estados, não se 
esperaria que mercados e setor privado tivessem objetivos sociais ex-ante. Dados os objetivos de 
revalorização e de lucro mercantil que, por natureza, lhes caracterizam, a subordinação de governos e 
administrações públicas aos interesses da alta finança constitui-se em um limite estrutural maior, a ser 
superado em uma estratégia consistente de desenvolvimento.” 
67 Acumulação por espoliação, na visão de Harvey (2014b, p.122) se refere ao entendimento de que 
os processos demarcados por Marx por “acumulação primitiva” são continuamente constitutivos ao 
próprio processo de acumulação, e que, por vezes, alguns desses “foram aprimorados para 
desempenhar hoje um papel bem mais forte que no passado”. De comum, o Estado persiste enquanto 
apoiador e promotor, uma vez que é o possuidor do monopólio da violência. 
Nesse sentido, os processos dilapidadores e violentos iniciais de mercantilização e a privatização da 
terra, a expulsão violenta de populações, o estabelecimento da propriedade privada, mercadificação 
da força de trabalho, entre outros, mantiveram-se e adquiriram contornos atuais (Ibid.). Em seus 
rebatimentos modernos, Almeida Filho e Paulani (2011) exemplificam através da privatização e da 
atuação do capital financeiro. “O processo exemplar desse tipo é o da privatização. A violência que é 
inerente a esses movimentos tem sempre como esteio o pode de Estado, que é quem os conduz. Os 
outros expedientes que integram o processo de acumulação por espoliação encontram-se no sistema 
de crédito e no capital financeiro, pois eles permitem, entre outras coisas, dilapidação de ativos, 
valorização fraudulentas, falsos esquemas de enriquecimento e o aprisionamento de populações 
inteiras a enormes montantes de dívidas estatais” (Ibid., 2011, p.256). 
68 Gudynas (2009) defende o neoextrativismo enquanto um modelo próprio da América do Sul, onde 
se passa a conceber o extrativismo e a apropriação da natureza enquanto um mecanismo para o 
combate a pobreza e a promoção do desenvolvimento. Nesse sentido, o Estado promove programas 
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uma inserção ativa e subordinada na acumulação rentista, constituindo-se o 
Brasil, no século XXI, em uma plataforma emergente de valorização 
financeira, a garantir ganhos inigualáveis – um dos maiores do mundo – 
mediante elevação das taxas de juros, no âmbito da política monetária e 
cambial de ajuste; e uma inserção internacional periférica e subordinada nos 
processos de acumulação por espoliação [...], com base na produção de 
commodities, sobremodo agrícolas e minerais. (CARVALHO, MILANEZ; 
GUERRA, 2018, p.20) 

 

Os modelos rentista-patrimonial, apregoado por Bruno e Caffe (2017), e 

rentista-neoextrativista, por Carvalho, Milanez e Guerra (2018), não são modelos 

contraditórios, mas concordantes. Ambos demarcam a “dependência redobrada” 

decisivamente promovida pelo Estado para a promoção da acumulação rentista-

financeira e do setor exportador de commodities, com a diferença que o segundo faz 

um aceno teórico aos efeitos impetuosos desse modelo. 

Em função da implantação desse modelo e do atendimento irrestrito aos 

interesses do capital bancário-financeiro e de grandes empresas, o Estado brasileiro 

se limita e se cerceia (BRUNO; CAFFE, 2017), comprometendo a atividade estatal e 

até mesmo o seu desempenho na implementação dos processos requerentes de 

legitimação. Decerto a distribuição equitativa da renda e aumento da capacidade 

produtiva, pilares do desenvolvimento socioeconômico, viram-se comprometidos na 

imposição desse modelo (Ibid.). 

A financeirização ainda se impõe ao nível doméstico, “reduzindo, ou 

mesmo anulando, os efeitos positivos das políticas sociais distributivas 

implementadas pelo Estado” (Ibid., p.1048). O período temporal dos governos de Luís 

Inácio Lula da Silva e Dilma Rousseff é marcado pela implementação de políticas 

sociais — “redistributivas e de inclusão via consumo (o programa Bolsa Família, 

aumentos reais do salário-mínimo, expansão do consumo popular via crédito, etc.)” 

(Ibid., p.1037) —, mas que resultaram em processos de financeirização decorrentes 

do endividamento das famílias e de empresas não financeiras.  
 
Dessa maneira, as novas relações Estado-economia, capitaneadas pelo 
governo do Partido dos Trabalhadores, criavam as condições para que o 
processo de financeirização brasileiro, antes focado no endividamento 
público interno, estendesse seu espaço de valorização rentista-patrimonial, 
sobre o endividamento privado. Para isso, os agentes financeiros 
multiplicaram em sua estrutura de ativos as dívidas das famílias e das 

 
sociais com a captura de parte dos excedentes dos setores extrativos. Entretanto, ainda consiste em 
uma inserção internacional subordinada, que, nos seus rebatimentos sócio-territoriais, mantem e, por 
vezes, agravam os impactos sociais e ambientais. 
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empresas não-financeiras, por meio da expansão de suas operações de 
crédito. (Ibid., p.1037) 

 

Contraditoriamente, o governo brasileiro ainda tenta conciliar o modelo 

rentista-patrimonialista com os interesses da acumulação produtiva industrial. Para 

tanto, faz-se uso do grande mercado assalariado local. Américo Moreira, Castro e 

Oliveira (2019, p.16) enumeram os fatores que sustentaram o crescimento da 

demanda doméstica: “a política de valorização do salário-mínimo, a ampliação do 

emprego formal e a estratégia agressiva dos bancos públicos de ampliação do 

crédito”. Através do fortalecimento do mercado interno e, consequente, do 

relaxamento do compromisso fiscal com a melhora da situação tributária, retomaram-

se as políticas públicas, em especial as de investimentos em infraestrutura (Ibid.). 

 
a retomada dos investimentos em infraestrutura no âmbito do Programa de 
Aceleração do Crescimento (PAC) foi crucial para a expansão do mercado 
doméstico. A realização de blocos de inversões garantiu a ampliação da 
matriz energética (geração e transmissão de energia elétrica; produção, 
exploração e transporte de petróleo; gás natural e combustíveis renováveis) 
e o desenvolvimento da infraestrutura logística (rodovias, portos, aeroportos 
e hidrovias). Adicionalmente, o Governo ampliou os investimentos em 
infraestrutura social e urbana envolvendo saneamento, habitação, metrôs, 
trens urbanos e infraestrutura hídrica. (Ibid., p.16) 

 

Américo Moreira e Borba (2016) entendem que o objetivo seria o estímulo 

do crescimento da capacidade produtiva através da criação de mercados próprios por 

investimentos associados ao Estado, em maior grau, e ao privado. As “decisões de 

investimentos estariam determinadas pelo aumento dos mercados domésticos que 

seriam criados de maneira não autônoma ou induzidos pelas relações intraindustriais” 

(Ibid., p.170) 

Em 2009, Paulani já alertava que esse arranjo macroeconômico — a 

substituição em partes dos investimentos privados, em queda, pelos investimentos 

governamentais e o dinamismo de um consumo puxado pelo crédito — não seria 

sustentável a longo prazo. A autora argumenta que o consumo em si não tem 

dinamismo para puxar a economia como tem o investimento; e ainda prossegue a 

análise considerando que esse é um “arranjo típico de um processo de acumulação 

em que a finança está no comando, fomentando o crescimento de riqueza fictícia” 

(PAULANI, 2009).  

O efeito foi contrário ao esperado: as ações de investimento nas áreas de 

infraestrutura não obtiveram sucesso, “no sentido de aumentar a competitividade da 
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estrutura produtiva, em particular da indústria de transformação, e superar os 

desequilíbrios externos, internalizando a oferta industrial e tornando-a mais densa e 

complexa” (AMÉRICO MOREIRA; BORBA, 2016, p.178).  

Na década seguinte, verificou-se um aprofundamento maior do processo 

de reprimarização/desindustrialização do Brasil (Ibid.) e uma submissão ainda maior 

ao modelo rentista-patrimonialista e sua lógica de acumulação. 

O segundo governo de Dilma Rousseff e o de Michel Temer foram 

caracterizados pela completa submissão à financeirização e aos interesses rentistas. 

Bruno e Caffe (2017, p.1038) caracterizam o período de 2015 a 2017 como a “captura 

total do Estado pelos interesses da alta finança com sua ideologia neoliberal e busca 

de novos espaços de revalorização mercantil”. O período é assim caracterizado: 
 
As estruturas do Estado passam a ser diretamente controladas por 
representantes do mercado bancário-financeiro, permitindo aos grandes 
bancos e empresas não-financeiras atuarem diretamente sobre a definição e 
gestão do orçamento publico e a formatação e condução da política 
econômica. Os representantes da alta finança controlam o Ministério da 
Fazenda e o Banco Central. A política monetária torna-se ainda mais restritiva 
e a política fiscal converte-se num expediente de geração de caixa para a 
União, aprofundando a crise dos Estados federados. Na conceituação 
proposta por Théret (1998), o Brasil torna-se um caso típico de regime fisco-
financeiro no âmbito do qual as finanças públicas estão completamente 
subordinadas às finanças privadas e estas últimas plenamente inseridas no 
circuito da acumulação rentista-patrimonial, característica dos processos de 
financeirização. (Ibid., p.1038) 

 

A conjuntura econômica estabelece um cenário socialmente funesto. 

Atrelado aos processos de financeirização em curso, os serviços sociais essenciais a 

serem promovidos para a população são reduzidos ou incorporados aos interesses 

do rentismo e de agentes financeiros e bancários (Ibid.). Esse modelo, 

paulatinamente, vai introduzir às PPPs no âmago dos processos da acumulação 

capitalista, uma vez que possibilita continuamente a legitimação da forma política pela 

implementação de infraestruturas e serviços sociais ao mesmo tempo que garante a 

acumulação produtiva e, principalmente, financeira. 

Ainda que não abordados com a profundidade merecida, mas ainda 

relacionados à inserção tardia e intensiva do Brasil nos circuitos de valorização 

financeirizada do capitalismo, são os aspectos sociais. Ao contrário de outros países 

latino-americanos, que vinham sofrendo com medidas de “ajustamento 

macroeconômico” pelo Consenso de Washington desde a década de 1980 

(PETERSEN, 2010), o Brasil passava pela experiência de redemocratização. 
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 Dessa forma, na década seguinte (1990), tem-se o enfrentamento de dois 

modelos estatais antagônicos — a afirmação do modelo de ajuste estrutural e a 

execução da agenda universalista promovida pela Constituição Federal (CF). 

Carvalho, Milanez e Guerra (2018, p.22) entendem essa dicotomia quando 

argumentam que “a experiência brasileira de ajuste estrutural”, empreendida pela 

financeirização do processo de acumulação através da atuação decisiva do Estado, 

demarcou “a dominância do Estado ajustador69 [...] a conviver com a 

institucionalização do Estado democrático, nos marcos de uma democracia formal, 

institucional, restrita e subordinada à lógica de expansão do capital”.  

Como resultado da política de ajustamento aos interesses do capital 

financeiro, aos longos dos anos, o “Estado brasileiro se amplia pelo mercado” (Ibid.)70, 

culminando na desregulamentação e no desmonte gradativos da CF, com o objetivo 

de se distanciar da agenda universalista prevista (PETERSEN, 2010). 

Rebatimentos sociais ainda maiores, ainda que não aprofundados por não 

consistirem objetivo do presente estudo, são observados com a crise política 

desenvolvida no Brasil nos últimos anos, principalmente a partir do impeachment de 

2016. Ainda que também expressão da experiência de ajuste econômico, social e 

político empreendido pelo Estado brasileiro no movimento de inserção aos circuitos 

de valorização financeira e à promoção do rentismo, Carvalho, Milanez e Guerra 

(2018) destacam dois elementos dessa crise que se relacionam com o desempenho 

da forma política. Demarcada pelo comprometimento ou até mesmo inexequibilidade 

de processos de legitimação e de hegemonização assumidos pela forma política, a 

crise política brasileira assume uma dupla expressão:  
 
– a captura da democracia pelo poderio econômico, pelas forças do capital. 
Com efeito, as grandes empresas, os representantes do rentismo passaram 
a controlar a democracia, difundindo mecanismos de corrupção, provocando 

 
69 Estado ajustador é o “Estado que ajusta e se ajusta aos processos de acumulação e valorização do 
capital, no âmbito do capitalismo mundializado” (CARVALHO, MILANEZ; GUERRA, 2018, p.22). 
70 Em um empenho por compreensões totalizantes e exercendo um esforço sintético, Carvalho, Milanez 
e Guerra (2018) caracterizam cinco “ciclos de ajuste” a partir da constituição e evolução do modelo — 
baseado no rentismo e no neoextrativista — desenvolvido no Brasil. De 1990 a 2017/208, estas seriam 
as categorizações propostas: (i) 1990 a 2002 (Governos Collor de Mello, Itamar Franco e Fernando 
Henrique Cardoso): ciclo de estabilização da economia; (ii) 2003 a 2007 (Primeiro mandato e primeira 
metade do segundo mandato de Luís Inácio Lula da Silva): ciclo de consolidação das políticas de ajuste 
e de reconstituição do mercado interno de consumo de massas; (iii) 2007 a 2014 (Segunda metade do 
segundo mandato de Luís Inácio Lula da Silva e primeiro mandato de Dilma Rousseff): ciclo de 
articulação de políticas de ajuste e neodesenvolvimentismo; (iv) 2015 a 2016  (Segundo mandato de 
Dilma Rousseff até o Golpe de 2016): ciclo de retomada da ortodoxia rentista, em um ajuste à direita; 
(v) 2016 a 2017/2018 (Governo de Michel Temer): ciclo de submissão radical ao financismo e desmonte 
de direitos, pela via do golpe. 
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um descrédito não somente na política, mas no campo político. Trata-se de 
um efetivo controle social do Estado pelo mercado, fragilizando a democracia, 
capturada pelos interesses do capital.  
– a crise na relação fundante Estado-sociedade, expressa no distanciamento 
entre Estado e sociedade civil, em suas expressões contemporâneas. (Ibid., 
p.47)  

 

É em face do cenário de constituição de um regime de acumulação rentista-

patrimonial, reproduzido através das estruturas da financeirização, associado a uma 

crise política de legitimação que se desenvolvem as relações a serem estudadas.  

Bruno e Caffe (2017, p.158) sintetizam as características assumidas pelo 

Estado brasileiro da seguinte forma: ele é marcado pela “regressividade e expansão 

da carga tributária”, pela incompletude das “estruturas de bem-estar, pela “reduzida 

autonomia da política econômica e ausência de uma estratégia nacional de 

desenvolvimento”, por “gastos reduzidos de legitimação” e pela subordinação 

hierárquica da forma política aos imperativos do setor bancário e financeiro. 

A sujeição assumida pelo Estado brasileiro em atender aos interesses da 

revalorização rentista-patrimonial em detrimento da equidade social impôs limites a 

atuação estatal (BRUNO; CAFFE, 2017, AMÉRICO MOREIRA; BRAGA, 2016, 

PAULANI, 2012; CARVALHO; MILANEZ; GUERRA, 2018). Com a busca obrigatória 

pelo superávit primário e a manutenção de déficits nominais, tem-se o beneficiamento 

do rentismo e da acumulação financeira em detrimento da produção (PAULANI, 2016) 

— impactando, também, na concentração de renda através da escolha pelo 

pagamento dos juros. O excedente primário espremendo o gasto social e comprimindo 

o investimento público, associado ainda a um regime de crescimento subordinados às 

finanças e de baixo crescimento, faz com que o Estado brasileiro perca capacidade 

de atingir um maior desenvolvimento socioeconômico através de estratégias e planos 

nacionais (BRUNO; CAFFE, 2017). 

Ancoradas a essa dinâmica, as preteridas políticas sociais acabam sendo 

inseridas e absorvidas enquanto espaços de valorização e rentabilidade dos agentes 

promotores da acumulação rentista-patrimonial (Ibid.). É nesse contexto que as PPPs 

acabam adquirindo robustez e conquistam certa centralidade enquanto um 

mecanismo que possibilita atender aos interesses impostos de promoção da 

infraestrutura e serviços necessários ao funcionamento do modo de produção 

capitalista, ao mesmo tempo que permitem a acumulação financeira. 
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Dada a incapacidade estrutural de crescimento econômico em maiores 

períodos, de atender aos imperativos da acumulação produtiva e do subjugo aos 

interesses do capital financeiro — flexível, especulativo e avesso a longas 

imobilizações de ativos —, Bruno e Caffe (2017, p.1059) conseguem sintetizar o 

quadro que impossibilita o desenvolvimento brasileiro. 

 
Como um corolário, pode-se argumentar que regimes de crescimento 
dominados pelas finanças não são capazes de compatibilizar duas condições 
imprescindíveis ao desenvolvimento das nações: coesão social e coerência 
macroeconômica. Contraditoriamente, esses regimes quando alcançam a 
segunda, o fazem à custa da primeira, precisamente porque impedem que as 
relações Estado-economia se reconfigurem para prover a institucionalidade 
capaz de compatibilizá-las em prol da estabilidade social e da 
sustentabilidade da dinâmica macroeconômica.  

 

Da discussão sobre a inserção do Brasil no regime internacional de 

acumulação financeirizado e os ajustes necessários para tanto, evidencia-se a 

incompatibilidade persistente da associação entre a equidade social e a coerência na 

política e na economia — traço endógeno à dominância da finança. 

É central a essa seção o entendimento de que a primazia da acumulação 

rentista-patrimonial (BRUNO; CAFFE, 2017), desenvolvida no que se constitui o 

modelo rentista-neoextrativista (CARVALHO; MILANEZ; GUERRA, 2018), e suas 

implicações — como a reprimarização e a desindustrialização (AMÉRICO MOREIRA; 

BORBA, 2018), como a redução e incorporação dos serviços sociais essenciais aos 

interesses financeiros e rentistas (BRUNO; CAFFE, 2017) e como o aprofundamento 

sistêmico das desigualdades sociais (CHESNAIS, 2002; HIRSCH, 2010) — enquanto 

elementos inseridos dentro uma lógica estrutural.  

Essa seria a de garantir continuamente a reprodução do capital. Ao preterir 

determinadas frações do capital e da sociedade, o Estado garante a reprodução e a 

acumulação em novas bases. Essas, operando pela primazia do capital fictício 

(CHESNAIS 2002, 2005) e não mais derivadas da lógica industrializante do período 

fordista/keynesiano, exigem mudanças correspondentes do e no Estado. 

A análise feita do desenvolvimento do modelo econômico brasileiro 

corrobora com a perspectiva de autonomia relativa. O conceito de Poulantzas (2015) 

e retrabalhado por Hirsch (2010) aqui adquire uma dimensão elucidativa das 

mudanças ocorridas no Brasil desde a década de 1980. 

É pelo entendimento da autonomia relativa que se explica que o Estado 

nunca deixa de ser capitalista, mesmo quando seus dirigentes se opõem a classes 
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burguesas (HIRSCH, 2010) ou materialmente quando o modelo estabelecido, no caso 

brasileiro, “inviabiliza” determinadas frações do capital (no caso, do capital produtivo). 

Sendo mais estrutural do que o simples atendimento a interesses específicos, a 

perspectiva assumida pelo Estado é a viabilização da acumulação e da reprodução 

do capital. Não se está trabalhando um Estado que corporifica uma vontade burguesa 

uníssona.  

Frações do capital e de classes sociais são preteridas no atendimento 

medular aos interesses gerais do processo de acumulação e das alterações que ele 

demande. Isso não garante, no entanto, que o Estado seja visto enquanto 

corporificação do domínio de classe, pelo menos aparentemente. O que se coloca em 

questão para a continuidade do sistema é a necessidade permanente da organização 

da hegemonia, estabelecendo um “jogo variável de compromissos provisórios” 

(POULANTZAS, 2015). 

Portanto, o fortalecimento da dimensão financeira e dos processos de 

acumulação rentista demarcam a regularidade assumida pelo modelo rentista-

patrimonialista, tendo inclusive não só superado a crise de 2008, mas saindo dela 

fortalecido — como mostra a análise feita do segundo governo de Dilma Rousseff e o 

de Michel Temer. O aumento expressivo da desigualdade, as baixas taxas de 

crescimento e a imposição de um processo desindustrializante da economia reforçam, 

em outra escala, imposições derivadas da inserção brasileira no regime internacional. 

A nível interno, esse processo gera fissuras que garantem o processo de valorização 

capitalista. 

No que se refere às PPPs, a acentuação das desigualdades e a pouca 

margem para intervenções do Estado no campo econômico e no social possibilita, 

para além de uma agenda ideológica, a implantação e utilização do próprio 

instrumento. Isto é, a incapacidade crescente — e com maior força a partir da reforma 

estatal nos anos 1990 — do Estado de garantir e realizar os investimentos necessários 

não devem ser vistos enquanto uma diminuição desse em detrimento do setor privado. 

O que se coloca enquanto questão é a racionalidade e a funcionalidade que essa 

incapacidade assume no sistema. O fortalecimento de outros modelos de intervenção 

no espaço e na sociedade asseguram a vinculação das PPPs com a constante 

necessidade de investimentos. 

Afirma-se, por fim, que se o Estado não se faz tão presente na esfera social 

e nem na esfera produtiva, a intervenção estatal passa se concentrar na esfera 
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financeira e na da regulação, justificando assim intervenções outras, como a política 

de juros, o ajuste fiscal recessivo, as isenções tributárias... Assim, retoma-se as 

análises de Benko (2002), Hirsch (2010) e Mascaro (2013) ao se opor as teses que 

advogam pela constituição de um Estado mínimo, enfraquecido ou em diminuição. Um 

Estado que é capaz de ir contra a interesses específicos do capital ou romper com 

pactos sociais institucionalizados não é fraco ou diminuto. Ainda que afirmando um 

maior caráter de classe que o modelo de Estado predecessor, ele estabelece uma 

racionalidade que lhe é própria, intervindo diferentemente na econômica, na 

sociedade e no espaço.  

 

2.6 Por que pensar processos socioespaciais do fenômeno estatal a partir da 
constituição de uma matriz espacial da forma política? 

 

Tendo estabelecido as mediações necessárias entre o regime de 

acumulação rentista-patrimonial no Brasil e a atuação estatal neoliberal, resta ainda a 

dúvida de como o espaço e, mais necessariamente, sua análise entrariam nessa 

equação. Ainda que tratado sob alguns aspectos nos tópicos anteriores, não o foi dada 

a atenção devida. Objetivando sanar essa lacuna, esse tópico se faz presente.  

Se o neoliberalismo se apresenta enquanto uma doutrina relacionada à 

dimensão e funcionalidade do Estado (HARVEY, 2014a), como já visto, ou como um 

conjunto de práticas político-econômicas, seus processos não são uniformes. Isso é, 

os processos de neoliberalização dependem de todo uma conjuntura e um contexto 

para sua efetivação. 

Magalhães (2016, p.46) argumenta que, diante da impossibilidade de se 

realizar plenamente, o projeto neoliberal existente na prática:  
 
é uma versão [em variações histórico-geográficas] do neoliberalismo, 
imperfeita segundo os objetivos do próprio projeto, misturada com resquícios 
históricos do Estado e da economia de acordo com suas características em 
cada lugar, e, sobretudo, interagindo com a sociedade, também de acordo 
com suas características formadas por trajetórias anteriores específicas.  

 

Entretanto, isso não quer dizer que ele possa adquirir expressões tão 

diversas a ponto que não se consiga distinguir suas características fundantes. 

Brenner, Peck e Theodore (2012, p.19) argumentam que a neoliberalização é uma 

“forma particular de reorganização regulatória” que reajusta os “modos de governança 
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institucionalizados” e as “relações estado-economia”, objetivando “impor, ampliar ou 

consolidar formas mercantilizadas e comodificadas de vida social”.  

Do discutido, duas noções precisam ser evidenciadas. Os processos de 

neoliberalização variam a depender do “contexto georregulatório” (Ibid.) em que são 

implementados e envolvem modificações na própria autonomia relativa do Estado. 

Alteram, portanto, as relações sociais de forças e classes e modificam o próprio 

espaço — observado a partir de sua perspectiva relacional, resultante do universo de 

objetos, sujeitos e ações (HAESBAERT, 2014). 

Para entender como isso se configura materialmente no regime de 

acumulação posto, resta ainda se debruçar sobre a articulação do espaço com o 

Estado. Para Hirsch (2010, p.184), os espaços sociopolíticos são resultado da 

socialização, sendo  
 
constituídos por meio de processos sociais de dominação e controle, e por 
isso devem ser vistos como dispositivos de poder que simbolizam e também 
fixam materialmente a filiação político-social, os processos de inclusão e 
exclusão. Eles são resultado de compromissos sociais e relações de 
dominação institucionalizadas, com as quais se cria a coesão entre os 
diversos atores em conflitos. 

 

Harvey (2013), por sua vez, procura compreender essa relação a partir da 

organização hierarquizada do sistema político e sua relação com o poder71. O autor 

entende que teorias que tratam o Estado de modo unitário ou monolítico não são 

capazes de compreender os conflitos existente entre os distintos níveis do sistema. 

Hierarquia e nível passam a ser importantes elementos de análise na 

relação do espaço e o Estado. Tornam-se elementos constitutivos a serem analisados, 

uma vez que o desenho institucional dos aparelhos de Estado rebate em 

configurações hierarquizadas espacialmente. 

Entretanto, com as modificações assumidas pelo capitalismo, pelo 

Estados-nações e pela relação do Estado-sociedade em nível global, Hirsch (2010) 

demonstra certa preocupação em se deter ao conceito de nível dentro de um recorte 

restrito ao sentido espacial-geográfico. 
 

 
71 “O sistema político é organizado ao longo de linhas hierárquicas similares por razões similares. 
Enquanto os Estado-nação ocupam uma posição fundamental nessa hierarquia, as organizações 
supranacionais refletem a necessidade de coordenações globais, e arranjos governamentais regionais, 
municipais e comunitários vinculam os interesses universais com aqueles puramente locais.” 
(HARVEY, 2013, p.534-535) 
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o desenho institucional do aparelho de Estado assume uma configuração 
mais complexa. Se funções político-administrativas de regulação e direção 
são deslocadas do Estado-nacional para níveis subnacional, regional e 
internacional, então não se pode de maneira alguma entender o conceito de 
“nível” apenas em sentido espacial-geográfico. Com ele, caracteriza-se muito 
mais um sistema de agregado de regulamentação mais ou menos 
institucionalizado, mais diferenciado pela extensão de sua eficácia, com 
maior poder de interferência e capacidade de sobreposição. (Ibid., p.183-184) 

 

Sobreposições e conflitos entre os diferentes níveis e hierarquias, para 

Harvey (2013) e Hirsch (2010), acabam impossibilitando toda e qualquer 

compreensão que entenda a relação Estado-espaço de forma unitária, fechada ou até 

mesmo fixa. Mas como compreender essa relação se a solução não está na definição 

de escalas monolíticas e fechadas atreladas ao funcionamento dos aparelhos de 

Estado? 

A situação ainda se vê mais complexa quando se acrescenta a discussão 

o fato que, na reestruturação regulatória promovida pelos processos de 

neoliberalização, incorporou-se “um processo multidimensional de destruição criativa 

institucional e espacial” (BRENNER; PECK; THEODORE, 2012, p.30). Argumenta-se 

que a neoliberalização, no curso do seu desenvolvimento, “transformou 

qualitativamente o que poderia ser chamado o ‘contexto do contexto’, isto é, o terreno 

político, institucional e jurídico dentro do qual os caminhos local, regional e 

nacionalmente específicos da reestruturação regulatória são forjados” (Ibid.).  

Um dado munícipio poderia configurar um contexto institucional regulatório 

autônomo no que se refere a uma dada política. Não é isso que está em questão. 

Afinal, “os espaços não existem independentes uns dos outros, mas constituem-se e 

produzem efeitos no interior de uma configuração espacial social e complexa” 

(HIRSCH, 2010, p.185).  

A posição de Harvey (2013, p.544) é semelhante: 
 
As várias estruturas hierarquicamente organizadas nas esferas das finanças, 
da produção, do Estado etc., com as hierarquias urbanas estruturadas para 
assegurar que o movimento eficiente de mercadorias, se unem 
atabalhoadamente umas com as outras para definir várias escalas – local, 
regional, nacional e internacional (para usar categorias comuns que refletem 
em linhas gerais o que queremos dizer). As alianças de base territorial podem 
se formar em qualquer uma dessas escalas.  

 

Questiona-se, aqui, a complexificação da relação entre escalas, forças 

sociais e a competição interterritorial. O que se argumenta é que — diante da 

mundialização do capital financeiro, da implementação de um regime de acumulação 



 131 

com dominância financeira e dos processos de neoliberalização em contínuo 

andamento — surgem novas e fortalecidas relações de concorrência/cooperação 

entre diferentes lugares e escalas e a justaposição de modelos georregulatórios 

passam a estabelecer uma nova relação com a produção do espaço.  

Benko (2002, p.75) considera que as cidades, inclusive no nível de seus 

intra-urbanos, passam a ser reestruturadas e constituem um importante elemento em 

um contexto determinado pela crescente importância assumida pelo capital financeiro. 
 
A crescente importância assumida pela esfera capitalista das finanças (e 
pelos centros de comando) nas grandes empresas vai, do ponto de vista da 
reestruturacão espacial, reforçar o potencial econômico urbano e espacial 
das atividades financeiras de comando nas grandes cidades, acarretando 
talvez consequências devastadoras no nível das estruturas espaciais no 
próprio interior das cidades. (Ibid., p.75) 

 

Brenner (2018) pode ser utilizado para exemplificar a dificuldade que essa 

equação desenvolve ao focar na consolidação da relação da produção do espaço, do 

Estado e do capitalismo mundial. Ao focar na relação assumida entre a urbanização, 

cidade e Estados a partir do trabalho de Peter Taylor, o autor argumenta que:  

 
o relacionamento historicamente consolidado de “mutualidade” entre cidades 
e Estados territoriais vem se desgastando significativamente, resultando em 
novas geografias de urbanização global e de acumulação que não mais se 
sobrepõem equitativamente às geografias do poder territorial do Estado. 
(BRENNER, 2018, p.65). 

 

Para o autor, cidades e Estados estão sendo “reconfigurados, 

reterritorializadas e reescalonados em conjunto com o mais recente ciclo de 

globalização capitalista” (Ibid., p.66). Nesse seguimento, atuam enquanto formas de 

“organização territorial interdependentes” e “sobrepostas” (Ibid.). O sentido atribuído 

não é de entender que funcionam isoladamente ou em competição nos processos de 

circulação do capital. 

Diante disso, como pensar o espaço e as escalas de análise? 

Principalmente, para as análises da produção do espaço urbano contemporâneo? 

Antes, entretanto, será preciso uma leve digressão. Isso porque para a continuidade 

da análise será necessário entender como o espaço é suplantado e transformado nos 

processos de socialização capitalista e, inclusive, como se constroem “soluções das 

crises capitalistas mediante adiamento temporal e expansão geográfica” (HARVEY, 

2005b, p.12). 
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Sobre esse processo, Harvey (2001, 2005b, 2013) o denomina por spatial 

fix (arranjo espacial, a depender da tradução). Ao longo de sua obra, Harvey (2001) 

utilizou a palavra fix em dois sentidos diferentes — no de fixar ou no de consertar —, 

mas que estabelecem entre si uma relação. 
 
O problema tem duas dimensões que requerem tratamento separado. 
Ambos, aliás, remontam aos complicados significados da palavra “fix”. O 
primeiro diz respeito às dificuldades colocadas pela circulação do capital fixo 
e às contradições que a ela estão associadas. O segundo trata de forma mais 
ampla de todo o problema das estruturas territoriais, formas espaciais e 
desenvolvimento geográfico desigual da acumulação de capital. (Ibid., p.27, 
tradução do autor)72 

 

O primeiro uso, no sentido de fixar, se relaciona com o conceito marxiano 

de capital fixo. Nela, o autor se refere ao capital que é bloqueado, comprometido, 

fixado com uma forma específica por um dado tempo. A exemplo de um maquinário 

fabril. Uma distinção ainda deve ser feita: existem capitais fixos que estão embutidos 

na terra, como o ambiente construído, e, nesse sentido, estão fixos em dum dado 

lugar (Ibid.). 
 
Em particular, eu o uso para focar no problema particular de “fixidez” (no 
primeiro sentido de estar seguro no lugar) versus movimento e mobilidade do 
capital. Observo, por exemplo, que o capitalismo tem que consertar o espaço 
(em estruturas imóveis de transporte e redes de comunicação, bem como em 
ambientes construídos de fábricas, estradas, casas, abastecimento de água 
e outras infraestruturas físicas) a fim de superar o espaço (alcançar liberdade 
de movimento com baixos custos de transporte e comunicação). (Ibid., p.25)73 

 

Já o uso da palavra fix, no sentido de consertar, relaciona-se à expansão 

geográfica para resolver problemas de superacumulação (Ibid.). Para tanto, “é em 

parte alcançado através da fixação de investimentos espacialmente, embutindo-os na 

terra, para criar uma paisagem inteiramente nova (de aeroportos e de cidades, por 

 
72 “There are two dimensions to the problem that require separate treatment. Both, incidentally, track 
back to the complicated meanings of the word “fix”. The first concerns the difficulties posed by the 
circulation of fixed capital and the contradictions that attach thereto. The second deals more broadly 
with the whole problem of the territorial structures, spatial forms and uneven geographical development 
of capital accumulation.” 
73 “I use it to focus on the particular problem of “fixity” (in the first sense of being secured in place) 
versus motion and mobility of capital. I note, for example, that capitalism has to fix space (in immoveable 
structures of transport and communication nets, as well as in built environments of factories, roads, 
houses, water supplies, and other physical infrastructures) in order to overcome space (achieve a liberty 
of movement through low transport and communication costs). 
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exemplo) para acumulação de capital” (Ibid., p.24, tradução nossa)74. A produção do 

espaço passa a ser um elemento central no movimento de se suprimir as restrições à 

acumulação. 

Assim, Harvey (2013) insere, aos modelos propostos de acumulação, uma 

estrutura tempo e espaço. “A criação de um ambiente construído nos obriga a 

considerar arranjos locais e espaciais como atributos específicos do modo de 

produção capitalista” (Ibid., p.318). Harvey (2001, p.26-27) desvenda, também, o 

cenário onde a acumulação de capital se dá em escala mundial, continuando sua 

trajetória temporal por meio de ajustes e reconfigurações geográficas e se ampliando 

cada vez mais.  

Entretanto, a utilização de arranjos espaciais levou a uma contradição 

endógena do capital. Em um movimento semelhante a criação desses arranjos, eles 

podem ser desfeitos/destruídos, a depender dos processos de valorização ou 

produção do capital. 
 
ele tem que construir um espaço fixo (ou "paisagem") necessário para seu 
próprio funcionamento em um certo ponto de sua história apenas para ter que 
destruir esse espaço (e desvalorizar muito do capital nele investido) em um 
ponto posterior, a fim de abrir caminho para uma nova “fixação espacial” 
(aberturas para nova acumulação em novos espaços e territórios) em um 
ponto posterior de sua história. (Ibid., p.25)75 

 

Do conceito de spatial fix duas compreensões se somam a análise: a 

primeira, da materialização dos processos capitalistas em uma estrutura espaço-

temporal e de que reestruturações espaciais desempenham um importante processo 

no processo de formação e resolução de crises (HARVEY, 2001, 2005b, 2013). A 

segunda diz respeito à centralidade que assume o espaço urbano e suas 

infraestruturas nesse processo. Resumindo as duas utilizações e sua relação com a 

urbanização, Harvey considera que: 
 
Na frente imóvel, as infraestruturas de urbanização são cruciais, tanto como 
focos de investimento para absorver os excedentes de capital e trabalho 
(proporcionando formas localizadas / regionais de "fixação espacial" como 
através da dinâmica de suburbanização ou construção de complexos 
aeroportuários) e como o capital fixo necessário de um tipo imóvel para 
facilitar o movimento espacial e a dinâmica temporal da acumulação contínua 

 
74 “is in part achieved through fixing investments spatially, embedding them in the land, to create an 
entirely new landscape (of airports and of cities, for example) for capital accumulation”. 
75 “This leads to one of the central contradictions of capital: that it has to build a fixed space (or 
“landscape”) necessary for its own functioning at a certain point in its history only to have to destroy that 
space (and devalue much of the capital invested therein) at a later point in order to make way for a new 
“spatial fix” (openings for fresh accumulation in new spaces and territories) at a later point in its history.” 
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de capital. Em grande parte do meu próprio trabalho, concentrei-me na 
produção do espaço por meio da urbanização como um local-chave onde as 
contradições do capital estão sempre em ação. (HARVEY, 2001, p.28)76 

 

Baseado nisso, Freitas et al. (2018) consideram que, ainda que utilizada de 

forma contínua no capitalismo, as spatial fixes encontram no neoliberalismo um 

cenário favorável. Para tanto, argumentam pela construção de um “sistema de 

ordenação político-econômica baseado no alinhamento entre Estado e um grupo de 

atores ligado às corporações” (Ibid., p.166).  

French, Leyshon, Wainwright (2011) consideram que os arranjos espaciais 

ainda adquirem contornos ainda mais relevantes quando associados aos processos 

de financeirização. Defendem “que a financeirização deve [...] ser entendida como um 

fenômeno profundamente espacial, porque descreve a busca por um(s) ajuste(s) 

espaço-temporal financeirizado(s) para as tendências de crise do capitalismo anglo-

americano” (Ibid., p.800, tradução do autor). 

Freitas et al. (2018), em seu estudo, observaram a criação de spatial fixes 

que não fixação ao espaço um capital produtivo ou estruturas de apoio a ele, mas sim 

um capital fictício. Desempenham uma lógica de funcionamento distinta, flexível, 

menos dependente à produção, especulativa, e “tem como característica primordial a 

extração da rentabilidade através da valorização do solo, a qual depende da 

localização geográfica e dos atributos dos produtos criados (Ibid., p.167). As Parcerias 

Público-Privadas, a serem estudadas, se relacionam diretamente com esse processo, 

como evidenciado nos capítulos seguintes. 

O importante a ser sinalizado por hora é que as configurações espaciais e 

escalares, em que se estrutura o capital, são reorganizadas na medida em que se 

sucedem períodos de crise e crescimento (BRENNER, 2018). 

Retomando a análise para o estudo das escalas, Magalhães (2016) 

argumenta que é central a questão escalar nos estudos urbanos envolvendo as 

recentes alterações na relação Estado-espaço. Para justificar seu argumento, o autor 

retoma o conceito de “arranjo escalar” de Brenner, que por sua vez, partiu do conceito 

de “arranjo espacial” de Harvey. Estabelece-se, assim, uma:  

 
76 “On the immobile front, the infrastructures of urbanization are crucial, both as foci of investment to 
absorb surpluses of capital and labor (providing localized/regional forms of the “spatial fix” as through 
the dynamics of suburbanization or the building of airport complexes) and as the necessary fixed capital 
of an immobile sort to facilitate spatial movement and the temporal dynamics of continued capital 
accumulation. In much of my own work, I have focussed upon the production of space through 
urbanization as a key site where the contradictions of capital are always at work.” 
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economia política das escalas espaciais, em que as características da esfera 
da acumulação e suas transformações engendram mudanças na dinâmica 
entre as escalas que se tornam mais ou menos proeminentes de acordo com 
as transformações econômico-espaciais. A globalização teria alterado 
profundamente esse arranjo, na direção de um protagonismo da escala local 
e urbana diretamente interligada ao nível global, que também se fortalece em 
detrimento do Estado-nação, que perde força neste período (Ibid., p.55).  

 

O “arranjo escalar” posto associa, de forma mais direta, a escala local e 

urbana ao movimento mundial de internacionalização do capital. Ainda que 

relacionada a outra categoria, Sanfelici (2013, p.43) argumenta que a financeirização, 

em sua vinculação à produção do espaço urbano, “pode ser lida como um rearranjo 

escalar que articula, de forma inédita, as escalas global e local no cerne do processo 

de urbanização, com todas as tensões e contradições que esse processo engendra.” 

Esse movimento consolida de vez o papel ocupado pelas cidades no 

sistema capitalista, concomitante ao acirramento e ao desequilíbrio ainda maior das 

relações de classe no espaço urbano. Tal afirmação se sustenta na argumentação de 

que “as escalas e as relações hierárquicas entre elas são o resultado [...] da disputa 

por poder entre diferentes grupos e classes sociais” (SANFELICI, 2015, p.125). Para 

o autor, as relações interescalares, que se assumem, são instáveis e desarmônicas 

— decorrentes das divergências e antagonismos entre agentes e processos que 

operam em níveis escalares diferentes (Ibid.). 

As cidades já tinham o papel de territorializar o capital, uma vez que 

aglomeram infraestruturas fixas e móveis (BRENNER, 2018). Agora, concentram 

estruturas de regulamentação do Estado e “operam crescentemente como nódulos 

urbanos em uma hierarquia urbana mundial, os Estados estão se reestruturando 

rapidamente para melhorar a competitividade global de suas grandes cidades e 

regiões” (Ibid., p.96). 

Para Ribeiro e Diniz (2017), a mercantilização das cidades passa a ser hoje 

uma das principais características da atual fase capitalista. Para os autores, 
 
na atual fase de expansão financeira do capitalismo, as múltiplas formas de 
a crise sinalizadora do ciclo sistêmico de acumulação norte-americano, a 
crise do regime de acumulação fordista-keynesiano e a ascensão do 
neoliberalismo, a partir do final da década de 1960, deram lugar a uma 
reestruturação espaço-temporal fundada, entre outros fatores, na busca por 
alternativas mais rentáveis de aplicação de capitais excedentes – capitais 
sobreacumulados que não podiam ser reinvestidos de maneira lucrativa nos 
setores tradicionais da produção material. Dentre essas formas, sobressaiu, 
sem dúvida, o investimento de capitais financeiros nos mercados imobiliários 
e no desenvolvimento urbano em geral. (Ibid., p.367) 
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Dentro desse novo contexto georregulatório, a governança neoliberal 

adotou um conjunto de tendências sistêmicas voltadas para reformas institucionais 

onde, na perspectiva de De Mattos (2014), foram atribuídos critérios gerais que 

procuraram ser aplicados a depender das condições histórico-materiais. Neles, a 

subsidiariedade do Estado e a “parceria” público-privada ocupam um lugar prioritário 

(Ibid.). 

É possível aludir ainda mais à essa relação, quando se entende que “os 

Estados em geral, em seus distintos níveis de governo, assumem, crescentemente, o 

papel de promotores de políticas de criação de espaços competitivos, abandonando 

a concepção do planejamento abrangente e regulador do mercado.” (RIBEIRO; DINIZ, 

2017, p.368). As PPPs, tidas enquanto iniciativas de empreendedorismo urbano, 

passam a ser expressões contundentes desse movimento (Ibid.). Acresça-se a isso o 

fato de que constituem também “arranjos espaciais” a serem utilizados na persistência 

de falhas de mercado; principalmente nos contextos em que o Estado assume maior 

força no processo de reparação e correções ante à insuficiência de ação do capital no 

processo de valorização, como no contexto brasileiro. Isso será mais bem visto no 

próximo capítulo, quando, além de definir as PPPs, buscar-se-á entendê-las enquanto 

um instrumento georregulatório neoliberal no Brasil.  

Brenner (2018, p.97-98) considera que, perante processos de 

neoliberalização em andamento, “há uma necessidade urgente de novas 

conceituações de escala para se obter uma solução analítica – e política – para os 

atuais processos de reterritorializacão e suas implicações na organização geográfica 

das relações sociais”. 

Ainda que não se pretenda consolidar uma posição nesse sentido, este 

trabalho propõe a constituição de uma matriz na tentativa de se aproximar dessa 

problemática. Retomando o conceito de forma social, vista pela sua articulação entre 

o modo de socialização (estrutural social), instituições e ações (HIRSCH, 2010), 

vincula-se com a análise da relação da forma política em sua relação com o espaço. 

A análise desenvolvida nos capítulos seguintes parte da articulação de 

construção de uma matriz espacial do político a partir da relação com o espaço 
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urbano, principalmente entre o ambiente construído77, os limites hierarquizados das 

instituições — bem como a jurisdição de governabilidade — e a escala de ação dos 

agentes não estatais envolvidos. Reafirma-se uma perspectiva transescalar, tal como 

proposto por Vainer (2002), e se distancia da rigidez imposta por escalas fechadas. O 

que, por vezes, poderia impossibilitar a compreensão do problema em suas várias 

expressões.  

 
77Aqui, decide-se por centrar os esforços na relação entre a estrutura e seus agentes, em um 
movimento semelhante ao tomado por Benko (2002). Assim, o foco reside nas “relações entre um 
espaço estruturado e os agentes que o compõem (Ibid.), resultando na categoria de ambiente 
construído, como resultante da fixação de infraestruturas (HARVEY, 2013). Tal decisão não 
desconsidera os processos espoliativos sobre o ambiente natural no espaço urbano, mas apenas 
decide por não os incluí-los na análise. Sobre essa relação em Fortaleza, ver o trabalho de Rosa (2019). 
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3 DA DEFINIÇÃO DE PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS78 
 

 
A política face ao Terceiro Mundo é, também ela, marcada pelo 
medo de que a miséria se torne uma ameaça à paz mundial. 
Trata-se do mesmo medo de antanho (medo dos vagabundos 
e dos miseráveis) — que, se por vezes determinou as decisões 
de intensificar a atividade caritativa, bem mais amiúde induziu 
a uma política de repressão e isolamento dos pobres. No 
mundo contemporâneo, a miséria também se apresenta como 
portadora de ameaças; o constante crescimento demográfico 
não faz senão aumentar a inquietação. A política dos países 
ricos relativamente aos pobres gera-se em larga medida na 
matriz do “grande medo”; ele é o músculo indutor da 
organização da assistência e da procura de remédios para o 
subdesenvolvimento. 

Bronislaw Geremek, 1986 
 

 

No capítulo anterior, foi empreendido um esforço de pactuar sobre as bases 

em que podem ser observadas a natureza do Estado capitalista desde sua formação 

e sua contínua readequação às condições outorgadas pelo desenvolvimento do 

sistema capitalista e a consolidação de um Regime de Acumulação Pós-Fordista. 

Agora, a narrativa prossegue em buscar entender sobre quais parâmetros e definições 

as Parcerias Público-Privadas (PPPs), enquanto instrumento, assumem dentro desse 

novo contexto. 

Ainda que a relação entre o ente público e a iniciativa privada para 

realização de obras de infraestrutura e de oferecimento de serviços seja tão antiga 

quanto o surgimento do Estado Brasileiro, oficialmente, as PPPs vão adentrar ao 

marco jurídico nacional somente em 2004, através da lei federal nº 11.079, de 30 de 

dezembro de 2004.  

Segundo a lei das PPPs, “Parceria público-privada é o contrato 

administrativo de concessão, na modalidade patrocinada ou administrativa” (BRASIL, 

art.2, 2004). Depois de aprovada essa lei, agora seriam três modalidades de 

concessão:  

 
78 Nota explicativa: O estudo sobre as Parcerias Público-Privadas (PPP) se apresenta enquanto 
continuidade desde a graduação, quando participei da pesquisa “Financiamento do desenvolvimento 
urbano, planejamento, inclusão socioterritorial, e justiça social nas cidades”, sob coordenação geral da 
professora Raquel Rolnik e local do Prof. Renato Pequeno. A pesquisa continuou no mestrado, agora 
vinculada à Rede de Pesquisa Observatório das Metrópoles. Por isso, as informações que se seguem 
resultam, também, de estudos vinculados a essa última. 
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i) Concessão comum — regida pela Lei nº 8.987/95, nos termos da lei não se 

trata de uma PPP, por não envolver qualquer contraprestação pecuniária 

do parceiro público ao parceiro privado. 

ii) Concessão patrocinada — nela, a receita do parceiro privado seria 

composta pela cobrança tarifária dos usuários do serviço com a 

complementação de uma contraprestação monetária do ente público. 

iii) Concessão administrativa — nessa modalidade o ônus relativo ao 

pagamento do serviço fornecido pelo entre privado, é assumido 

integralmente pelo Poder Público. 

Segundo Guimarães (2013, p.19),  
 
sob o modelo trazido pela Lei n. 11.079.2004, as parcerias público-privadas 
configuram contratos administrativos de prestação de serviços, com ou sem 
delegação de serviço público, podendo envolver outras atividades integradas, 
cuja remuneração do parceiro privado esteja composta parcial ou 
integralmente por contraprestação pública (pecuniária ou não), a ser provida 
a partir da disponibilização do serviço em condições de fruição. Tais contratos 
serão sempre de longo prazo (com prazo mínimo de 5 anos para a prestação 
de serviços e máximo de 35 anos para a conclusão da PPP), terão valor 
mínimo de R$20 milhões e contarão com uma partilha de riscos entre parceiro 
público e parceiro privado. 
 

Construiu-se diagrama que visa elucidar o entendimento de como 

funcionam essas três modalidades de concessão — ver diagrama 01. 

Ainda que as PPPs tenham uma definição legal, elas assumem contornos 

específicos em cidades diferentes, assim como apresentam variações em uma 

mesma cidade com o passar do tempo (ROLNIK et al., 2018). Não diferenciar as 

particularidades locais na contratação de PPPs, igualmente não explicitar alguns dos 

fatores que levaram a elas, seria recair em um erro metodológico que poderia 

comprometer o desenvolvimento da pesquisa. Por isso, para melhor compreender as 

escolhas feitas, detalhou-se três desses fatores. 

O primeiro deles é o uso indiscriminado da palavra Parceria Público-

Privada para arranjos que não são os expressos na lei federal nº 11.079/2004, que 

define como PPP apenas os contratos de Concessão Administrativa e Patrocinada. 

Disto, decorre a utilização indiscriminada, por vezes, até no meio acadêmico, na 

utilização e avaliação do instrumento e de outros ditos como tais. 

Entretanto, sobre esta utilização, cria-se uma contradição. De um lado, a 

classificação enquanto PPP para quaisquer vínculos negociais entre entes públicos e 

privados pode, por vezes, comprometer avaliações mais consistentes. De outro, a 



 140 

restrição de PPP apenas às Concessões Administrativas e Patrocinadas é 

demasiadamente restritiva e deixa de lado instrumentos — por vezes, mais antigos —

que funcionam sob a lógica de mercantilização da produção do espaço, 

principalmente, nos circuitos financeirizados. 

 

Diagrama 01 — As modalidades de concessão. 
 

 

Fonte: Elaborado pelo autor com as informações do Conselho Gestor de PPP/SEPLAG (2015) 
 

O segundo fator é o caráter localista na aplicação desses instrumentos, 

favorecido pela descentralização da política urbana através da Constituição de 1988, 

que proveu mecanismos para as gestões municipais solucionarem problemas 

estruturais (TONELLA, 2013, p.31). Dito de outra forma, a Constituição possibilitou 

que esferas estaduais e municipais pudessem ser agentes promotores e capazes de 

institucionalizar algumas dessas parcerias. 



 141 

Ainda decorrente dessa descentralização, a utilização de alguns 

instrumentos fica condicionada ao entendimento específico de cada gestão e/ou de 

cada esfera governamental. Ainda que esses instrumentos tenham sido concebidos e 

com intencionalidades prévias, sua maior relação com a justiça espacial reside em 

suas implementações79. Exemplo disso, Holanda e Rosa (2017) avaliaram como a 

utilização das Operações Urbanas Consorciadas80 (OUCs) em Fortaleza esteve 

condicionada ao perfil da gestão municipal, aos atores envolvidos e ao entendimento 

que elas faziam da legislação. 

Ainda sobre isso, especificamente sobre a lei nº 11.079/2004, Rigolin 

(2008, p.06-07) afirma que alguns dispositivos da lei de PPPs, não podem ser 

considerados “normas gerais de matéria alguma”, compelindo aos entes da federação 

“editar suas leis sem toda a rigorosa observância das regras da Lei Federal das PPPs”. 

Além da Lei, em diversos artigos, permitir formas amplas e pouco específicas para a 

construção das concessões — como nos artigos 6º e 8º. 

O terceiro fator seria a frequente variabilidade das normas jurídicas e os 

constantes ataques, resultantes das contrarreformas do Estado brasileiro. Esse fator 

pode ser claramente explicitado a partir do conceito de regulamentação da 

desregulamentação — regulated deregulation81 — (AALBERS, 2016). Nessa situação, 

 
79  Maricato e Ferreira (2012); Rolnik et al. (2018) e Fix (2001) já abordaram isso em seus respectivos 
trabalhos. 
80 As OUCs são um instrumento urbanístico, podendo ser definidas como “[...] conjunto de intervenções 
e medidas coordenadas pelo poder público municipal, com a participação dos proprietários, moradores, 
usuários permanentes e investidores privados, com o objetivo de alcançar em um determinado setor 
da cidade transformações urbanísticas estruturais, melhorias sociais e a valorização ambiental” 
(BRASIL, 2001:art. 30). 
81 Para evitar confusões com a Teoria da Regulação, também trabalhada nessa dissertação, o termo 
“regulation” e seus derivados, que se refere ao conceito “deregulation” elaborado por Jessop e 
ressignificado por Aalbers (2016), foi traduzido como regulamentação e desregulamentação, 
respectivamente. 
Cabe sinalizar a imprecisão que essas duas palavras (regulação e regulamentação) acabam 
assumindo em certas traduções. Regulação adquire um caráter mais abstrato e estrutural, compreendo, 
inclusive, processos históricos contraditórios econômicos e também sociais. Não quer dizer, no entanto, 
que no transcorrer de processos de regulação possam estar imbuídos regulamentações e 
desregulamentações. Na prática, esse é uma situação que quase sempre se verifica; por isso, a 
ocorrência de conflitos entre os termos. 
Possa (1988) relaciona de “grosso modo” regulação à definição marxiana de reprodução. Nesse 
sentido, “implica desde sua concepção uma abrangência considerável, extrapolando largamente o 
âmbito econômico e abarcando plenamente o social, além do político” (Ibid., p.196). Moraes (1998, p.8) 
fundamenta o caráter ainda mais estrutural assumido pela regulação, quando considera que ela 
“avança além do conceito de reprodução. Enquanto a reprodução objetiva mostrar que os processos 
que sancionam o que existe continuam existindo, a regulação busca estudar o modo como surge o 
novo e como este novo transforma as estruturas existentes qualitativamente”.  
O próprio Hirsch (2010) entende alguns processos de regulamentação e desregulamentação 
engendrados ao modo de regulação pós-fordista. O movimento contrário também se manifestou. 
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agentes influenciam modificações nos regimes jurídico e administrativo, visando a 

facilitação da neoliberalização, da financeirização e de privatizações nas mais 

diversas escalas, pelo próprio Estado. Esse conceito será visto com maior 

profundidade ainda nesse capítulo. 

Sobre Fortaleza, Rosa et al. (2018) explicitam como as Outorgas Onerosas 

do Direito de Construir e a de Alteração do Uso do Solo82 foram distorcidas por meio 

de leis a fim de garantir os interesses do mercado imobiliário, flexibilizando ainda mais 

os parâmetros expressos no Plano Diretor e possibilitando sua utilização em grande 

parte do território fortalezense. 

Diante da indefinição das PPPs enquanto um instrumento único, das 

diferentes interpretações dos regimentos jurídicos, da flexibilidade das leis e do 

desenvolvimento de novos mecanismos correlatos, conclui-se pela necessidade de se 

pensar o instrumento enquanto tal. Além de buscar entender a complexidade e as 

particularidades dos arranjos e das modificações desses instrumentos na 

administração pública. Esse capítulo, portanto, inicia-se na busca pela conceituação 

das PPPs desde o seu discurso motivador. 

 

3.1 PPPs enquanto discurso 
 

Dardot e Laval (2016), tratando das categorias empregadas pelos grandes 

organismos encarregados de difundir mundialmente os princípios da disciplina 

neoliberal — em especial o Banco Mundial nos países do Sul —, sinalizam que a 

mudança e a concepção do Estado foram impressas também no vocabulário político.  

 
Aalbers (2016), tratando das vinculações que poderiam assumir seu conceito de desregulamentação 
da regulamentação se distancia intencionalmente dos que o entendem vinculado diretamente ao 
conceito de regulação da TR. Essa discussão feita por Aalbers (Ibid., p.564) pode ser vista a seguir: “In 
discussions about deregulation, people have pointed out to me that deregulation should be read in the 
tradition of the ‘Régulation Approach’ and that deregulation is not the opposite of regulation but of 
‘régulation’ – better translated in English as ‘regularization’ or ‘normalization’ rather than ‘regulation’ 
(Jessop and Sum 2006) – which implies that, in this particular reading of ‘deregulation’, it should be read 
as ‘deregularization’ or ‘denormalization’. Although I do not exclude the possibility that some have 
conceptualized deregulation as opposed to régulation, the dominant use of deregulation seems closer 
to Jessop’s definitions, to my readings of Spotton’s definition and to ‘liberalization’.” 
82 A Outorga Onerosa do Direito de Construir e de Alteração do Uso do Solo são dois instrumentos 
promocionais da política urbana. A Outorga do Direito de Construir consiste na definição de “áreas nas 
quais o direito de construir poderá ser exercido acima do coeficiente de aproveitamento básico adotado, 
mediante contrapartida a ser prestada pelo beneficiário” (BRASIL, 2001:art. 28). A de Alteração do Uso 
do Solo, por sua vez, permite a mudança de uso; também, mediante contrapartida. 
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Para os autores, “a ‘boa governança’ é a que respeita as condições de 

gestão sobre os préstimos do ajuste estrutural e, acima de tudo, a abertura aos fluxos 

comerciais e financeiros, de modo que se vincula intimamente a uma política de 

integração ao mercado mundial” (DARDOT; LAVAL, 2016, p.276). 

Dando continuidade a essa análise, os autores argumentam que o 

postulado dessa nova “governança” é a primazia da gestão privada sobre a 

administração pública, uma vez que o setor privado é “mais reativo, mais flexível, mais 

inovador, tecnicamente mais eficaz, porque é mais especializado, menos sujeito que 

o setor público a regras estatutárias (Ibid., p.276). Nisso reside a lógica de se 

terceirizar as empresas privadas, por vezes, já globalizadas ou que atendem a 

interesses mundiais, segmentos de atividades, equipamentos públicos ou, ainda, 

serviços públicos inteiros.  

De Mattos (2014) considera que a governança neoliberal, em países latino-

americanos, caracterizou-se pela aplicação intensiva de estratégias que objetivassem 

melhorar a atratividade/competitividade de cada lugar diante a um capital com 

crescente autonomia para escolher seu destino geográfico sob o imperativo da lógica 

financeira. Consolidou-se e incrementou-se inversões em novos negócios imobiliários, 

principalmente nos locais que ofereceram maiores atrativos à valorização do capital 

(Ibid.). 

A mesma perspectiva tem Cuscé Nobre (2019, p.22-23), quando 

argumenta que “governos locais e grupos empresariais mobilizaram-se para facilitar 

a atração de capitais, estimulando o mercado imobiliário, através de grandes 

intervenções urbanas baseadas na desregulação do uso do solo e nas parcerias 

público-privadas”.  

Seja no aproveitamento de uma pretensa infraestrutura ociosa, a 

recuperação urbano-ambiental, a instauração de estrutura de base para abertura de 

mercados, provimento de serviços à sociedade ou para atender a própria 

administração pública, as PPPs passam a consistir um instrumento presente no 

cenário urbano. 

As PPPs garantiram a “consagração capitalista neoliberal pela supremacia 

do setor privado e das forças de mercado no desenvolvimento”83 (SQUIRES, 1991, p. 

197 apud MIRAFTAB, 2004, p.91, tradução do autor) com um discurso fundamentado 

 
83 “supremacy of the private sector and market forces in nurturing development” 
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na redução das despesas públicas de serviços e na diminuição da responsabilidade 

estatal. 

Faranak Miraftab (2004) responsabiliza as instituições multilaterais de 

crédito pela transferência desse instrumento, gestado na Europa, à outras realidades. 

Para ela, após um breve levantamento bibliográfico de como esse instrumento se 

desloca para o “terceiro mundo”, considera que a lógica de difusão e consolidação 

das PPPs nos países periféricos, juntamente com a adoção do credo na supremacia 

do mercado e na inadequação do governo, se devem, sobretudo, à defesa feita pelas 

grandes instituições multilaterais de crédito. 

Confirmando esse argumento, Nascimento et al. (2018, p.15) comprovam 

a participação de organismos internacionais no caso brasileiro. 

 
Em grande medida, organizações internacionais e multilaterais contribuíram 
com a difusão das PPPs, não só no Brasil, mas em diversos outros países. É 
possível notar a participação de algumas dessas organizações durante a 
relatoria do projeto de lei das PPPs federal: em 2003 (ano anterior à sanção 
da Lei), o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), em associação 
com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), 
promove em Brasília um seminário internacional sobre a importância das 
parcerias e da mobilização da iniciativa privada ‘no contexto das fortes 
restrições fiscais com que o Estado deve operar nos nossos países [sul-
americanos]’. 

 

O contexto de forte restrição fiscal é assim associado ao desenvolvimento 

da política de indução às PPPs. Como já visto a escolha pelo pagamento de juros, 

associado a dívida pública e pelo excedente primário, a busca obrigatória pelo 

superávit primário e a manutenção de déficits nominais, espremeu os gastos sociais 

e comprimiu o investimento público. 

Para Monteiro (2011), a “escassez de recursos públicos” para a realização 

de “projetos estruturais” em “áreas essenciais” é um fenômeno mundial que serve de 

argumento para a implementação de novos vínculos contratuais entre o público e o 

privado, principalmente após 1990.  
 
Conscientes de suas limitações orçamentárias e sem capacidade fiscal para 
realizar pesados investimentos em áreas de grande interesse público e 
social, muitos países têm buscado encontrar novos mecanismos jurídicos que 
permitam uma participação privada mais ativa em tais setores. (Ibid., p.82) 

 

Coutinho (2011) considera que o termo Parceria Público-Privada é genérico 

e só com sua caracterização tempo-espacial é possível qualificá-lo. “Cada experiência 

nacional de PPPs, nesse sentido, é concebida para alcançar objetivos de política 
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próprios, de acordo com os recursos públicos e privados disponíveis e com a 

capacidade de organização, planejamento e regulação do Estado” (Ibid., p.49). 

Nesse intento de estabelecer uma comparação espacial do motivo que 

levou a implementação de PPPs, o autor considera que: 
 
Nos países de desenvolvimento capitalista avançado, e especialmente na 
Europa, as PPPs são arranjos de contornos mais recentes, resultantes de 
aspectos conjunturais e estruturais no contexto maior da crise do Estado de 
Bem-Estar Social. No caso brasileiro nota-se que adquirem especial 
importância na missão de incrementar o deficitário estoque de infraestrutura 
decorrente da enfraquecida capacidade de investimento por parte do Estado 
desde o início da década de 80 do século passado. (Ibid., p. 48) 

 

Nascimento et al. (2018) entendem, em parte, que a utilização desse 

argumento — “incapacidade de investimento público” — seria derivada da constituição 

de um “Estado de emergência econômico”, conceito formulado por Paulani (2010). 

 
O estado de emergência econômico reforça o papel meramente arrecadatório 
do Estado, resultando em uma clara confusão entre interesse público e 
interesse do Estado, como se o interesse público fosse apenas e tão somente 
a necessidade financeira e não os objetivos e/ou as atividades-fim a que 
estes se destinam. (NASCIMENTO et al. 2018, p.17) 

 

Na avaliação dos autores, uma das características mais problemáticas 

desse arranjo é o comprometimento, através de mecanismos legais, do “papel 

planejador de políticas públicas”, atendendo às demandas de setores privados sobre 

a couraça do interesse público (Ibid.). 

Outra perspectiva associada a implementação das PPPs no marco jurídico, 

em particular ao contexto normativo e espacial brasileiro, relaciona-se com o 

provimento de infraestrutura através das tradicionais licitações e contratações para 

obras públicas. Estabelecendo uma avaliação das licitações e contratações, Moreira 

(2011, p.111) considera: 
 
Devido a razões já consolidadas na História recente, as licitações e os 
contratos de obra pública acabam por envolver muitas variáveis (endógenas 
e exógenas, com influências recíprocas) e tendem a resultar num rápido 
comprometimento entre o estado e as empreiteiras privadas, ao lado de 
litígios de longo prazo entre essas mesmas partes. Isso gerou uma espécie 
de círculo vicioso no setor, onde muitas vezes o inadimplemento público 
conviveu com a busca por lucros instantâneos e abusivos (também como 
forma de atenuar os riscos), consolidando a desarmonia entre contratantes e 
contratados. 
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Assim, a compressão imposta pela PPPs, presente na Lei 11.079/2004, é 

de uma inflexão por uma confluência dos riscos dos interesses públicos e privados e 

de maiores prazos, ainda que com algumas variações (Ibid.).  

O estabelecimento de regimes regulatórios mais profícuos no que se refere 

as infraestruturas estariam relacionados a justificativas da importância assumida por 

elas, na redução dos litígios, dos custos, aumento da competitividade ou impedimento 

de dadas atividades econômicas (Ibid.). A discussão não incorpora, entretanto, as 

razões que levaram e a permanência das falhas na matriz econômica de serviços e 

de base brasileira. Têm-se, portanto, fragmentos como o que se segue: 
 
Contudo — e apesar da importância desse setor econômico [de 
infraestrutura] para o desenvolvimento sustentável da economia nacional e 
de sua necessária inserção num planejamento desdobrado no tempo —, fato 
é que as perspectivas do setor à luz da Lei 8.666/1993 [Lei de licitações e 
contratos administrativos] são quase sempre de curto prazo. De perene 
duração são os litígios. E essa ausência de comprometimento no tempo 
implica um desprezo pela perenidade dos resultados. 'Não há longo prazo é 
um princípio que corrói a confiança, lealdade e o compromisso mútuo. 
Corrosão, essa, que estava nítida no setor de infraestrutura brasileiro. (Ibid., 
p.137) 

 

Para Monteiro (2011), apesar desses discursos, a alteração legislativa do 

qual decorre a implementação de duas novas espécies concessórias — as PPPs em 

seu regime de contratação patrocinado e administrativo — foi mais resultante de 

“incorporação normativa de novos mecanismos em matéria de contratos públicos que 

propriamente por conta da própria incapacidade de investimento público” (Ibid., p.83). 

Outra justificativa utilizada foi a incapacidade do Estado brasileiro nos 

processos de regulação no que se refere a transferência de riscos aos parceiros 

privados. Estimulou-se, portanto, novos marcos regulatórios onde o Estado acabaria 

assumindo maiores riscos em favorecimento aos entes privado.  

Para fins analíticos, detém-se na análise evolutiva das PPPs regidas pela 

lei de 2004 quando relacionados com as tradicionais concessões e as privatizações 

relacionadas a oferta de infraestrutura. Não quer dizer, entretanto, que esse processo 

não ocorra em outras PPPs que não as regidas pela referida lei. 

Para Lima e Coelho (2015), o esgotamento dos processos de privatizações 

— impulsionadas pelo Programa Nacional de Desestatização (PND) a partir de 1990 

— se deu pela baixa experiência do Estado em regulação e pelo desapontamento dos 

capitais privados com os canais de financiamento. Criou-se uma lógica dependente 

das firmas privatizadas com os bancos estatais e não se resolveu os problemas da 
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baixa oferta e inversão em infraestruturas — a exceção do setor de telecomunicações 

(Ibid.). 

A regulação, sua falta ou seu excesso, nesse sentido, é tida por alguns 

autores como responsável pelo fracasso dos processos de privatização. Esse é o 

argumento utilizado por Montes e Reis (2011). Para eles, a não resolubilidade do 

gargalo na oferta de infraestruturas através das privatizações, relaciona-se com a 

incapacidade do setor privado, “diante da regulação vigente”, de financiar os volumes 

necessários para a expansão e alocação dos recursos (Ibid.). 

A posterior, e também vinculada ao PND, as concessões comuns também 

não obtiveram o sucesso esperado. Principalmente porque o concessionário dependia 

unicamente da tarifa paga pelo usuário. Lima e Coelho (2015) desenvolvem esse 

argumento, quando entendem que nas concessões comuns 

 
entende-se que, de forma geral, [que] o risco do negócio seja absorvido pelo 
ente privado e está associado à geração de receita, que por sua vez é 
impactada diretamente pela oscilação de demanda (Nobre, 2006). Vale 
destacar que a receita do ente privado tem relação direta com o modelo de 
tarifação do usuário final, que por sua vez deve ser aderente à legislação 
pertinente; no caso, a Lei no 8.987/1995. (…) Aconteceu que, mesmo com as 
concessões comuns, a expectativa do governo, no que tange ao montante de 
investimentos previstos, para o setor de infraestrutura foi frustrada. O 
pequeno interesse do setor privado nas concessões foi explicado pela falta 
de marco regulatório claro que tratasse de controvérsias sobre titularidade, 
competência regulatória, responsabilidades e obrigações dos prestadores de 
serviços, prioridades de atendimento e padrões de qualidade (Reis, 2008). 
Tal omissão aumentava substancialmente a incerteza com que se defrontava 
a concessionária, sem flexibilidade de ajustes tempestivos para mitigar tal 
risco. (Ibid., p.272). 

 

Cabe salientar que desde o texto constitucional de 1969 e no de 1988, 

formulou-se no marco jurídico brasileiro o entendimento de que ou o Estado assumia 

ele mesmo a função de prestar serviços públicos, ou quando transferisse a 

particulares (concessionários) — e o impossibilitasse de influir nas orientações gerais 

— e mantivesse a titularidade, deveria ele próprio assumir os riscos decorrentes de 

suas decisões (CÂMARA, 2011). Nunca se teve um modelo onde o ente privado fosse 

outorgado ao risco de decisões públicas. 

Ao focar atenção apenas nos instrumentos regidos pela Lei de PPPs, eles 

possibilitaram a repartição “objetiva” dos riscos e regimes jurídicos, além da oferta de 

contrapartidas. Em tese, o risco estará associado a quem assumir mais poder. 

De todo modo, as PPPs regidas pela lei de 2004 modificaram esse 

entendimento. “Para ganhar uma conotação de autêntico PPP o modelo negocial deve 
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ser mais complexo, inclusive no que diz respeito à transferência de responsabilidades 

e riscos aos parceiros privados” (Ibid., p.163-164).  

Para Sundfeld (2011), com as concessões administrativas e patrocinadas, 

objetivou-se gerar compromissos estatais de longo prazo, impedir o comprometimento 

de recursos estatais futuros pelos administradores e oferecer novas garantias que 

favorecessem as inversões particulares. 

Em seu estudo, Lima e Coelho (2015), após análise de PPPs associadas a 

obras de infraestrutura, inferem a baixa participação na assunção de riscos pelo ente 

privado. Para tanto argumentam que os contratos celebrados já contêm “arcabouço 

legal protetivo para ocorrências imprevistas”, “garantem de antemão indexações nos 

preços ou tarifas” ou “porque se permite textualmente o mecanismo de reequilíbrio 

financeiro, sem definições claras sobre sua aplicação” (LIMA; COELHO, 2015, p.288). 

Montes e Reis (2011, p.187) também atrelam a regulação estatal ao 

insucesso de algumas PPPs. Na visão dos autores, o mecanismo não consolidou um 

movimento de atração de investimentos privados em infraestrutura porque não se 

resolveu os principais problemas do setor, “como, por exemplo, a dificuldade de obter 

uma licença ambiental”. Continua: “Não melhorou a regulamentação e não criou 

mecanismos que protegessem o investidor contra o ativismo judicial ou o roubo de 

serviços, como de energia nas regiões de favela das grandes cidades” (Ibid.).  

Ainda que a argumentação desconsidere condicionantes estruturais que 

conformam a sociedade brasileira e o espaço urbano, bem como as desigualdades 

encontradas, lócus da maioria da oferta de infraestruturas, é interessante observar 

como o discurso é mobilizado para a permanente condução estatal no processo de 

valorização e salvaguarda da acumulação capitalista. 

Rocha (2020), em sua análise comparativa dos investimentos privados em 

infraestrutura na base de dados do Banco Mundial, demonstra que quanto melhor a 

posição de um país em relação a qualidade regulatória, maiores os volumes de 

investimentos e o número de projetos privados. Em especial após a crise de 2008, a 

importância da regulação em relação aos investimentos privados se torna cada vez 

mais proporcional, principalmente entre os países emergentes (Ibid.). Nesse sentido, 

“as normas e regulamentações assim como as instituições que as programam e 

implementam constituem um determinante básico de referência aos agentes privados 

que se dispõem a investir em capital, qualificação pessoal e tecnologia no longo prazo” 

(MONTES; REIS, 2011, p.188). 
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Decorre disso, que com essas alterações legislativas e de desenho de 

normas jurídicas e econômicas e a transferência de parte do risco para o Estado84, 

abrigou-se o interesse privado no âmago das determinações que supostamente 

deveriam constituir interesse comum a toda a sociedade. 

Nascimento et al. (2018) analisam esse processo na estruturação das 

PPPs urbanas e como elas têm sido implementadas objetivando abrigar as ambições 

privadas por meio de garantias. Em consequência,  
 
esse necessário aumento de confiança para participação do setor passa pelo 
afastamento das decisões sobre projetos de transformação urbana da esfera 
das decisões negociadas no âmbito político. Isso representa uma das 
importantes dimensões da reforma de Estado em curso que é a privatização, 
não apenas dos ativos públicos, mas, também, de competências de gestão, 
inclusive sobre os processos decisórios, antes exclusivos do Estado, dando 
maior controle ao setor privado sobre a implantação de projetos urbanos em 
detrimento de processos públicos e democráticos. (Ibid., p.16) 

 

Muito motivado pelos discursos mencionados, e com recursos do Banco 

Interamericano de Desenvolvimento (BID), foram contratados os advogados Carlos 

Ari Sundfeld e Vera Monteiro para elaborarem projeto de lei sobre PPPs, através da 

coordenação do Ministério Planejamento, Orçamento e Gestão (2001 e 2002) e da 

Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado de Minas Gerais (2003) (Ibid.). 

Sundfeld (2011) explica, em suas próprias palavras como se deu esse 

processo. 
 
O tema surgiu como o programa de Reforma do Estado desenvolvido no 
Brasil a partir do início da década de 90 do século passado e que teve seu 
ápice no governo do presidente Fernando Henrique Cardoso (1994-2002), 
com a privatização de grandes empresas federais, a flexibilização de 
monopólios de serviços públicos e o estímulo ao Terceiro Setor. Mas, a partir 
de meados de 2002, ainda no governo FHC, e depois no governo do 
presidente Lula, a expressão “parceria público-privada” — e sua charmosa 
sigla, “PPP” — começaria a adquirir uma força nova. Tanto na imprensa como 
nos discursos governamentais e empresariais passou-se a defender a 
necessidade — e, mesmo, a urgência — de o Brasil criar um programa de 
PPP, aproveitando experiências internacionais positivas iniciadas na 
Inglaterra e que estariam sendo adotadas em muitos outros países. A 
expressão “PPP” entrou rapidamente na moda em 2003, especialmente 
porque o próprio Presidente da República pôs-se a usá-la, vinculando ao ciclo 
de crescimento que queria para o país. [...] O processo legislativo só 
deslanchou quando o próprio Governo viabilizou a apresentação de um novo 
texto, no âmbito da Comissão de Assuntos Econômicos do Senado. Aí, o 
assunto foi rapidamente votado no Senado e na Câmara de Deputados, e 
surgiu, em 30.12.2004, a Lei das PPPs (Lei federal 11.079) (SUNDFELD, 
2011, p.17-18). 

 
84  O texto legal da Lei de PPPs de 2004 sequer menciona em que razão ou sob quais lógicas o risco 
deve ser compartido entre os entes públicos e privados. 



 150 

3.2 PPPs enquanto conceito e instrumento legal 
 

Grotti (2011, p.185) entende que as alterações da chamada Reforma do 

Estado, nos últimos anos século XX, levaram ao desmonte do Estado provedor e ao 

reescalonamento da atuação regulatória estatal, “constituindo-se a privatização e a 

desregulamentação nos dois remédios mais importantes da receita neoliberal”. 

Novos ajustes surgem em decorrência das mudanças na maneira em que 

são prestados os serviços públicos; e com isso, afloram novas categorias e termos 

que expressem sentidos de acordo, cooperação, consenso entre entes públicos e 

privados (Ibid.).  

Moreira (2011, p.112) caracteriza as PPPs pelos limites difusos 

estabelecidos entre os parceiros, que aspirando atender a objetivos que favoreçam o 

“interesse público e privado”, sujeitam-se a um regime diferenciado. As PPPs são 

referidas como o instrumento que permuta uma “‘lógica da substituição’ (exclusão 

setorial entre o público e o privado, com fronteiras rígidas, relações de subordinação 

e antagonismos)” por uma “‘lógica de cooperação’ (coabitação dos setores público e 

privado, com fronteiras difusas, relações de coordenação e mistura de propósitos)” 

(Ibid., p.112-113). 

Sundfeld (2011, p.20) entende que, em sentido geral, as PPP são os 

“múltiplos vínculos negociais de trato continuado estabelecidos entre a Administração 

Pública e particulares para viabilizar o desenvolvimento, sob a responsabilidade 

destes, de atividades com algum coeficiente de interesse geral”.  

O autor diferencia as parcerias dos contratos, que ainda que envolvam 

agentes públicos e privados, não têm continuidade na relação ou não estabelecem 

interesses comuns juridicamente relevantes (Ibid.). Seu entendimento de Sundfeld 

(2011) é de que essas PPP em sentido amplo não são novas, mas são um fenômeno 

crescente a partir da década de 1990. 

Nesse sentido, Grotti (2011) explica como as concessões renascem com 

modificações. Ele diferencia as PPPs das concessões já tradicionais, não as regidas 

pela lei de 1995, mas as que foram utilizadas pelo Estado brasileiro para a realização 

de serviços e construção de infraestruturas sem ônus para a administração pública. 

“O instituto da concessão é velho, por ter sido o primeiro modo de descentralização 

de serviços públicos. Mas a concessão utilizada para diminuir o aparelhamento do 

Estado — ou seja, com o objetivo de privatizar — é nova” (Ibid., p.187). Antes ela 
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permitia a exploração e outorga de serviços ainda não explorados e com 

exclusividade. Em 1995, a concessão comum é regulamentada, permitindo, inclusive, 

a exploração concorrencial de serviços (Ibid.). 

As PPPs de fuma forma geral, não são um instrumento único ou uma 

regulamentação específica. Para Sundfeld (2011), elas seriam processo crescente de 

criação de mecanismos capazes de transferir a responsabilidades públicas `a 

particulares, em substituição ao modelo antecessor, de gestão estatal. Assim, o autor 

entende que: 
 
A base legal dessas múltiplas parcerias não está na Lei das PPPs, mas na 
legislação que as foi, pouco a pouco, organizando, especialmente a partir dos 
anos 90. Possivelmente a mais conhecida delas é a Lei de Concessão. Trata-
se, inegavelmente, de uma lei de parceria, em sentido amplo. E isso não só 
por disciplinar um arranjo clássico que faz sentido chamar de “parceria” como, 
também — e especialmente —, por haver sido concebida sob o impacto das 
ideias e soluções que internacionalmente foram associadas à expressão 
“PPP”. Mas não só. A farta legislação setorial, em áreas vitais como 
telecomunicações, energia, petróleo e gás, portos, ferrovias, etc., que foi 
surgindo depois que a Lei de Portos (n.8.630/1993) iniciou a tendência, 
também está totalmente embebida dessas ideias e soluções. Esses 
exemplos de parcerias são os que envolvem serviços públicos econômicos. 
Mas, se pensamos nos serviços sociais, teremos as leis sobre OS (Lei federal 
9.637/1998) e OSCIPs (Lei federal 9.790/1999). Para as parcerias destinadas 
a implantar empreendimentos urbanísticos temos o Estatuto da Cidade (Lei 
federal 10.257/2001), regulando operações urbanas consorciadas e outros 
mecanismos. (Ibid., p.20) 

 

Com isso não se pode associar o conceito de Parceria Público-Privado a 

um instrumento específico. Consistiu, na visão de Sundfeld (2011), de um processo 

fragmentado, mas que apresenta características em comum, demarcando oposição 

ao modelo promovido pelo Estado e às legislações anteriores. 

Perante o impasse promovido pela ambiguidade assumida pela utilização 

de PPP enquanto categoria, Guimarães (2013) propõe uma classificação que 

centraliza se a atividade a ser desempenhada seria derivada ou não do Estado. 

Estabelece: 

(a) Concessões derivativas: aquelas que deslocam da administração pública a 

execução de um direito ou poder seu ao privado; 

(b) Concessões constitutivas: as que constituem um novo direito ao privado, 

sem envolver a destitularização de algum domínio público. 

A proposição de Sundfeld (Ibid.) é interessante, uma vez que ele assume e 

incorpora à categoria, os marcos jurídicos/normativos que a precederam. Propõe, 

portanto, uma classificação entre as: 
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(a) PPPs em sentido amplo: consistem nos “múltiplos vínculos negociais de 

trato continuado estabelecidos entre a Administração Pública e particulares 

para viabilizar o desenvolvimento, sob a responsabilidade destes, de 

atividades com algum coeficiente de interesse geral” (Ibid., p.24); 

(b) PPPs em sentido estrito: trata-se dos “vínculos negociais que adotem a 

forma de concessão patrocinada e de concessão administrativa, tal qual 

definidas pela Lei federal 11.079/2004” (Ibid.). 

Objetivando incluir práticas cotidianas na produção do espaço urbano que 

viabilizassem o desenvolvimento de dadas atividades por agentes privados, mas que 

tivessem alguma utilidade pública, Nascimento e Freitas (2017) se baseiam na 

compreensão de “parcerias público-privadas em sentido amplo” de Sundfeld (2011) 

para propor uma tipificação das PPPs. Partem do "entendimento de que a ampliação 

do conceito de PPP deve incluir todas as modalidades de beneficiamento mútuo entre 

setor público e privado que operam com a mesma lógica e se sobrepõem à prática 

das PPP” (NASCIMENTO; FREITAS, 2017, p.04).  

Por hora, adota-se a compreensão de utilizada por Sundfeld (2011) e 

ampliada por Nascimento e Freitas (2017). 

 

3.3 PPPs enquanto lógica rentista-patrimonial 
 

Em um artigo publicado em 2002, Peck e Tickell argumentavam que a 

neoliberalização deveria ser entendida enquanto um processo, tal-qualmente a 

globalização. Para os autores, ele ainda guarda contraditoriedades, provoca contra 

tendências e existe em formas históricas e geográficas contingentes. Por isso,  

 
as análises desse processo devem, portanto, enfocar de forma 
especialmente nítida na mudança — em alterações nos sistemas e lógicas, 
nos padrões dominantes de reestruturação e assim por diante — ao invés de 
comparações binárias e/ou estáticas entre um Estado passado e seu outrora 
sucessor.85 (PECK; TICKELL, 2002, p.383, tradução do autor) 

 

Derivado dessa lógica analítica processual, os autores, analisando a 

evolução dos padrões de implementação do neoliberalismo no Atlântico Norte, 

identificam um movimento de inflexão. Concebem uma virada no padrão de 

 
85 “Analyses of this process should therefore focus especially sharply on change — on shifts in systems 
and logics, dominant patterns of restructuring, and so forth — rather than on binary and/or static 
comparisons between a past state and its erstwhile successor.” 
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desregulamentação dos anos 1980, no que eles definiram por roll-back neoliberalism, 

para uma fase marcada por um maior protagonismo estatal e reformas regulatórias, 

chamada de roll-out neoliberalism (Ibid., p.383). 
 
No curso dessa mudança, a agenda mudou gradualmente de uma 
preocupação com a destruição ativa e descredenciamento das instituições 
keynesianas de bem-estar e social-coletivistas (amplamente definidas) para 
um foco na construção e consolidação proposital de formas de Estado 
neoliberalizadas, modos de governança e relações regulatórias.86 (PECK; 
TICKELL, 2002, p.384, tradução do autor) 

 
Os autores não implicam a essa mudança uma despreocupação com a 

política econômica. Nos cursos de suas implementações, os processos de 

neoliberalização conduziram a alterações no próprio modo de formulação de políticas 

e de construção do Estado, inclusive assumindo padrões mais robustos e proativos 

de poder e regulação e uma agenda intervencionista em alguns campos sociais (Ibid.). 

A argumentação que se constrói não permite argumentar que o mesmo 

aconteceu com o caso brasileiro. Como já visto, os processos de neoliberalização — 

ainda em marcha — assumiram contornos próprios no Brasil, com forte protagonismo 

estatal em todo seu contínuo desenvolvimento, ainda que com uma agenda 

econômica baseada no modelo de manipulação das taxas de juros, abertura comercial 

e flexibilização do mercado de trabalho. Além disso, muitas das estruturas sociais que 

compõem o Estado de bem-estar social ainda estavam em construção no momento 

de gestação do receituário neoliberal.  

Entretanto, no que se refere à discussão da desregulamentação e das 

privatizações, as considerações de Peck e Tickell (2002) acabam consolidando um 

posicionamento importante. Possibilitam o entendimento de que o neoliberalismo, por 

vezes, assume um posicionamento ‘revisionista’ em relação atuação estatal no 

processo de regulação.  

Hirsch (2010) tem um posicionamento semelhante aos dos autores. Ele 

entende que os discursos neoliberais relacionados à “privatização” e a 

“desregulamentação” representam uma nova penetração do Estado na sociedade 

com modificações na atuação do Estado, não em sua importância. Nessa perspectiva, 

processos de desregulamentação significam novas formas de regulamentação e, por 

 
86 “In the course of this shift, the agenda has gradually moved from one preoccupied with the active 
destruction and discreditation of Keynesian-welfarist and social-collectivist institutions (broadly defined) 
to one focused on the purposeful construction and consolidation of neoliberalized state forms, modes 
of governance, and regulatory relations.” 
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isso, não se poderia falar de uma retirada do Estado da sociedade — o 

estabelecimento e regulação dos mercados se dariam e se manteriam por correção 

política (Ibid.). 

Aalbers (2016), consegue avançar ainda mais nesse entendimento quando 

elabora o seu conceito de regulamentação da desregulamentação, já exposto, mas 

ainda não aprofundado. O autor desenvolve-o a partir da junção das abordagens de 

Jessop com a de Spotton sobre os processos de regulamentação e 

desregulamentação.  
 
A regulamentação da desregulamentação permite a combinação de 
concorrência e incentivos econômicos, por um lado, e a coordenação e a 
criação e modelagem de diferentes setores e indústrias econômicas, por 
outro — isto é, a regulamentação da desregulamentação nega a contradição 
ostensiva entre liberalização e controle estatal.87 (Ibid., p.570, tradução do 
autor) 

 

Assim, a regulamentação se relacionaria com a definição de regras e com 

a constituição de mecanismos de controle de instituições, instrumentos ou mercados 

e a desregulamentação, com processos de liberalização — através da concessão de 

liberdades perante a controles estatais e restrições legais para alguns agentes 

econômicos (Ibid.). “Em outras palavras, sob regulamentação da desregulamentação, 

alguns agentes econômicos têm maior liberdade do controle estatal, mas a própria 

estrutura de mercado é regulamentada”88 (Ibid., p.565-566, tradução do autor). 

Posteriormente, ao adicionar a perspectiva processual de Peck e Tickell 

(2002) em seu conceito, Aalbers (2016) implica a noção de que a regulação na era do 

neoliberalismo não necessariamente deve ser diminuída. Analisando três casos 

distintos, o autor avança no entendimento de que roll-back neoliberalism e roll-out 

neoliberalism poderiam ser aplicados a processos específicos. Entende que o primeiro 

se refere à revogação de uma dada regulamentação e o segundo, ao desenvolvimento 

de uma política ou tecnologia (Ibid.) — sem com isso vincular diretamente ao conceito 

criado. 

 
87 “Regulated deregulation allows for the combination of competition and economic incentives, on the 
one hand, and coordination and the regulation authority-led making and shaping of different economic 
sectors and industries, on the other — that is, regulated deregulation negates the ostensible 
contradiction between liberalization and state control.” 
88 “In other words, under regulated deregulation some economic agents are given greater freedom from 
state control, but the market framework itself is regulated.” 
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Para ele, ambos os processos de neoliberalização — roll-back ou roll-out 

— poderiam compor uma regulamentação da desregulamentação, ainda que os 

processos de revogações (roll-back) apresente maiores dificuldades. O que importa 

para o autor é evidenciar “como a regulamentação é introduzida e mobilizada para 

criar novos mercados, ou alterar os existentes, e como isso beneficiou seletivamente 

alguns, mas não todos os agentes econômicos”89 (Ibid., p.567, tradução do autor) 

Ainda que nem toda PPP se trate de uma regulamentação da 

desregulamentação, elas podem vir a compor processos de roll-back ou roll-out 

neoliberalism. Sem o entendimento de Aalbers (2016) não seria possível ampliar a 

análise de Peck e Tickell (2002) e compreender essa diferença aplicada a 

implementação de instrumentos específicos. 

Para não falar na construção de uma síntese, consolida-se, também, algo 

já muito discutido. Os processos a que se referem essa dissertação não são reversão 

do Estado ou da forma política. Ainda que muitas vezes relacionados a diminuição do 

Estado de bem-estar social ou de fragmentos dele, os processos de neoliberalização 

levam a uma expansão do papel de regulação (PECK; TICKELL, 2002; HIRSCH, 

2010; ALMEIDA FILHO, PAULANI, 2011), indicativa da ampliação da rede estatal 

neoliberal (BRENNER; PECK; THEODORE, 2012; HARVEY, 2014a; AALBERS, 2016) 

e da redefinição dos papeis desempenhados pelo Estado, pela sociedade e pelo 

mercado (CHESNAIS, 2002, 2005; HIRSCH, 2010; MASCARO, 2013). 

Coordenadas pelo atual regime de acumulação com dominância financeira 

(CHESNAIS, 2002) / Pós-Fordista (HIRSCH, 2010) e enquanto expressão do modo 

de regulação dele derivado (Ibid.), as PPPs reforçam, na produção do espaço urbano, 

expressões patrimonialistas e rentistas do caso brasileiro — analisadas por Paulani 

(2011) e Bruno e Caffe (2017). Constituem, assim, uma lógica de extração de ganhos 

especulativos e produtivos para determinados agentes e ligados a capitais 

imobiliários-financeiros através da centralização e da regulação do Estado (ROLNIK 

et al., 2018), que garante a legitimidade momentânea da forma política pela oferta de 

infraestrutura, serviços e estabelecimento de mercados (HIRSCH, 2010). Ao mesmo 

tempo em que este assume parte do risco destinado aos capitais privados, mais 

rigorosos em investir, apressados por retornos e flexíveis em sua aplicação 

(CHESNAIS, 2005; PAULANI, 2009). 

 
89 “how regulation is introduced and mobilized to create new, or change existing, markets and how this 
has selectively benefited some but not all economic agents.” 
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As PPPs funcionam como um instrumento de articulação entre entres 

público e privados, possibilitando arranjos espaciais (HARVEY, 2001; 2013) para a 

continuidade da acumulação e valorização capitalista em simultâneo que estabelece 

modificações nos sistemas de regulação (PECK, TICKELL, 2002; AALBERS; 2016) 

com o mesmo objetivo — o que é aqui definido por arranjo regulatório. 

A partir de uma conceituação semelhante aos arranjos espaciais (spatial 

fixes), os arranjos regulatórios seriam todas as regulamentações ou 

desregulamentações, normativas ou institucionais — roll-back e roll-out — que 

objetivassem a fixação de um capital (infraestrutura ou serviços) no tempo e no 

espaço. 

Em um movimento tanto cíclico, quanto complementar, retoma-se as 

categorias trabalhadas no capítulo anterior para o objeto estatal — Estado ampliado 

e autonomia seletiva. As PPPs estabelecem novas relações do Estado com a 

sociedade (HIRSCH, 2010), que se amplia em um contexto de políticas neoliberais 

voltadas para o mercado, comprometendo processos democráticos, enfraquecendo 

sua autonomia relativa e reafirmando seu caráter de classe.  
 
Em conjunto, a privatização imposta no curso da transformação neoliberal 
pode assim ser considerada como uma nova configuração e uma extensão 
do “Estado ampliado”. “Estado” e “sociedade civil” se entrecruzam de um 
modo ainda mais intenso e complexo. A consequência disso é que, nos conte 
no contexto das “parcerias” público-privadas e dos sistemas de negociação 
estatais-privados, não apenas os processos políticos decisórios se tornam 
menos transparentes e incontrolados, como também a responsabilidade 
política se volatiza em redes políticas difusas. (HIRSCH, 2010 p.195) 

 

Como mostra Rolnik et al. (2018), e mais precisamente, Nascimento et al. 

(2018), o estudo da implementação de PPPs urbanas em Fortaleza, São Paulo e Belo 

Horizonte demonstrou o abandono de processos decisórios democráticos e das 

arenas populares de decisão. Além de dotar características mercadológicas à política 

urbana, desconsiderando prerrogativas importantes de sua execução (Ibid.). 

Embora o objetivo desse capítulo não seja o de materializar no espaço a 

implementação de PPPs em sentido amplo e seus rebatimentos socioespaciais — 

tarefa impraticável pela diversidade de arranjos que podem ser assumidos e que será 

estabelecida, no próximo capítulo, através do estudo de casos concretos— cabe 

estabelecer algum panorama de como ocorrem esses processos. 

Em seu rebatimento territorial, as PPPs em sentido amplo, muitas vezes, 

estão associadas a processos espoliativos, desregulamentação do zoneamento do 
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ambiental e urbano, às remoções e ao aprofundamento e à agudização de processos 

territoriais em curso e já característicos do desenvolvimento das cidades brasileiras, 

principalmente especulação imobiliária, segregação, autosegragação e fragmentação 

socioespaciais (VILLAÇA, 1998, FIX, 2001; ALVAREZ, 2015; ROLNIK, 2015; 

SPOSITO, 2016; CUSCÉ NOBRE, 2019; ROLNIK et al, 2018). O fazem diretamente, 

mas também indiretamente — por desconsiderar planejamentos participativos, 

diretrizes de inversões espaciais propostas nos Planos Diretores, atendimento a 

funções sociais básicas ainda não universalizadas e iniciativas de descentralização 

de investimentos. 

Entendendo a dificuldade na movimentação dos muitos conceitos e 

categorias trabalhadas nesse e no capítulo anterior — principalmente, pelo seu 

enfoque eminentemente teórico — desenhou-se um quadro síntese. Estabeleceu-se, 

por fim, um diagrama, visto a seguir, para que possa ser mais bem evidenciado a 

organicidade que assume esse processo, dotado pela implementação de uma lógica 

rentista e patrimonialista sobre o espaço urbano. 
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Diagrama 02 — A lógica rentista das PPPs no espaço urbano 

Fonte: Elaborado pelo autor (2021). 
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4 AS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS E SUA RELAÇÃO COM A 
ESTRUTURAÇÃO DA RMF 
 

 
Disseram na câmara 
Quem não estiver seriamente preocupado 
e perplexo 
Não está bem informado 

Francisco Alvim, 2004 
 

 

Este capítulo detém a difícil missão de apresentar os rebatimentos que 

assumem na prática as dinâmicas abordadas nos anteriores. Dá impulso ao 

deslocamento assumido que o precedeu. Aqui, encarna-se a necessidade de se 

contextualizar econômica, social, político e espacialmente como as dinâmicas 

associadas às Parcerias Público-Privadas (PPPs) e sua lógica rentista-patrimonialista 

se desenvolvem no intra-urbano da RMF. Muito mais do que demonstrar as 

particularidades assumidas em uma ou outra PPP.  

Realçam-se os âmbitos e, para tanto, três eixos foram estruturados: um 

primeiro focado nas dimensões econômicas e socioespaciais; seguido por outro que 

aborda as transformações políticas e institucionais; e um último que se vincula aos 

aspectos normativos e territoriais90. Esse intento, ao ser feito, necessita do 

estabelecimento de alguns condicionantes — a saber: metodológicos. 

 

4.1 Mediação metodológica 
 

Como visto, considerar apenas o aspecto legal para um estudo sobre PPPs 

seria bastante restritivo. Para o prosseguimento desta análise, decidiu-se pela 

ampliação do conceito de PPP como levantado por Sundfeld (2011) e Nascimento e 

Freitas (2017). 

Dito isto, no conceito ampliado, dá-se ênfase nas Parcerias Público-

Privadas (aqui no seu stricto sensu como sinónimo de concessões em regimes 

patrocinados e administrativos), mas, também, em outros instrumentos de 

planificação e financiamento de grandes projetos, infraestrutura e serviços urbanos 

 
90 Por algum tempo, esses eixos se apresentariam de forma individual, mas entende-se que a tão 
almejada transdiciplinariedade deveria se manifestar também enquanto rebatimento nos estudos 
empíricos. 
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que envolvam uma inter-relação público-privada viabilizando alguma dita atividade de 

interesse geral. 

Com a definição apresentada e considerando as particularidades de 

Fortaleza e de sua Região Metropolitana, decidiu-se agrupar as PPPs em dois grupos: 

PPPs stricto sensu, que considera a definição da Lei Federal nº. 11.079/2004, e PPPs 

lato sensu, que abrangeriam as demais parcerias identificadas como PPPs, 

implementadas no espaço urbano metropolitano. Gerou-se, portanto, a seguinte 

tipificação: 

Parcerias Público-Privadas stricto sensu: 

• Concessão administrativa; 

• Concessão patrocinada. 

Parcerias Público-Privadas lato sensu: 

• Concessão comum; 

• Concessão de uso de bem público; 

• Concessão de uso por meio de outorga; 

• Operação Urbana Consorciada (OUC); 

• Outorga Onerosa do Direito de Construir e Outorga Onerosa de 

Alteração do Uso do Solo (OODC e OOAUS); 

• Projetos Especiais aprovados pela Comissão de Avaliação do Plano 

Diretor – CPPD, quando envolvido Outorga Onerosa; 

• Zona Especial de Dinamização Urbanística e Socioeconômica 

(ZEDUS)91; 

• Programas de incentivos fiscais: o Programa de Desenvolvimento 

Econômico de Fortaleza (PRODEFOR) e o Programa de Apoio a 

Parques Tecnológicos e Criativos de Fortaleza (PARQFOR)92. 

 
91 Regulamentada pelas Lei de Uso e Ocupação do Solo de Fortaleza (Lei Complementar n° 236, de 
11 de agosto de 2017), constitui de “porções do território destinadas à implantação e/ou intensificação 
de atividades sociais e econômicas, com respeito à diversidade local, e visando ao atendimento do 
princípio da sustentabilidade” (FORTALEZA, 2017). 
92 Foram criados pela Lei Complementar Nº 205, de 24 de junho de 2015, e regulamentados pelo 
Decreto Municipal Nº 14.076, de 25 de agosto de 2017. O PRODEFOR “visa a incentivar o 
desenvolvimento econômico e social do Município de Fortaleza por meio da concessão de incentivos 
fiscais às pessoas que desenvolvam ou que venham a desenvolver atividades econômicas no território” 
(FORTALEZA, 2015, art. 5O). Já o PARQFOR “tem por objetivo incentivar o desenvolvimento 
econômico sustentável do Município de Fortaleza, visando ao desenvolvimento de parques 
tecnológicos e criativos, à geração de empregos formais, ao incremento da arrecadação tributária e ao 
aprimoramento do bem-estar social, por meio da promoção da inclusão produtiva, da capacitação de 
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• Alienação de ativos públicos; 

Ter como objeto analítico instrumentos, regulamentações e projetos com 

distintas lógicas de implementação, normatização e distribuição no território muito 

dificultaria estabelecer as mediações necessárias entre eles. Nesse sentido, decidiu-

se por uma reavaliação do instrumento — PPP —, que priorizasse as principais 

características que o definem: 

(i) Provimento de serviço e/ou infraestrutura; 

(ii) Discurso conciliatório e comungado dos interesses públicos e 

privados; 

(iii) Relações duradouras temporalmente; 

(iv) Tenham expressos e definidos parceiros públicos e privados; 

(v) Distribuição do risco entre ambos os agentes; 

(vi) Constituir de uma política pública associada93. 

Como resultado, este estudo tem como enfoque as Concessões 

patrocinadas e administrativas e as OUCs, ainda que, na medida do necessário, 

algumas mediações serão estabelecidas com outros instrumentos. 

 

4.1.1 A constituição da RMF e o recorte do seu intra-urbano continuado 
 

A Região Metropolitana de Fortaleza foi uma das nove regiões 

metropolitanas criadas pela Lei Complementar Federal nº 14/1973. Ao longo do 

tempo, alguns munícipios foram incluídos. O mapa 03 permite a visualização da 

Região Metropolitana de Fortaleza (RMF) a partir de um levantamento feito pelo ano 

em que foram incluídos. 

No período que compreende os anos de 1986 e 1995, a RMF abrangia 

nove municípios, sendo eles: Fortaleza (município-polo), Eusébio, Aquiraz, Itaitinga, 

Pacatuba, Maracanaú, Guaiúba, Maranguape e Caucaia. Em 1999, acrescentam-se 

os municípios São Gonçalo do Amarante, Horizonte, Pacajus e Chorozinho. Em 2009, 

 
jovens e adultos, e de investimento em pesquisa e desenvolvimento e inovação” (FORTALEZA, 2015, 
art.o 25). O PRODEFOR apresenta um percentual de redução de até 60% do ISSQN e do IPTU e de 
até 80% no ITBI. O PARQFOR, por sua vez, reduz em 60% o ISSQN e em até 100% o IPTU e o ITBI. 
Para tanto, são observadas algumas restrições impostas pelo ente municipal, principalmente a 
localização do empreendimento. 
93 Ainda que essas características não estejam diretamente vinculadas às definições de PPPs e como 
o presente objeto de pesquisa é o Estado e muitas dessas iniciativas se dão de forma descentralizadas 
e dispersas, privilegiou-se as que ocorreram mediante programas ou planos de governo. Com isso, 
propõe-se a entender melhor as intenções expressas na atuação estatal. 
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Pindoretama e Cascavel passam também a compor a RMF. Após o último acréscimo 

em 2014, englobando Paracuru, Paraipaba, Trairi e São Luís do Curu, a Região 

Metropolitana de Fortaleza passa a ser composta por 19 municípios. 

Entretanto, esse crescimento não correspondeu também ao contínuo 

incremento dos fluxos e da malha urbana — que, na teoria, integrariam as cidades em 

dinâmicas contínuas. Por conta disso e entendendo o recorte adotado do intra-urbano 

continuado, adotou-se a classificação do IBGE de Arranjo Populacional para algumas 

das análises que se seguem. Nela, passam a ser considerados apenas os municípios 

cuja população realiza movimentos pendulares, ou seja, diariamente se desloca em 

direção ao Município Polo para o atendimento de suas demandas. Por conta disso, 

são os munícipios que, em via de regra, pela conurbação apresentam maiores áreas 

urbanizadas e tamanho da população. No caso da RMF, Fortaleza é o Município Polo 

e entram na classificação de Arranjo Populacional as seguintes cidades: Aquiraz, 

Caucaia, Eusébio, Itaitinga, Maracanaú, Maranguape e Pacatuba — como visto no 

mapa 04.  

Em relação ao recorte temporal para as análises seguintes, estabelece-se, 

quando possível, que seja compreendido o período de 2000 à 2020. Tal escolha se 

justifica por coincidir com o período de implementação das primeiras OUCs em 

Fortaleza e pela compatibilidade com os dados do Censo Demográfico, uma das 

principais bases de dados utilizada nesse trabalho e realizado a cada 10 anos e com 

edições em 2000 e 2010. Estabelecidas essas decisões de recorte metodológico, 

conduz-se aos reais objetivos desse capítulo. 

 

4.2 Eixo econômico-socioespacial: A Região Metropolitana de Fortaleza, seus 
indicadores econômicos e sua estruturação espacial 

 

Esta seção busca apresentar algumas indicações que dialogam com a 

implementação de novos modelos de governança (DE MATTOS, 2014). Acredita-se 

que isso se vincula diretamente com a adoção de PPPs, com a alteração de 

legislações e da própria estrutura do Estado, com o surgimento de novas coalizões — 

que afetarão o campo de poder dos agentes envolvidos — e com a adequação de 

economias locais para a chegada de agentes internacionais que trazem consigo os 

interesses do capital financeiro. 
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Mapa 03 — Evolução da Região Metropolitana de Fortaleza por inclusão de municípios  

Fonte: Elaborado pelo autor com informações do IBGE (2015) e Diógenes (2012). 
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Mapa 04 — RMF e seu arranjo populacional 

Fonte: Elaborado pelo autor com informações do IBGE (2015). 
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Inclusivamente, entendendo a busca do capitalismo por alternativas mais 

rentáveis de aplicação dos capitais excedentes (PAULANI, 2009) e a visão da cidade 

enquanto mercadoria e importante elemento do circuito de valorização financeirizada 

(RIBEIRO; DINIZ, 2017), esta seção busca compreender como a estruturação local 

da RMF condiciona e vem condicionando a implementação de novos modelos de 

governança, privilegiando alterações na forma de execução de programas públicos, 

principalmente dos que tratam de infraestruturas. 

Ora, podem argumentar: “nem tudo é neoliberalização, nem tudo é 

financeirização”. Essa preocupação também foi compartilhada por Keil (2016). O autor 

demonstra algumas inquietações relacionadas à vinculação excessiva da 

neoliberalização enquanto conceito argumentativo: 
 
Em primeiro lugar, quando tudo é ‘neoliberal’, o termo perde sua força, seu 
poder explicativo. Nem tudo na cidade pode ser considerado ou creditado à 
neoliberalização e ao neoliberalismo. Em segundo lugar, devemos ter 
cuidado para não pressupor a condição neoliberal como uma característica 
definidora de nossa época e ver tudo sob sua luz. Podemos nos enganar e 
perder a contínua diversidade e variegação do capitalismo que molda nossas 
cidades. Isso leva, em terceiro lugar, à advertência de que, embora 
precisemos de estruturas teóricas robustas para compreender a cidade e 
embora possamos contar com o debate sobre a neoliberalização urbana 
entre suas ferramentas mais agudas, devemos continuar a olhar de perto 
para os processos urbanos reais existentes em mãos, a fim de compreender 
as diferenças prevalecentes nas atuais regiões urbanas.94 (Ibid., p.394-395, 
tradução do autor). 

 

De fato, o argumento de Keil (2016) é bastante pertinente, principalmente 

nas cidades em que componentes do setor produtivo possuem forte vinculação com 

o estado local e concentram a oferta de insumos, equipamentos, terras e 

disponibilidade de capital. Nesse sentido, Rufino (2016) demonstrou como o mercado 

de terras fechado de Fortaleza impossibilitou a entrada de grandes empresas 

imobiliárias nacionais. 

Mas isso quer dizer que os processos assumidos na parte teórica se 

mostrariam incompletos ou inexistentes para a realidade da RMF? Não 

 
94 “First, when everything is ‘neoliberal’, the term loses its bite, its explanatory power. Not everything in 
the city can be assumed to be or credited to neoliberalization and neoliberalism. Second, we must 
beware of presupposing the neoliberal condition as a defining characteristic of our age and see 
everything in its light. We might deceive ourselves and miss out on the continued diversity and 
variegation of the capitalism that shapes our cities. This leads, third, to the admonition that, while we 
need robust theoretical frameworks to understand the city and while we can count the debate on urban 
neoliberalization among its sharpest tools, we must continue to look closely at the real existing urban 
processes at hand in order to understand the prevailing mechanics of difference in today’s urban 
regions.” 



 166 

necessariamente. Se a argumentação feita caminhou em um sentido lógico, 

principalmente pela retomada do estudo das PPPs a partir de uma visão estrutural 

desde a sua base — a saber: a própria consolidação e autonomização da forma 

política e do Estado-nação —, os processos a serem demonstrados decorrem de 

transformações que incidem de forma multiescalar e, inclusive, no circuito 

financeirizado. Sobre a dimensão urbana, neoliberalização e financeirização atuam 

em conjunto enquanto processos, a primeira possibilita a acumulação capitalista e a 

maximização do lucro, enquanto a financeirização impõe à política local um 

revanchismo às classes mais baixas e, consequente, aumento da gentrificação (KEIL, 

2016). 

A argumentação a ser construída se baseia no pressuposto de que as 

transformações nos modelos de governança e suprimento de serviços e 

infraestruturas decorrem, também, de uma lógica muito mais estrutural que acomete 

ao Estado-Nação e a inserção do Brasil ao circuito financeiro internacional. Retoma-

se e se qualifica o discutido anteriormente. Isso não quer dizer que dentro dessa 

conjuntura o mercado local, que historicamente já enxerga o urbano enquanto espaço 

de acumulação e as instituições locais enquanto redes de influência (BERNAL, 2004, 

ANDRADE, 2012) será desconsiderado. O que se propõe é que esses processos e, 

principalmente, seus rebatimentos territoriais serão agravados em função de uma 

lógica incidente à nível nacional, bem como, internacional. 

Assim, quando a inserção mundial do Brasil condicionada com uma 

implementação de um modelo rentista-patrimonial (BRUNO; CAFFE, 2017), com a 

manutenção de juros elevados, principalmente até 2014 (PAULANI, 2012; 

CARVALHO, MILANEZ, GUERRA, 2018), com a adoção de um caráter pró-cíclico da 

política fiscal na mais recente crise (PAULANI, 2017), com a imposição do esforço 

fiscal em condições de baixa do dinamismo econômico — levando a revisões 

orçamentárias — (REIS et. al, 2010) e com a disputa entre entes federativos 

(SANTOS, 2017c), o orçamento municipal é afetado e acometido.  

Em simultâneo, desde a Constituição de 1988, o Estado brasileiro passa 

por um processo de descentralização (ENDLICH, 2017), onde o munícipio adquire 

preponderantemente responsabilidades sobre os programas sociais e a política e 

ordenamento urbanos (SANTOS, 2017a). Daí o impasse resultante da necessidade 

de propiciar investimentos necessários à manutenção e à ampliação da acumulação 

capitalista em condições de restrição orçamentária. 
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A hipótese posta é que, como resultado do que foi apresentado, surgem 

outros modelos de governança, com novos ou reconfigurados modelos regulatórios e 

maior fiscalização e contingenciamento sobre o orçamento público. Demonstrar isso 

é o objetivo do próximo tópico. 

 

4.2.1 A autonomia orçamentária da RMF e o papel os investimentos públicos95 

 

Filocomo e Royer (2020, p.812) entendem que as finanças públicas não 

possibilitam por si só a compreensão do urbano, mas ao condicionarem a atuação 

estatal, o revelam e o conformam. É partindo desse pressuposto, que se argumenta 

pela necessidade de se entender como o orçamento público municipal visto através 

de indicadores96 podem contribuir para a discussão do surgimento de novos marcos 

regulatórios, em especial no que se refere a oferta de infraestruturas e serviços.  

No intento de avaliar a situação fiscal dos municípios que compõe a região 

metropolitana e como ela condiciona o gasto público, indicadores foram construídos 

a partir da metodologia de Mora e Ávila (2003) e Câmara (2019). As informações 

orçamentárias — relativas aos anos fiscais de 2000 a 2017— foram cedidas pelo 

Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará (IPECE), que utilizou dados 

da Secretaria do Tesouro Nacional (STN) e do Sistema de Informações Contábeis e 

Fiscais do Setor Público (SICONFI), e pelo Instituto Brasileiro de Pesquisa e 

Estatística (IBGE). Ainda que encontradas algumas divergências com a base 

fornecida pelo Tribunal de Contas dos Municípios do Ceará (TCM), optou-se pela 

primeira base de dados. Uma vez que a base do TCM é de natureza auto declaratória 

— pelos poderes municipais — e ainda não estava consolidada. 

A narrativa a ser construída é complexa e necessita de mediações para a 

compreensão dos processos em sua totalidade. Dito isso, será feito um esforço em 

não desviar de temas centrais e em articular informações adicionais quando 

necessário. Como visto na introdução deste trabalho, a Constituição Federal de 1988 

promoveu um processo de descentralização administrativa (ENDLICH, 2017). Os 

 
95 Para as análises que se seguem, entende-se investimento a partir de sua significância orçamentária, 
como “toda e qualquer despesa relacionada com planejamento e execução de obras, aquisição de 
imóveis e instalações, equipamentos e material permanente, constituição ou aumento de capital de 
empresas que não sejam de caráter comercial ou financeiro” (BRASIL, 2020). 
96 A composição do Receitas e Despesas Públicas, utilizada para a construção de indicadores vistos 
no decorrer desse capítulo, pode ser observada nos Anexos A e B. 
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constituintes entendiam que a também descentralização das políticas sociais e a 

aproximação física do Estado com a sociedade, resultante da primeira, seria um 

importante instrumento de redistribuição espacial do desenvolvimento e de políticas 

mais democráticas (SANTOS, 2017a). 

A CF elevou o município a condição de um ente federado e a ele implicou 

competências próprias como nunca antes na história brasileira97. “Se é verdade que 

o município brasileiro recebe hoje tratamento orçamentário muito mais robusto do que 

em toda a história da Federação, é verdade também que sobre eles recai uma parcela 

de responsabilidades também nunca vista” (ANDRADE; SANTOS, 2004, p.169). Os 

constituintes atribuíram com exclusividade ao município: 
 
i) organizar e prestar, diretamente ou sob o regime de concessão ou 
permissão, os serviços de interesse local, incluído o transporte coletivo, que 
tem caráter essencial; ii) manter e prestar, com a cooperação técnica e 
financeira da União e dos estados, os programas de educação infantil e de 
ensino fundamental; iii) os serviços de atendimento à saúde; iv) promover, no 
que couber, adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e 
controle do solo, do parcelamento e da ocupação do solo urbano; v) promover 
a proteção do patrimônio histórico-cultural local. (SANTOS, 2017c, p.80) 

 

Além disso, ainda compartilha com as esferas federal e estadual outras 

competências, dentre as quais mais se relacionam com o objeto de pesquisa, 

destacam-se a promoção de “programas de construção de moradias e melhoria das 

condições habitacionais, de “programas de saneamento básico” e “combater as 

causas da pobreza e os fatores de marginalização, promovendo a integração social 

dos setores desfavorecidos” (Ibid., 2017c, p.80-81). 

Na prática, a política de desenvolvimento urbano foi atrelada — pela CF —, 

exclusivamente, aos governos municipais, outorgando-os a “ordenar o pleno 

desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem-estar de seus 

habitantes” (BRASIL, 1988, art. 182). Para tanto, atrelou-se duas dimensões: uma 

regulatória de uso do solo — através de legislações e regulamentações —, e outra de 

fomento ao desenvolvimento urbano — implicando o financiamento de investimentos 

em infraestrutura urbana (SANTOS, 2017a). 

 
97 O Brasil adota o modelo cooperativo — com uma forte inter-relação entre os entes federativos, desde 
o exercício em comum de algumas atribuições à vinculação e apoio de recursos para o financiamento 
de programas e politicas pública (GADELHA, 2017). Entretanto, a CF definiu que a “descentralização 
deveria reger a distribuição de competências administrativas, sustentada no princípio da 
subsidiariedade. [...] Esse princípio estabelece que as esferas estadual e federal devem prevalecer 
sobre os governos municipais somente quando esses não estiverem aptos a executar, de modo 
eficiente, as políticas governamentais” (SANTOS, 2017c, p.81). 
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Concomitante com o processo de descentralização, a CF estabeleceu uma 

outra repartição dos recursos orçamentários, por meio do aumento das transferências 

intergovenamentais — em detrimento, principalmente, do ente federal (SANTOS, 

2017d). Com isso, “além da perda de poder político, a União ressentiu-se da perda de 

recursos em um contexto de grave crise fiscal, o que a levou a propor — e lograr — 

emendar a Constituição, limitando a autonomia financeira dos munícipios a partir da 

década de 1990” (Ibid., p.126). 

No final da década de 1990, com a crise brasileira de 1998/1999, gerou-se 

clima e apoio político para a implementação de medidas fiscais ainda mais rígidas 

sobre o Poder público e a promulgação, em 2000, da Lei de Responsabilidade Fiscal 

— LRF98 (REIS et al., 2010). O modelo de restrição fiscal empreendido pelas 

administrações federais — a exceções de poucas ações isoladas — desde a 

administração Collor, em 1990, paulatinamente demarcou a priorização da 

estabilidade dos agregados macroeconômicos em detrimento da estabilidade social99 

(Ibid.). Vinculou-se a realização de gastos públicos, por exemplo, à garantia de 

superávit primário, impactando e limitando, sobretudo, a ação estatal em caso de crise 

ou a possibilidade de contração de dívidas para investimentos em infraestrutura.  

Caracterizando o período pós-2000, Andrade e Santos (2004, p.170-171) 

alegam que: 
 
todos os agentes públicos administram sob a vigência da Lei de 
Responsabilidade Fiscal, que impõe regras para a gestão dos recursos 
públicos, limitando ainda mais a autonomia de gastos dos municípios. [...] 
Nesse contexto, o que se vê é uma administração pública cada vez mais 
marcada pelo crescente papel dos órgãos de controle, tais como o Ministério 
Público, os Tribunais de Contas, as Controladorias e as Defensorias Públicas 
– responsáveis por fiscalizar e cobrar o cumprimento dos dispositivos legais. 
(ANDRADE; SANTOS, 2004, p.170-171) 

 

 
98 Vignoli e Funcia (2014, p.19) elaboram uma síntese do que são os principais pontos da LRF, que 
outorgou um maior planejamento e rigidez orçamentários, sendo eles: “* impôs normas de 
planejamento e controle das contas públicas, definindo critérios transparentes para a estimativa de 
receita; * definiu os limites e critérios de apropriação com gastos de pessoal; * fixou procedimentos 
para a ampliação de despesas obrigatórias de caráter continuado; * estabeleceu regras severas 
relativas ao endividamento público; * restringiu o uso da ‘máquina administrativa’ pelos governantes 
em fim de mandato, impedindo que o mandato do seu sucessor fique inviabilizado; * introduziu, ainda, 
alterações importantes visando à transparência fiscal e à eficácia na fiscalização pelo Poder Legislativo 
e pelo Tribunal de Contas.”  
99 Fica ainda mais perceptível essa adoção quando se observa que: “o ajuste fiscal implementado pelas 
autoridades brasileiras foi muito complacente com as questões ligadas à base produtiva e muito pouco 
generoso com as questões ligadas às desigualdades sociais, o que configurou um trade-off entre 
responsabilidade fiscal e responsabilidade social. Sendo assim, fica nítida a sua determinação em 
busca da estabilidade macroeconômica em detrimento da equidade” (REIS et al., 2010, p.29). 
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A limitação aos gastos públicos adquiriu contornos mais drásticos quando, 

em 2016, foi promulgada a Emenda Constitucional no 95 (EC-95), que trata do teto 

dos gastos públicos. O congelamento do crescimento dos gastos públicos e a 

imposição de um teto por 20 anos, instituído pelo novo regime fiscal atrelado à EC-

95, demarca um dos mais recentes capítulos do avanço do ajuste fiscal e da 

austeridade na política e administração pública brasileira. Por limitações impostas pela 

base de dados adquirida, não será possível compreender como a implementação da 

EC-95 refletiu nas finanças municipais. Entretanto, trazê-la ao debate, ao menos 

superficialmente, vincula-se à necessidade da percepção do agravo da conjuntura 

fiscal. 

Para além das restrições orçamentárias, a EC-95 introduz um elemento 

inédito nos contextos fiscal e orçamentário brasileiro. Rossi, David, Dweck (2020, 

p.191) arguem que “mesmo a LRF, com sua regra pró-cíclica de resultado primário, 

trazia em si uma lógica de orçamento equilibrado”, mas é com a EC-95 “que se 

consolida a maior ofensiva aos compromissos assumidos na Constituição de 1988”, 

determinando ineditamente “o tamanho do Estado brasileiro”. 

O cenário construído é caracterizado por um forte trade-off aos municípios, 

onde: a crescente atribuição e responsabilização pelas políticas públicas convive com 

uma recomposição contínua dos recursos da União, através do aumento dessa na 

participação na arrecadação fiscal, com contínuas imposições de gastos mínimos em 

alguns setores e forte controle sobre a execução orçamentária por órgãos de Estado 

(ANDRADE; SANTOS, 2004; ENDLICH, 2017; SANTOS, 2017a, 2017c). 

Para entender como essa dinâmica se constitui na RMF, inicialmente, foram 

construídos três indicadores. O primeiro, o Indicador de Equilíbrio Orçamentário (IEO), 

com metodologia fornecida pelo Mora e Ávila (2003), busca compreender como ocorre 

a execução orçamentária. Por contrapor a receita realizada pelo orçamento 

empenhado, ele busca uma compreensão ampla se baseando na avaliação dos 

resultados independente da origem dos recursos. Apresenta um cenário mais 

demonstrativo do que se fossem trabalhados apenas os resultados primários — uma 

vez que a LRF já os condiciona à superávit. 

Os dados da RMF podem ser vistos no gráfico 01 e no quadro 02. Deles, 

percebe-se o constante esforço fiscal empreendido por quase todas as gestões 

municipais — ao apresentarem em todo o período analisado índices superiores a 1. 
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O comportamento é bem homogêneo em toda a RMF. Os municípios do arranjo 

populacional se apresentam de forma semelhante ao restante.  

 
Gráfico 01 e Quadro 02 – IEO da RMF de 2000 a 2017 

 

Fonte: Elaborado pelo autor com informações do IPECE (2021) e do SICONFI (2021). 
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Fortaleza, por sua vez, apresenta uma tendência contrária nos períodos de 

2002 a 2007 e de 2012 a 2014. Delas, algumas suposições podem ser feiras. Pode-

se inferir, por exemplo, que a curva descendente mais acentuada do primeiro período 

corresponde aos anos de 2005 a 2007 — os primeiros anos da administração 

municipal de Luizianne Lins (PT). Período que demarcou uma inflexão ao modelo de 

gestão anterior. O segundo período coincide com a Copa do Mundo de Futebol de 

2014 e os anos anteriores, justificando uma necessidade precedente de 

investimentos. De todo modo, persiste um comprometimento na manutenção de 

superávits da receita total em todos os munícipios em detrimento de endividamento. 

Entretanto, esse é um debate bastante controverso. Por exemplo, um baixo 

comprometimento da relação entre receitas e despesas é necessariamente melhor 

para o munícipio? Partindo unicamente dessa acepção, poderia-se dizer de forma 

unívoca que menos Estado é sempre preferível ou ainda arguir pelo favorecimento 

irrestrito do balanço econômico independente dos contextos diversos e maiores 

variações no tecido social.  

Para Rossi, David, Dweck (2020), o debate sobre a política fiscal acaba se 

confundindo com a própria definição do papel do Estado na economia. Nos termos 

trabalhos, o que se está em disputa é a autonomia relativa da forma política. Os 

autores (Ibid., p.183) identificam assim dois argumentos opostos: de um lado, a busca 

permanente pelo equilíbrio orçamentário e pela eliminação dos déficits — reduzindo 

a atuação estatal na economia — e do outro, o foco contínuo nos objetivos da política 

econômica, como aumento da taxa de ocupação da população, crescimento 

econômico... 

Ainda que se tratando de outra escala, Dweck, Rossi, Mello (2020, p.44) 

questionam o diagnóstico feito por muitos administradores e economistas de que a 

falta de crescimento ou sua lentidão são resultado do desequilíbrio fiscal. Os autores 

entendem que esse argumento é utilizado para justificar políticas austeras que 

reduzem o investimento público.  

O controle orçamentário, visto pela lógica da sustentabilidade da 

administração pública, leva, por vezes, ao risco de construir “um círculo vicioso em 

que os objetivos de sustentabilidade fiscal perpetuam baixos níveis de investimento 
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e, portanto, baixas taxas de crescimento”100 (LUCIONI, 2009, p. 47, traduzido pelo 

autor). 

Para Corrêa e Dweck (2020, p.99), os gastos do governo “são um 

importante componente da demanda agregada e sua contenção gera efeitos 

recessivos, ao contrário dos que argumentam que a ‘confiança’ voltaria com a 

contenção de gastos, gerando crescimento”. A posição dos autores está longe de 

estabelecer um consenso. 

A posição de Orair e Siqueira (2018) se apresenta de forma mais 

consistente, já que os autores não entendem deterministicamente a relação entre 

investimento público e os ciclos econômicos. A centralidade da discussão nessa visão 

reside em como o regime fiscal é condicionado político e institucionalmente. “O volume 

de investimentos, assim como das demais despesas públicas, responde à orientação 

da política econômica e às prioridades de determinado governo, o que, por sua vez, 

estará condicionado pela maneira como funcionam suas instituições” (Ibid., p.941). 

Ainda que o autor não se distancie da perspectiva de que cortes nos investimentos 

públicos, associados a medidas de ajustes, impactam negativamente no crescimento 

econômico pela “volatilidade, incertezas e descontinuidades nos projetos” (Ibid.). 

De comum, os autores (ORAIR; SIQUEIRA, 2018; CORRÊA; DWECK, 

2020) entendem que a maior rigidez orçamentária restringe os investimentos públicos, 

amplificando tendências econômicas depressivas. Nas situações de baixo 

crescimento ou contração, são impactos todos os componentes de arrecadação que 

possuem vínculo com os ciclos econômicos (CORRÊA, DWECK, 2020). 

A capacidade de inversão municipal é diretamente proporcional à 

dependência das economias locais às arrecadações tributárias e às transferências 

interfederativas101. Uma melhor compreensão do impacto que isso possui sobre o 

território e as gestões administrativas da RMF, pode ser observado no Indicador de 

Dependência Financeira — IDF —, elaborado na razão das transferências 

 
100 “un círculo vicioso en donde los objetivos de sostenibilidad fiscal perpetuaran bajos niveles de 
inversión y, por ende, bajas tasas de crecimiento.” 
101 . Algumas arrecadações tributárias, nas três esferas de governo, impactam diretamente o 
orçamento municipal. A exemplo do Imposto Sobre Serviço (ISS), de natureza municipal, o Imposto de 
Renda (IR) e o Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) — da União que contribuem diretamente 
para o Fundo de Participação dos Munícipios — e o ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias 
e Prestação de Serviços), principal sustentáculo das transferências estaduais aos municípios 
(CORRÊA, DWECK, 2020, p.100). 
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orçamentárias sobre a receita total arrecadada (ver gráfico 02 e quadro 03). Quanto 

maior o indicador, maior o nível de dependência. 

 
Gráfico 02 e Quadro 03 – IDF da RMF de 2000 a 2017 

 

Fonte: Elaborado pelo autor com informações do IPECE (2021) e do SICONFI (2021). 
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Com os dados, é nítido o contraste que o munícipio de Fortaleza tem do 

restante, caracterizando-se por ter menor dependência as transferências estaduais e 

federais. Entretanto, percebe-se uma manutenção percentual dos recursos 

transferidos dentro das despesas realizadas. Assim, se confirmada a hipótese de um 

aumento de receitas próprias, ele foi correspondido com um aumento semelhante de 

gastos. 

Os outros municípios apresentam uma uniformidade de valores, com pouca 

diferenciação entre os que compõe o arranjo populacional — que apresentam índices 

ligeiramente menores — e os que não. Destaca-se a diferenciação assumida entre 

2013 e 2017 e a inflexão assumida em 2013 e 2016. De forma geral, tendo grande 

dependência às transferências, a capacidade de investimento desses municípios está 

atrelada ao comportamento da arrecadação de outras esferas: federal e estadual.  

Dos dados pode-se inferir também que apenas Fortaleza, Eusébio e São 

Gonçalo do Amarante possuem uma estrutura financeira em que as transferências 

não apresentam mais que 70% que suas despesas totais; tendo esse último, em 

alguns anos, uma relação transferência/despesa menor do que Fortaleza.  

Assim, quando se entende a estruturação da RMF a partir do orçamento 

público, pode-se concluir que poucos munícipios, efetivamente, podem ser 

protagonistas de políticas públicas e garantir melhor articulações com os interesses 

locais — por apresentarem alguma liberdade no que se refere a dependência dos 

entes federal e estadual. A grande maioria, por sua vez, tem sua experiência de 

descentralização comprometida e condicionada à uma posição secundarizada dentro 

das redes federal e estadual. A dimensão metropolitana ainda não consiste em um 

locus de articulação de políticas públicas integradas. Esse processo a nível nacional, 

visto comumente em munícipios de pequeno porte populacional, foi analisado por 

Santos (2017c). 

O agravo é ainda maior quando se verifica que parte das transferências 

como dos recursos públicos já tem dotação orçamentária específica; outrossim, 

modificações em relação ao que foi pactuado na CF de 1988 estabeleceram um 

comprometimento ainda maior do orçamento. Andrade e Santos (2004, p.169) 

explicam isso: 
 
A criação do Sistema Único de Saúde (SUS), no bojo da Constituição de 
1988, municipalizou a saúde e fez do prefeito parceiro dessa política até 
então afeta aos governos estaduais e Federal. Nos novos termos 
constitucionais, a União está obrigada a transferir para os municípios 
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recursos para financiar o atendimento médico das populações, assim como 
os próprios estados. Posteriormente, a Emenda Constitucional No 29/2000 
vinculou receitas dos municípios a gastos mínimos com saúde. Este quadro 
torna o poder municipal responsável pelos serviços de saúde, e as cobranças 
dos usuários, agora direcionadas às prefeituras, vem provocando grande 
desgaste político das lideranças locais. Na educação, parte da 
reponsabilidade também foi repassada aos municípios. A Constituição de 
1988 determinou que 25% dos recursos públicos devem ser gastos com 
educação. Para o município, ficou a responsabilidade pela educação infantil. 
(ANDRADE; SANTOS, 2004, p.169) 

 

Santos (2017d) corrobora integralmente com o panorama apresentado por 

Andrade e Santos (2004). Na visão da autora (SANTOS, 2017d, p.128), o 

redirecionamento das cobranças, em meio a um ajuste macroeconômico, é antes de 

tudo  

 
um potencial instrumento de ajuste do Estado: transferir pressões da 
demanda de direitos dos cidadãos para a esfera municipal de governo. Nessa 
circunstância, os governos municipais são desafiados a não apenas mobilizar 
e valorizar os recursos locais, mas também a representar agentes que 
executam as políticas sociais. 

 

A autora ainda aborda o caráter “ressentido” do ente federal e como se 

estabeleceu um forte compromisso financeiro municipal pela aprovação das 

“emendas à Constituição que preveem a obrigatoriedade de vinculação das receitas 

municipais às políticas de Saúde (Emenda no 29) e de Educação (Emenda no 14)” 

(Ibid.). 

Frisa-se que a discussão aqui não caminha nem perto pelo fim dos 

programas sociais de universalização da saúde e da educação. A argumentação se 

centra no engessamento e no comprometimento das receitas municipais, como a 

imposição de um gasto mínimo de 15% para a saúde e 25% para a educação da 

arrecadação tributária, compreendendo também as transferências. Diante disso, 

outros componentes, como os investimentos públicos em infraestrutura, passam a 

cada vez mais disputar o restante do orçamento público. Componentes esses que 

também são alvo da crescente demanda popular pela população e pelo capital. 

Além disso, gastos com educação e saúde são tendencialmente 

relacionados a um aumento conjunto na folha salarial das prefeituras, o que pode vir 

a comprometer ainda mais o orçamento. Mas não são só esses gastos que interferem 

na despesa com pessoal, a exemplo da segurança pública e da mobilidade — este 

último, inclusive, constitutivo da política de desenvolvimento urbano. Santos (2017e), 
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arguindo sobre as demandas crescentes e a indisponibilidade de recursos para 

investimentos na política urbana, argumenta que: 
 
Mesmo quando o governo federal financia um investimento que amplia o 
acesso aos direitos de cidadania, o equipamento (como um hospital ou uma 
escola, por exemplo) só entra em operação se o município contratar 
prestadores de serviços, o que compromete sua folha salarial por pelo menos 
três décadas. Trata-se de um compromisso permanente, independente da 
volatilidade da economia e, portanto, das bases de arrecadação fiscal. O 
resultado tem sido a frequente fragilização das finanças municipais e a 
incapacidade de responder adequadamente por sua competência sobre a 
política urbana. (SANTOS, 2017e, p.163) 

 

As despesas com pessoal tanto impactam o orçamento municipal, sendo 

geralmente a maior gasto do conjunto orçamentário, que Mora e Ávila (2003) o 

relacionam inversamente a capacidade de geração de poupança e de investimentos. 

Objetivando analisar essa relação no objeto de estudo, construiu-se o indicador do 

Comprometimento de Receita com despesas de Pessoal (CRP) — expresso no 

gráfico 03 e no quadro 04. 

Da leitura do gráfico, três tendências parecem se sobressair: (a) a aparente 

homogeneização proporcional de despesas com servidores públicos frente ao total de 

receita entre todos os munícipios da RMF; (b) a queda brusca do índice em 2002, 

relacionada com a implementação efetiva pelas autoridades municipais da LRF102 — 

que estabelece um limite de 60% da receita corrente líquida para gastos com pessoal, 

desses 54% destinados ao poder administrativo mais a administração indireta —; (c) 

uma tendência linear crescente do aumento desses gastos no período de 2002 a 

2017. 

Frente a isso, como garantir investimentos e estabelecer políticas de 

desenvolvimento locais? A resposta caminha em direção ao aumento da autonomia 

financeira dos munícipios. Santos (2017b, p.54) vincula esse aumento a três possíveis 

fatores: a ampliação da arrecadação tributária, das transferências 

intergovernamentais e da dívida pública. Entretanto, a segunda não está ao alcance 

dos munícipios. A primeira se vincula diretamente com a última. Apenas as cidades 

com maiores população e dinamismo econômico suportam uma maior carga tributária. 
  

 
102 Pesa contra esse argumento que desde 1995, através da Lei Camata (Lei Complementar Nº 82, de 
27 de março de 1995), que as receitas alocadas para cobrir os gastos com o funcionalismo público não 
podem superar o limite de sessenta por cento. 
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Gráfico 03 e Quadro 04 – CRP da RMF de 2000 a 2017 

 

Fonte: Elaborado pelo autor com informações do IPECE (2021) e do SICONFI (2021). 
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Gráfico 04 e Quadro 05 – CRS da RMF de 2000 a 2017 

Fonte: Elaborado pelo autor com informações do IPECE (2021) e do SICONFI (2021). 
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Além disso, a concessão de operações de crédito (empréstimos de 

instituições financeiras nacionais ou internacionais) depende de autorização prévia do 

Ministério da Economia e de sua autorização mediante um estudo da viabilidade dos 

limites e das condições contratuais.  

O modo como se estrutura a experiência brasileira de descentralização 

caminha para o aumento sistemático das diferenciações entre as grandes e pequenas 

cidades, inclusive dentro da esfera metropolitana.  

A relação dos gastos com serviços da dívida e o peso da arrecadação na 

receita municipal serão observados nos dois próximos gráficos (04 e 05) e quadros 

(05 e 06), respectivamente. 

O Comprometimento de Receita com Serviço da Dívida (CRS) busca 

avaliar o endividamento municipal. Para tanto, calculou-se o percentual de gastos com 

amortizações, juros e encargos sobre a receita corrente — ver gráfico 04 e quadro 05. 

O CRS não objetiva calcular a quantidade de recursos captada pelas administrações 

municipais através de operações de crédito, mas sim entender como a dívida pública 

compõe o orçamento municipal; se é irrelevante ou o estrangula. 

Do resultado, infere-se que, dentro do período analisado, o pagamento de 

juros e amortizações não é significativo na realidade da RMF. Ainda que com algumas 

flutuações, não se ultrapassou os 3% de gastos sobre a receita corrente, aquela 

derivada das receitas de contribuição, patrimonial, tributária e de transferências. Um 

valor bem aquém do limite de 11,5% estabelecidos pela LRF. 

Entretanto, no que se refere a recente política urbana de Fortaleza esse 

cenário apresentará alterações nos anos futuros ao que compreende a análise. Isso 

porque o munícipio empreendeu uma série de operações de crédito nos últimos anos. 

De acordo com o “book de apresentação” do Programa Fortaleza Competitiva, 

lançado em agosto de 2017, “a Prefeitura de Fortaleza vem investindo em 

infraestrutura de mobilidade, saneamento básico, meio ambiente e habitação social, 

por meio de ações financiadas por organismos internacionais de fomento ao 

desenvolvimento econômico e social” (FORTALEZA, 2017, p.67). No documento são 

apresentadas operações de crédito em tramitação na STN que juntas somam 2 

bilhões de reais. 

Relativamente, a Prefeitura de Fortaleza retoma uma lógica comum nos 

anos 1950 e 1960, demarcando por um certo entendimento keynesiano na gestão 

fiscal, onde os “empréstimos eram predominantemente realizados para financiar 
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infraestrutura, enquanto as despesas correntes eram financiadas por receitas 

tributárias” (BURGER; MARINKOV, 2012 apud DWECK; ROSSI; MELLO, 2020, 

p.183). No entanto, a utilização desses investimentos, bem como a localização no 

território, adota uma lógica própria e mais adequada aos processos de acumulação 

financeirizada do que produtiva. Essa questão não será abordada integralmente 

nesse trabalho, mas virá a constituir um importante elemento de percepção locacional 

das PPPs em Fortaleza103. 

Marini (2012), considerando o ciclo do capital em economias dependentes 

como a brasileira, distingue pelo menos três fontes do capital dinheiro na primeira fase 

da circulação: capital privado, Estado e capital estrangeiro. Cabe pontuar, entretanto, 

que, em relação ao Estado, que nem todo gasto estatal leva à acumulação de capital, 

isso depende da proporção, dentro do gasto público, das despesas que se destinam 

à produção, seja a que corresponde aos investimentos estatais propriamente ditos ou 

às transferências para o capital privado. “Neste último caso, estão aqueles gastos que 

o Estado realiza para tornar mais rentável o investimento privado”, tais como obras de 

infraestrutura, isenções de impostos ou a manipulação de preços (Ibid., p.24).  

Como se pode ver, a importância do papel do Estado na reprodução é 

considerável para além da criação de condições para a valorização; “isso ocorre dada 

a capacidade que o Estado possui de transferir para si parte da mais valia gerada pelo 

capital privado” (Ibid.). 

Ainda que não constitua o foco analítico do presente trabalho, a requisição 

de operações de crédito pela prefeitura municipal para a realização de obras de 

infraestrutura a partir de 2017 é um ponto a ser observado.  

Isso porque a terceira origem do capital dinheiro que comparece para iniciar 

o ciclo, o capital estrangeiro, pode se apresentar basicamente nas formas de 

investimento direto ou indireto. Marini (2012), ainda no final da década de 1970, 

anuncia que a forma predominante do capital financeiro tende a ser a do investimento 

indireto, em especial nos países com maior desenvolvimento relativo, como o Brasil.  

 
103 Bernal (2004, p.206) descreve como a estruturação da RMF se deu através da constituição de uma 
“sagrada aliança” a partir da vinculação de um capital de incorporação imobiliário, um capital 
modernizador (indústria, serviço e hotelaria) e um capital financeiro — por meio da concessão de 
empréstimos internacionais feitos pelo Governo do Estado do Ceará para a realização de obras 
públicas no final da década de 1980 e na de 1990. Não se pode estabelecer facilmente uma relação 
entre esse capital financeiro com o que vem sendo utilizado pela Prefeitura, principalmente a partir de 
2017. Questiona-se se esse modelo estadual não foi transplantado para o municipal. Afirmar isso 
demandaria maiores análises, que devem vir a ser o foco de próximos estudos. 
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Dessa forma, as distintas fases de expansão e de contração econômicas 

encontram-se diretamente articuladas com o exterior, assim como são suscetíveis em 

ampla medida a serem influenciadas pela ação do Estado. O peso do capital financeiro 

especulativo e buscando rentabilidade a curto prazo deve ser um elemento a ser 

considerado nas atuais condições de reprodução do capital, porque introduz um 

elemento relativamente novo, mas de enorme significado em tal processo, 

considerado tanto em termos “locais” como do sistema mundial. 

A utilização do capital externo, também conhecida como operações de 

crédito externas, portanto, contribui para a própria reprodução de uma lógica rentista, 

recolhendo sobre o orçamento público remunerações: as taxas de amortização, os 

lucros e os juros.  

Além disso, também é alterada a atuação das firmas estrangeiras, 

introduzidas pela abertura de mercado através da atuação estatal. Inseridas nos 

processos de desregulamentação e da privatização dos serviços públicos e nas 

indústrias de infraestruturas na América Latina, “as firmas estrangeiras privilegiam a 

liquidez aos investimentos de longo prazo, de modo a privilegiar uma lógica que se 

orienta pelos mesmos princípios antes exclusivos às avaliações financeiras” 

(AMÉRICO MOREIRA, SHERER, 2002, p.71). Introduzem, consecutivamente, essa 

limitação do seus investimentos diretos no espaço urbano e na oferta de infraestrutura. 

As limitações impostas aos poderes locais ainda adquirem outros 

contornos quando se centra na discussão a arrecadação. O que parece ser um 

cenário complexo, torna-se ainda mais desconcertado em períodos de recessão. 

Sobre isso, Corrêa e Dweck (2020, p.92) explicitam: 
 
Conforme discutido em Dweck et al. (2020), os entes subnacionais não 
emitem sua “própria” moeda e nem têm uma dívida pública lastreando todo o 
mercado. Portanto, a capacidade de atuação dos entes subnacionais está 
diretamente relacionada às suas receitas tributárias, próprias e de 
transferências dos demais entes, contando com um arsenal praticamente 
nulo de instrumentos anticíclicos. Frente à queda de receitas próprias ou de 
transferências, o federalismo fiscal brasileiro impõe às unidades subnacionais 
uma única alternativa: o corte de despesas – o que afeta a capacidade de 
prestação de serviços públicos à população, com impactos locais e regionais. 

 

Corroborando com o argumento, Vignoli e Funcia (2014) consideram que 

em os municípios apresentam restritas opções para solucionar situações herdadas de 

dívidas, muitas vezes relacionadas ao “atraso de pagamento a fornecedores, o que 

encarece as compras governamentais, e ao ‘congelamento’ ou não reajuste dos 
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vencimentos dos servidores, o que deteriora a qualidade dos serviços prestados à 

população.” 

O que se coloca em pauta é a baixa capacidade municipal de responder 

aos períodos de crise, muitas vezes, sendo-lhes outorgados, pelo próprio sistema, à 

adoção de regras pró-cíclicas. O contingenciamento e cortes de gastos, para além de 

entravar a garantia de direitos nos momentos mais necessários, subvertem a lógica 

de planejamento, impondo objetivos de curtos prazos sem ao menos garantir a 

eficácia no controle do endividamento (ROSSI, DAVID, DWECK, 2020). 

Esse não é um fenômeno específico das realidades municipais; ainda que 

no caso brasileiro se apresente gerando um maior estrangulamento, ele se estabelece 

variadamente em diferentes escalas. Fruto de mudanças na relação entre o Estado e 

a Economia (CHESNAIS, 2002; HIRSCH, 2010); Boyer (2000), analisando o impacto 

da financeirização nas formas institucionais, avalia que se estabelecem modelos onde 

os mercados financeiros agraciam a contenção do endividamento público dentro de 

limites pré-estabelecidos. A “tributação se tornaria mais pró-cíclica e não mais 

anticíclica como em um sistema keynesiano”104 (Ibid., p.120). 

Seria ingenuidade creditar o estabelecimento do planejamento do setor 

público brasileiro, “disciplinado por regras constitucionais, legais e infralegais” 

(VIGNOLI; FUNCIA; 2014), pautado pela rigidez e a penalização do endividamento 

público a um processo não vinculado com dinâmicas e interesses maiores que as dos 

parlamentares. 

O próximo indicador busca contribuir ao debate sobre a autonomia 

orçamentária, por entender que esta se vincula diretamente com a capacidade dos 

municípios em desenvolver políticas públicas próprias e em manter a prestação de 

serviços essenciais frente a redução imposta por outras esferas de governo, ainda 

que, em casos de crise, como visto, seja dificultada essa manutenção. 

O Indicador de Autonomia Financeira (IAF) se constitui da razão entre a 

receita tributária e a despesa orçamentária total. O nível de autonomia se expressa 

pelos maiores valores; por conseguinte, quanto menor, menor também o nível de 

autonomia. 

Dos dados — ver gráfico 05 e quadro 06 —, expressa-se que quase a 

totalidade dos munícipios que não compõe o arranjo populacional tem a capacidade 

 
104 “ taxation would become more pro-cyclical and no longer anti-cyclical as in a Keynesian system.” 
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de investimento atrelada ao comportamento de outras esferas de governo outros, 

federal e estadual105. Muitos fatores levam a isso, mas cabe destacar que o tamanho 

da população e ao nível de urbanização são fatores importantes para esse resultado. 

Situação mais favorável está a cidade de Fortaleza, que apresenta um 

indicador que corresponde a mais do que o dobro da média da RMF. Em outras 

palavras, o contraste que o munícipio de Fortaleza tem do restante fica evidente, 

caracterizando-se por ter menor dependência as transferências estaduais e federais, 

mas também por ter uma maior autonomia financeira decorrente de esforços próprios 

de tributação.  

A média dos municípios que constituem o arranjo populacional evidencia 

uma melhor situação econômica e maior autonomia desses munícipios quando 

comparado com outros munícipios da RMF. Pode-se perceber ainda que, numa 

avaliação pormenorizada de todos os munícipios da RMF, a boa saúde fiscal e certa 

independência orçamentária que apresenta o munícipio de São Gonçalo do Amarante 

— em melhor situação que a capital em alguns anos fiscais —, muito derivada dos 

ganhos oriundos de taxações e impostos sobre o Porto do Pecém. 

A exceção de Fortaleza, observa-se um esforço contínuo no incremento 

tributário em todos os munícipios, que pouco avançou proporcionalmente quando se 

compara os anos de 2001 e 2002 com o ano de 2017. Importante dizer que por ser 

menos dependente das transferências de recursos e a arrecadação própria ter maior 

peso no orçamento, a capital fica mais suscetível as oscilações do mercado que 

interferem no pagamento de tributos. Não quer dizer que essa tenha sido a causa para 

a certa estagnação, uma vez que nos anos que seguiram a crise econômica mundial, 

em 2008 e os reflexos no Brasil em 2014-2016, foram anos de ganhos de autonomia 

orçamentária — salvo 2009 e 2013. 

Ora, se houve um aumento real na arrecadação tributária de todos os 

munícipios — à exceção de Fortaleza — e, como já visto, poucas mudanças 

ocorreram no IEO, resta saber se esses ‘excedentes’ foram utilizados para inversões 

em infraestrutura ou financeiras, reservas de contingência ou ainda alocados para o 

 
105 Exclui-se dessa argumentação o munícipio de São Gonçalo do Amarante. Em uma avaliação 
pormenorizada de todos os munícipios da RMF, ele apresenta uma boa saúde fiscal e certa 
independência orçamentária muito derivada dos ganhos oriundos de taxações e impostos sobre o Porto 
do Pecém. 
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pagamento das receitas correntes em alta, principalmente pelo aumento percentual 

médio do CRP em cerca de 10%. 

 
Gráfico 05 e Quadro 06 – IAF da RMF de 2000 a 2017 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor com informações do IPECE (2021) e do SICONFI (2021). 
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Nessa busca, estabeleceu-se o Indicador de Capacidade de Investimento 

(ICI) — ver gráfico 06 e quadro 07. Nota-se que para sua confecção foram somados 

os resultados primários aos investimentos realizados e subtraídos os gastos relativos 

ao serviço da dívida. O valor resultante foi, então, dividido pela receita total. A 

metodologia de Mora e Ávila (2003) é particularmente interessante porque ao 

compreender os mecanismos impostos pela LRF estabelece um índice efetivo. O que 

se avalia aqui não é propriamente o peso dado ao investimento, mas sim a 

potencialidade dele, uma vez que é introduzido no cálculo o resultado primário. 

Portanto, a perda da capacidade de inversão municipal está diretamente relacionada 

com a existência de déficits primários. 

É preciso lembrar que o Estado atende de forma estrutural as necessidades 

de produção e reprodução do capital, não por cumprir medularmente todos os 

interesses do capital, mas por garantir a sociabilização capitalista (HIRSCH, 2010). 

Ele o faz por depender materialmente das relações capitalistas e, consequentemente, 

do processo de acumulação. Para tanto, ele se utiliza de sua autonomia relativa. 

Entendendo, também, que as relações sociais e de classe se manifestam 

materialmente no Estado e em suas ações (POULANTZAS, 1977), a forma política 

condiciona a aparelhagem estatal uma certa exterioridade aos interesses específicos 

do capital. A exemplo da dotação orçamentária à universalização da educação e da 

saúde, muitas vezes em detrimento da alocação de recursos vinculados aos 

interesses de um específico capital produtivo ou rentista. Não quer dizer, no entanto, 

que o Estado não os garanta através de outros mecanismos, como será visto adiante. 

Ainda assim, é possível compreender como orçamento público se constitui de um 

locus privilegiado da luta de classes. 

Ele institucionaliza normas e compromissos sociais “na medida em que ele 

socializa os fluxos monetários e transforma as condições de apropriação da riqueza” 

(BRUNO, 2005, p.71). Por entender o orçamento como um local de disputa onde a 

alocação de recursos pode vir a propiciar tanto ganhos sociais, quanto ganhos 

rentistas a alguns setores, ele manifesta, constitui e é constituído de relações sociais 

de força e de classe. 
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Gráfico 06 e Quadro 07 – ICI da RMF de 2000 a 2017 

 

Fonte: Elaborado pelo autor com informações do IPECE (2021) e do SICONFI (2021). 
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Dando continuidade à análise e objetivando avaliar os investimentos 

alocados na RMF, foram construídos dois índices complementares. O primeiro 

consiste no Indicador de Investimento e se constitui de uma razão simples dos gastos 

de investimento sobre a despesa orçamentária total — expresso no gráfico 06 e no 

quadro 07. O segundo se funda na necessidade de se comparar e compatibilizar o 

volume de investimentos entre os municípios. Entendendo a dimensão populacional 

como um indicador comparativo, o Investimento per Capita (IC) cruzou o volume de 

investimentos pela projeção da população de cada munícipio (gráfico 07 e quadro 08). 

O gráfico 07 pode ser periodizado em três momentos. Um que compreende 

os anos 2000 a 2007, marcado pela oposição tendencial de alocação proporcional de 

investimentos de Fortaleza frente aos outros munícipios da RMF. O outro que iria de 

2007 a 2010, definido por um processo de homogeneização, onde as linhas gráficas 

tendem a se equalizar. E um último, de 2010 a 2017, expresso por uma maior 

homogeneização percentual desses investimentos. Ou seja, os munícipios da RMF 

passam a destinar proporcionalmente aos investimentos o mesmo montante. 

Acredita-se que essa periodização se expressa pela condução e 

centralização da União nos investimentos públicos através de grandes programas de 

investimentos em infraestrutura como o PAC1 (lançado em 2007), PAC2 (lançado em 

2011) e Minha Casa, Minha Vida (MCMV), lançado em 2009 e posteriormente inserido 

dentro do PAC2. A discussão de como esses investimentos se deram na RMF e 

condicionaram a uma oferta desigual de infraestrutura será tomada mais à frente.  

Quando se observa o gráfico 08, têm-se uma ideia de uma evolução dos 

investimentos nos distintos setores analisados. Em Fortaleza, uma tendência linear 

de crescimento se manifesta desde 2005 até 2015; 10 anos de aumento relativo na 

alocação de recursos para investimentos. Apesar de possuir menores gastos por 

pessoa, Fortaleza apresenta em quase todo o período um crescimento constante, 

contrastando com as variações constantes dos outros munícipios da RMF. 
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Gráfico 07 e Quadro 08 – II da RMF de 2000 a 2017 

 

Fonte: Elaborado pelo autor com informações do IPECE (2021) e do SICONFI (2021). 
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Gráfico 08 e Quadro 09 – IC da RMF de 2001 a 2017 

 

Fonte: Elaborado pelo autor com informações do IPECE (2021), do SICONFI (2021) e do IBGE 
(2021). 
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Outra tendência que se destaca é a semelhança do comportamento dos 

munícipios que compõe o arranjo populacional e o restante, apresentando resultados 

parecidos — em alguns anos, os gastos per capita dentro do arranjo populacional 

eram ainda maiores. Entretanto, a partir de 2010, ocorre uma diferenciação e os 

gastos por pessoa dentro da série relativa ao arranjo caem comparativamente. O que 

aparenta ser um efeito uniforme, não o é. A tendência geral era de queda dos 

investimentos per capita na maioria dos pequenos municípios metropolitanos, mas o 

aumento apresentado na série dos que não compõem o arranjo municipal se deu pelo 

resultado de São Gonçalo do Amarante — que de 2013, apresentando um gasto de 

263 reais por pessoa, passou para mais de 1080 reais em 2016. 

Quando comparadas as tendências gerais dos dois gráficos, sugere-se que 

ainda que o IC tenha relativamente aumentado na série histórica, o II apresenta uma 

relação inversa. O cenário posto na RMF é então demarcado por um maior 

arrecadamento e volume de investimento, em oposição a uma paulatina redução 

proporcional do investimento no orçamento público municipal. A explicação parece 

residir que, diante a dotação orçamentária de grande parte do orçamento e o contínuo 

aumento gastos públicos, “os investimentos tendem a ser reduzidos porque não são 

considerados despesas obrigatórias” (SANTOS, 2017a, p.10). Orair (2016) ainda 

adiciona uma outra explicação, que se vincula com reatividade econômica frente aos 

processos de ajuste fiscal. Ele entende que um foco excessivo no curto prazo, 

possibilita negligências em investimentos, que tem retornos de longo prazo. 

Para além da demanda social, o que levaria, então, aos munícipios 

realizarem investimentos? Paulani (2016, p.70) entende que, no capitalismo, o 

investimento é “a variável dinâmica por excelência”. A autora, indo ao contrário das 

teses ortodoxas, entende que: 
 
os investimentos públicos, mesmo não muito expressivos, funcionam como 
sinalizadores para o restante da economia e para as decisões de 
investimento. Abrir espaço para o investimento privado sem sinalizar 
positivamente para as expectativas futuras eleva a renda dos empresários, 
que lucram e não investem, mas não puxa o crescimento da economia, nem 
aumenta sua possiblidade de gerar emprego e renda, nem incrementa sua 
produtividade ou sua capacidade produtiva futura. Isso é ainda mais 
verdadeiro em um país periférico como o Brasil, cuja história de 
desenvolvimento [...] é colada no desempenho do Estado. (Ibid., p.79) 

 

Ainda que tratando de uma outra esfera, a federal, a autora demonstra 

histórica e economicamente como o desenvolvimento brasileiro se atrelou ao 
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investimento público. A perspectiva que a autora apresenta, ainda que não seja 

consensual entre os economistas, parece adquirir robustez dentro de abordagens 

específicas e um lastro teórico que a precede. 

Aschauer (1989), por exemplo, mostra que muitas das discussões 

tradicionais sobre política fiscal, base do arcabouço ideológico que corrobora com as 

PPPs e com os movimentos de privatizações gerais, centram o déficit do setor público 

como um problema. No cerne dessa perspectiva encontra-se a proposição de que, 

numa primeira aproximação, políticas financeiras do governo são irrelevantes para os 

resultados do setor privado, mas geram uma série de distorções no mercado. O autor 

avança na ideia dos neoclássicos mostrando que a expansão do investimento público 

deve ter um impacto estimulante no produto privado muito maior do que um gasto de 

consumo do governo de igual tamanho (Ibid.). Especificamente, o investimento do 

governo induziria aumentos na taxa de retorno do capital privado e, portanto, 

estimularia o investimento privado (Ibid.). Assim, o comportamento do setor privado 

depende também da acumulação de capital do setor público, bem como pelo fluxo dos 

gastos do governo em bens e serviços. 

A relação entre investimento público e acumulação privada é apenas uma 

das ligações de um circuito fechado que sempre leva a continuidade da reprodução 

do capital. Entendendo esse caráter cíclico e endógeno, é facilitado o entendimento 

da posição central que assume essa discussão.  
 
O gasto público é renda do setor privado, a dívida pública é ativo para os seus 
detentores e o déficit público é superávit do setor privado. Ao gastar, o 
governo aumenta a renda do setor privado e realoca recursos. Ao se 
endividar, o governo pega dinheiro de quem tem riqueza sobrando e entrega 
um papel de dívida. (CARVALHO, ROSSI, 2020, p.24)  

 

Existe, portanto, uma relação estratégica da condução dos investimentos 

públicos em sua relação econômica, principalmente quando incidente no segmento 

de infraestrutura (ORAIR, 2016). Na visão de Orair, investimentos públicos em 

infraestrutura, distinguindo-se das outras despesas, “resultam na acumulação de 

ativos fixos, que potencialmente ampliam o patrimônio líquido do setor público e geram 

um fluxo futuro de receitas, além de se tratar de uma variável macroeconômica que 

exerce efeitos simultâneos de estímulo tanto sobre a demanda quanto sobre a oferta” 

(Ibid., p.9).  
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A curto prazo, Orair (Ibid.) associa esse tipo de investimento à demanda 

pela elevação de multiplicadores do produto e do emprego principalmente em 

conjunturas recessivas. O estímulo sobre a oferta, por sua vez, se daria a médio e 

longo prazo quando esse rompesse gargalos estruturais e ampliasse a produtividade 

da economia. Entendimento esse partilhado por Lucioni (2009), que relaciona a 

infraestrutura com o crescimento do PIB, com a formação de externalidades sobre a 

produção — o que acelera o crescimento a longo prazo — e com a produtividade do 

resto dos insumos no processo produtivo e das empresas. 

Neduziak e Corrreia (2017), por sua vez, estabelecem uma revisão teórica 

sobre o gasto público associado às infraestruturas e a sua relação com o crescimento 

por entenderem que não se trata de um consenso. Desse modo, variáveis como 

eficiência e qualidade passam a ser centrais na busca por taxas de crescimento 

econômico elevadas. “Um baixo retorno ao investimento público, tendo em vista a 

ineficiência e a baixa qualidade do gasto, deve-se (i) à assimetria de informação na 

implementação de projetos, (ii) ao desperdício de recursos e (iii) à expertise técnica 

fraca” (NEDUZIAK; CORREIA, 2017, p.620). 

A discussão feita sobre o papel do investimento, sua relação com os 

interesses privados e sua vinculação ao crescimento econômico dependendo de 

variáveis como o fortalecimento de instituições e a qualidade dos gastos é importante 

para se entender as análises resultantes do último indicador construído. 

O Indicador de Investimento Público (IIP) — gráfico 09 e quadro 10 — foi 

construído com a finalidade de se perceber a proporção dos gastos com investimento 

em relação ao PIB municipal. Por dificuldade na obtenção da informação, os dados 

relativos a esse indicador só compreendem o período de 2010 a 2017, diferindo dos 

demais e impossibilitando análises mais profundas de sua evolução. 

Ainda que as despesas com investimento gastas equivalham, no ano de 

maior valor, a 0,02 do PIB (2014), percebe-se o aumento significativo dessa 

proporção, principalmente em Fortaleza. Durante os anos de 2000 a 2002, todos os 

munícipios apresentam uma certa estabilidade onde a razão se aproximava de 0,001. 

O ano de 2013 é um ano de inflexão. Ainda que a linha que represente a série de 

Fortaleza tenha um comportamento muito mais vigoroso, o que representa uma 

concentração de investimentos na capital, os munícipios da RMF experimentam, 

tendencialmente, um período de crescimento de 2-3 anos seguidos por uma queda no 

índice.  
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Gráfico 09 e Quadro 10 – IIP da RMF de 2010 a 2017 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor com informações do IPECE (2021), do SICONFI (2021) e do IBGE 
(2021). 
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A limitação imposta pela base de dados não permite verificar a hipótese de 

que esses investimentos caem ainda mais drasticamente após 2017, principalmente 

pelas medidas de ajuste impostas pela EC-95 e a condução de governos com políticas 

econômicas mais austeras em nível federal. Isso porque se infere que o resultado 

apresentado pelo comportamento do gráfico correspondeu, principalmente, aos 

repasses de programas federais, principalmente o Programa de Aceleração do 

Crescimento (PAC)106 2, — aqui incluídos os empreendimentos de habitação e 

saneamento do PAC-UAP (Urbanização de Assentamentos Precários), os do Minha 

Casa, Minha Vida e os do PAC-Copa — e um maior protagonismo municipal na 

condução desses empreendimentos, principalmente Fortaleza. 

Ainda que se pese a concentração de investimentos em Fortaleza, é 

importante perceber que em programas federais, como também nos repasses do 

orçamento da União, a alocação de recursos não depende unicamente do governo 

federal. No caso do PAC, Cardoso e Denaldi (2018, p.28), tratando sobre o processo 

para o acesso a recursos, arguem da importância do poder local na condução e 

requisição desses recursos, uma vez que deles dependiam a elaboração de “projetos 

em condições técnicas adequadas para poder aprová-los juntos às instancias 

federais”. Além disso, a “capacidade de administração e gerenciamento de obras que 

envolvem complexidade técnica para seu planejamento, execução e gerenciamento 

adequados” (Ibid.), também, colocava à prova as prefeituras. 

Cardoso e Danaldi (Ibid.) creditam que esses fatores levaram muitos 

munícipios e até mesmo estados terem dificuldade de captar recursos. Linhares e 

Messenberg (2018, p.78), em estudo de 2233 contratos celebrados entre a União e 

os munícipios para obras de pavimentação e recapeamento em 2013, perceberam 

que, em proporção significativa, muitos contratos sequer foram iniciados e, 

tendencialmente, concentraram-se nos munícipios “’ricos’, ou seja, que contam com 

menores graus de vulnerabilidade social e de constrangimentos de ordem financeira”.  

 
106 Lançado em 2007 pelo Governo Federal, o PAC consistia em um pacote de medidas com o objetivo 
de “incentivar o investimento privado”, “aumentar o investimento público em infra-estrutura” (sic) e 
“remover obstáculos ao crescimento” (BRASIL, 2009, p.61). 
No que se refere aos investimentos, eles se tiveram a seguinte divisão: “Infraestrutura Logística 
(rodovias, ferrovias, portos, hidrovias, aeroportos), Infraestrutura energética (geração, transmissão, 
petróleo e gás, refino, indústria naval, combustíveis renováveis) e Infraestrutura Social e Urbana 
(iluminação, metrô, recursos hídricos, habitação e saneamento)” (CARDOSO; DENALDI, 2018, p.28). 
Os munícipios, por sua vez, “participam do PAC, especialmente no eixo social e urbano com 
empreendimentos de Habitação e Saneamento” (BRASIL, 2009, p.61). Em relação aos valores totais, 
o PAC 1 (2007-2010) totalizou R$619 bilhões e, no PAC 2 (2011-2014), foi gasto mais de R$ 1 trilhão, 
— um incremento de mais de 70% sobre a primeira versão do programa (GOMIDE, 2015, p.65-66). 
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As constatações de Linhares e Messenberg (2018) — de que as a maioria 

das transferências de recursos federais não proporcionam equidade distributiva e 

apresentam amarras institucionais, relacionadas com baixa capacidade e eficiência 

da maioria das prefeituras em realizar as obras — são comumente encontradas na 

literatura especializada, como em Gomide (2015), Amore, Shimbo e Rufino (2015), 

Linhares et al. (2016) e Cardoso e Denaldi (2018). 

Entretanto, não se pode deixar de arguir sobre a importância assumida por 

programas e transferências financiados pela União com execução descentralizada 

pelas prefeituras, destravando a dificuldade crescente de inversões municipais pela 

falta de recursos próprios, como evidenciado no caso da RMF. Coaduna-se com a 

perspectiva de Linhares et al. (2016) de que a relevância assumida não é suficiente 

para preterir a equidade territorial e a eficiência econômica, responsáveis pelo 

sucesso dessas políticas públicas. 

Aqui se coloca em foco o princípio da subsidiariedade, apresentada na CF. 

Ainda que a CF, determine ao ente municipal a condução da política urbana e sua 

dimensão de fomento ao desenvolvimento urbano os fatores já explicitados levam a 

uma posição de maior pressão popular e expostas a críticas (SANTOS, 2017a). 

Sendo o Estado brasileiro organizado em forma de federação cooperativa 

e entendendo a subsidiariedade, Linhares et. al (2016) estabelecem três razões que 

motivam ações federais em problemas locais:  
 
Em primeiro lugar, os efeitos derivados de determinada ação de governo 
municipal, ainda que circunscrita geograficamente, podem ter repercussões 
significativas (positivas ou negativas) sobre o bem-estar de residentes em 
outras jurisdições. [...] Em segundo lugar, quando executadas de forma 
isolada, as políticas sociais podem deflagrar uma “corrida para o piso” (race 
to the botton): sua adoção acaba por atrair demandas migratórias de 
municípios vizinhos (Kenyon, 1991). [...] Por fim, em função das 
especificações na estrutura tributária vigente, as possibilidades de 
arrecadação de tributos em alguns municípios podem se mostrar insuficientes 
com vistas ao financiamento da expansão da oferta de determinados 
serviços. (LINHARES et. al, 2016, p.58) 

 

Face a um estrangulamento das receitas municipais que, muitas vezes, 

permitem a realização de investimentos nos municípios com maior população e 

autonomia orçamentária, como evidenciado nos dados da RMF, tendem a condicionar 

um desenvolvimento desigual inclusive dentro de regiões metropolitanas. Processo 

esse que rebate, inclusive, na estruturação espacial das cidades brasileiras. 
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Outro fator que se soma a análise é que, para além da autonomia 

orçamentária e das tradicionais capacidades institucionais — quadros técnicos 

competentes e eficiência na organização dos recursos —, é necessário, nesse novo 

contexto, o desenvolvimento de capacidades político-correlacionais e regulatórias.  

Gomide (2015, p.68) caracteriza essas novas competências político-

correlacionais a “habilidades de incluir atores (internos e externos ao estado) nos 

processos decisórios, processar conflitos de interesses e construir coalizões de 

suporte aos projetos”. Para Esfehani e Ramirez (2003, p.471, tradução nossa)107, “a 

obtenção de melhores resultados requer reformas institucionais e organizacionais que 

são mais fundamentais do que simplesmente projetar projetos de infraestrutura e 

gastar dinheiro com eles”. 

Gomide (2015) após realizar um levantamento na literatura da área e 

entrevistas com gestores públicas e chegaram a um número de fatores limitantes que, 

por vezes, impedem ou dificultam a execução do investimento em infraestrutura. São 

eles: 
1)  Deficiências de planejamento e gestão, evidenciados pela má́ qualidade 
dos projetos, falta de capacidade técnica das burocracias envolvidas, as 
dificuldades de coordenação de atores e atividades e a precariedade na 
supervisão das obras.  
2)  A demora na obtenção das licenças ambientais.  
3)  Os conflitos fundiários decorrentes das desapropriações.  
4)  A multiplicidade de controles (internos e externos, procedimentais e 
judiciais) a que está submetida a administração pública.  
5)  As amarras da legislação de licitações e contratos administrativos.  
6)  A falta de articulação entre entes federativos e de capacidade técnica de 
estados e municípios para executar os empreendimentos.  
7)  O fato de os grupos sociais afetados negativamente pelas obras, bem 
como a sociedade civil como um todo, serem consultados apenas depois de 
decididas as obras, resultando em judicialização e paralisações.  
8)  Os limites da engenharia consultiva e das empresas de construção de 
pequeno e médio porte para atender as demandas exigidas pelas obras. 
Ressalte-se que tais constrangimentos não se restringem ao setor público, 
pois obras transferidas para a iniciativa privada por meio de concessão 
padecem de dificuldades análogas. (Ibid., p.67) 

 

A discussão parece absorver a necessidade crescente da dimensão 

regulatória do Estado, mesmo a nível local, implicando uma lógica de condução no 

processo de inversão (HIRSCH, 2010) e incentivando de sobremaneira o investimento 

privado (FERREIRA; AZZONI, 2011), propiciando a continuidade e a ampliação da 

 
107 “the exercise also implies that achieving better outcomes requires institutional and organizational 
reforms that are more fundamental than simply designing infrastructure projects and spending money 
on them.” 
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acumulação capitalista. Ademais, é induzido a promover uma série de “reformas 

institucionais e organizacionais” (Ibid.), que nos termos trabalhados constituem 

processos de arranjos regulatórios — muitas vezes em detrimento de regulações 

anteriores e de direitos ambientais e sociais institucionalizados. Se a direção da 

questão orçamentária leva a condução de processos que se vinculam com a luta de 

classes, a inversão pública em infraestruturas caminha numa perspectiva contrária. 

Ela é marcada pela reafirmação de um caráter classista, ainda que essencialmente 

legitimada no processo de “ilusão do Estado” (HIRSCH, 2010). Como já visto, nessa 

prerrogativa resultante da socializacão, o Estado passa a ser visto como a 

incorporação do bem comum e a oferta de infraestrutura muitas vezes 

indiscriminadamente associada ao interesse público, sem que sejam estabelecidas 

críticas e mediações com os reais interesses expressos e as necessidades da 

sociedade.  

No que se refere aos aspectos futuros relacionados à RMF, a análise indica 

uma mudança no modo de investimento municipal em infraestruturas. O que em uma 

conjuntura de crescimento elevado e forte interferência da esfera federal, estabelecia-

se através de bancos e programas públicos (Banco Nacional de Desenvolvimento 

Econômico e Social/BNDES, Banco do Brasil/BB, Caixa Econômica Federal/CEF, 

Programa de Aceleração do Crescimento/PAC, Minha Casa Minha Vida/MCMV...), vê-

se interrompido nas últimas gestões federais (de Temer e Bolsonaro).  

O que antes já indicava uma concentração de investimentos e autonomia 

em Fortaleza e, em menor escala, alguns poucos municípios do arranjo populacional 

e em São Gonçalo do Amarante — propiciando desigualdades a serem manifestadas 

econômica, social e espacialmente —, tende a se agravar. Isto é, porque agora esses 

investimentos demandarão ainda mais da condução municipal e de suas capacidades 

técnicas, financeiras e regulatórias. 

Diante disso, nos últimos anos, duas alternativas emergiram como 

alternativas para a falta de recursos para investimentos, sobretudo em infraestruturas: 

a primeira se daria através de operações públicas, movidas por empresas 

monopolistas estatais, e uma segunda privada, regulamentada pelo setor público 

(FERREIRA, AZZONI, 2011, p.41) 

A exemplo da habitação e em uma escala federal, Magalhães (2016, p.57) 

demonstra como funciona essas alternativas: 
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Se as falhas de mercado prevalecem, como ocorre no caso da habitação, a 
reação do Estado já numa fase mais avançada da experiência de governança 
neoliberal com um nexo inclusivo via mercado é o desenho de planos que 
visam corrigir tais falhas, mantendo o mercado nas canalizações de soluções, 
seja no formato das parcerias público-privadas, ou no provimento direto por 
parte do Estado de condições que permitam que demanda encontre oferta 
dentro do próprio mercado – sendo o Programa Minha Casa Minha Vida uma 
boa ilustração dessa lógica, com consequências significativas para a 
produção do espaço na metrópole. 

 

Retomando a perspectiva da cidade, Santos (2017e, p.163-164) considera 

que ao buscar “apoio financeiro em parcerias com o empresariado”, os municípios 

conduziram a um cenário onde “a política urbana [passou] a se identificar mais com o 

empresariado urbano, o que aumentou o viés mercadológico das ações 

governamentais e colocou em xeque o interesse público”. A autora ainda demonstra 

um aspecto crítico com a busca por apoio nas emendas parlamentares do orçamento 

público da união, uma vez que resultou na “centralização, pelo governo federal, das 

políticas locais, dependentes de financiamento incluído no orçamento geral da União, 

o que, por sua vez, vai de encontro à descentralização e ao fortalecimento municipal 

instituídos pela Constituição” (Ibid.). 

O processo de reforma regulatória, ampliando e promovendo a participação 

privada nos processos de fornecimento de infraestrutura e serviços, promovido pelo 

Estado brasileiro nas últimas décadas e abordado no capítulo dois, aqui, adquire seu 

contexto fiscal-econômico.  

Diante das imposições resultantes do regime de acumulação imposto e as 

reestruturações fiscal-financeiras dele decorrente, a transmutação de um Estado 

provedor para um Estado regulador parece ser a questão central. Este, agora, 

promociona ainda melhores condições para propiciar investimentos privados, 

assumindo riscos ainda maiores, assegurando o pagamento a entes privados, 

desregulamentando e abrindo brechas ainda maiores na sociedade civil e no espaço.  

O movimento de ampliação teórica adotado na introdução desse trabalho, 

parece adquirir seus primeiros resultados. Nesse sentido, as PPPs deixam de se 

constituir um elemento analítico em si, para se consolidarem enquanto um indicador 

das mudanças estruturais trabalhadas nos capítulos anteriores. 

Elas não pressupõem uma retirada ou o fim do investimento público, uma 

vez que resultam de lógicas complementares, como pode ser evidenciado nas 

recentes operações de crédito realizadas por Fortaleza. Inserem-se dentro de uma 

lógica dual que terá seus objetivos e características detalhadas nas próximas seções. 
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Estabelecendo um panorama geral, Lucioni (2009, p.99, tradução nossa) 

conjectura que:  
 
Com o processo de privatizações esgotado e com concessões em declínio, a 
opção das parcerias público-privadas se apresenta na região [América Latina] 
como o instrumento mais importante para o investimento privado em 
infraestrutura, especialmente em novos projetos. Nos últimos cinco anos, os 
governos da região aumentaram as despesas de capital, na medida em que 
a melhoria de seus orçamentos criou espaço fiscal para aumentar o 
investimento público [...] Em termos de políticas públicas para aumentar o 
investimento em infraestrutura, a região teria então duas orientações básicas: 
primeiro, consolidar as melhorias nas contas públicas para aumentar o 
espaço fiscal que facilite o aumento sustentável de seus investimentos e, 
segundo, estimular a participação do setor privado, que hoje parece preferir 
outros destinos para seus investimentos.108 

 

De pronto, firma-se uma posição contrária da adotada por Lucioni, 

entendida, muitas vezes, como panaceia para os problemas encontrados em 

inversões públicas. Jordan e Livert (2016, p.105 -116), analisando os efeitos das PPPs 

de forma ampliada em toda a América Latina, sinalizaram que eles não se apresentam 

enquanto utopia defendida pelos gestores públicos. Quando, muitas vezes, foram 

associadas: 

(a) com excessivos custos adicionais — uma vez que os contratos permitem 

renegociações pela concessionária —; 

(b) com uma forma de antecipação de gastos e fuga do controle fiscal, uma vez 

que, na maioria dos países, não aparecem no balanço orçamentário;  

(c) com a falta de participação popular, contrariando interesses da sociedade 

organizada não envolvida nos projetos; 

(d) com a inexistência de políticas de transparência associadas que 

garantissem a priorização desses instrumentos de acordo com a 

necessidade e com os recursos disponíveis. 

Condensando o discutido nessa seção, como mostra Câmara e Vernengo 

(2003), o peso do investimento público e a participação do investimento de 

 
108 “Agotado el proceso de privatizaciones y con la concesiones en retroceso, la opción de las 
asociaciones públicas privadas se presentan en la región como el instrumento más importante para la 
inversión privada en infraestructura, especialmente en proyectos nuevos. En el último lustro los 
gobiernos de la región han aumentado los gastos de capital, en la medida que la mejora en sus 
presupuestos han creado espacio fiscal para incrementar la inversión pública [...] En materia de 
políticas públicas para incrementar la inversión en infraestructura, la región tendría entonces dos 
orientaciones básicas: en primer término consolidar las mejoras en las cuentas públicas de manera de 
aumentar el espacio fiscal que facilite el aumento sustentable de sus inversiones y en segundo lugar, 
alentar la participación del sector privado que hoy pareciera preferir otros destinos para sus 
inversiones.” 
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infraestrutura diminuíram durante as últimas décadas do século XX, fazendo surgir 

lacunas de infraestrutura importantes que afetam negativamente o potencial de 

crescimento e limita o desenvolvimento social. Esse movimento encontrou 

recentemente, no caso brasileiro, um momento de inflexão em parte dos governos 

federais petistas. Suplantada essa fase, os governos locais, enfrentando uma 

demanda social crescente, a rigidez imposta pelo orçamento público e necessidade 

de investimentos em infraestrutura para proporcionar a acumulação capitalista, veem-

se condicionados a implementar políticas públicas-privadas. No caso da RMF, isso se 

expressa ainda mais fortemente, no caso de Fortaleza, com a associação aos 

investimentos públicos derivados de operações de crédito externas; e os bancos 

multilaterais do desenvolvimento têm sinalizado que estão preparados para investir 

em projetos de infraestrutura para fechar lacunas criadas em parte por eles mesmos. 

Argumenta-se que todo esse processo caminha para uma maior 

diferenciação intrametropolitana. Para tanto, é necessário que a dimensão espacial 

seja compreendida em sua integralidade, o que se objetiva fazer no próximo tópico. 

 
4.2.2. A estruturação da RMF e a agudização de processos socioespaciais em 
curso 

 

Nas cidades, os investimentos púbicos e em especial o de infraestrutura 

tem um comportamento diferente do que quando feito em escala nacional; isso é o 

que afirma Jordan e Livert (2016). Os autores sustentam o argumento de que a 

relação investimento e desenvolvimento, na escala metropolitana, não é coesa, 

principalmente em metrópoles latino-americanas — que possuem níveis elevados de 

desigualdade e segregação (Ibid., p.98-99). O que levaria ao fim de investimentos em 

outras áreas, quando concentrados em uma área específica (Ibid.).  

Em seu texto São Paulo: segregação urbana e desigualdade, Flávio Villaça 

(2011) defende duas premissas, que no sentido aqui adotado, caminham em uma 

perspectiva semelhante da levantada por Jordan e Livert (2016). As premissas seriam:  

(a) “nenhum aspecto da sociedade brasileira poderá ser jamais explicado 

/compreendido se não for considerada a enorme desigualdade econômica e de poder 

político que ocorre em nossa sociedade” (VILLAÇA, 2011, p.37); 

(b) “nenhum aspecto do espaço urbano brasileiro poderá ser jamais 

explicado/compreendido se não forem consideradas as especificidades da 
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segregação social e econômica que caracteriza nossas metrópoles, cidades grandes 

e médias.” (Ibid.). 

Com isso, o autor centraliza no campo dos estudos urbanos, em sua 

dimensão social, a desigualdade e o poder político e, em sua dimensão espacial, a 

segregação socioeconômica. Desconsiderar esses fatores é, também, construir 

análises pautadas em concepções que fazem tábula rasa da sociedade e do território.  

Quando relacionadas com as PPPs, Gordilho Souza (2018, p.259) também 

relaciona um agravo de processos segregatórios quando argumenta que elas já 

possuem desdobramentos:  
  
percebidos na configuração das metrópoles brasileiras expandidas e 
fragmentadas, indicando um crescente movimento de privatização seletiva e 
exclusividade de uso e consumo do espaço urbano pelo mercado e por 
interesses privados transescalar. São requalificações que resultam no 
estreitamento da acessibilidade [público-privada] urbana e sua região de 
entorno, aprofundando os processos de segregação socioespacial e 
degradação ambiental fortemente presentes nas cidades brasileiras.   

  
Desse modo, a acentuação da desigualdade, associada à precarização, à 

marginalização e à exclusão, próprias da consolidação do Regime de Acumulação 

sobre Dominância Financeira/Pós-Fordista (CHESNAIS, 2002; HIRSCH, 2010), 

demarcarão influências diretas nas estruturações territoriais. O que se defende aqui, 

inicialmente como hipótese, mas que compartilhada por Gordilho Souza (2018), é que 

alguns processos socioespaciais já em andamento nas cidades brasileira e que, 

muitas vezes condicionaram até suas estruturações — como a segregação (VILLAÇA, 

1998), a especulação imobiliária (KOWARICK, 1993), as estratégias de localização 

espacial (VILLAÇA, 2012) a autosegregação e a fragmentação socioespacial 

(SPOSITO, 2016) —, serão exacerbados ao máximo e com forte vinculação estatal. 

Frente a isso, a autonomia relativa será esticada até seu limite plástico, configurando 

crises de representação e demarcando novos processos hegemônicos — pautados 

na coerção e no consenso — visando à continuidade da acumulação capitalista.  

Estabelecidas as premissas iniciais que só serão completamente 

respondidas no final do capítulo, a narrativa em curso se desenha no sentido de 

entender quais os principais processos que estruturam a RMF.  Pontua-se, 

inicialmente, uma dificuldade de se estabelecer análises sobre os processos 

territoriais em curso, uma vez que a maior base de dados geoestatísticos — disposta 

aos pesquisadores brasileiros — provém do Censo Demográfico realizado pelo IBGE. 
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Como o último foi em realizado em 2010, muitas das informações já apresentam 

alguma variação dada as transformações materiais no decurso do tempo.  

Muito por isso, algumas das análises que virão a compor essa parte, 

fundam-se em um processo de revisão e síntese de autores que buscaram 

compreender como se dá a estruturação espacial da RMF.  

Contíguo ao desenvolvimento argumentativo que vinha se 

desenvolvimento na seção anterior, buscou-se compreender, de início, como a oferta 

de infraestrutura se distribuía pela RMF. Obviamente, esse processo demandaria 

alguns recortes, uma vez que a categoria infraestrutura é muito ampla. A construção 

do Indicador de Infraestruturas e Serviços Urbanos — IIU — deu preferência aos 

principais elementos conformadores das necessidades básicas da população, à 

vinculação a distribuição via rede formal e a porcentagem de domicílios atendidos em 

cada setor censitário. 

Isto é, as variáveis foram escolhidas por se relacionam com a oferta de 

água, energia, esgotamento sanitário e coleta de lixo, inferindo que se tratam de itens 

de maior indispensabilidade à reprodução da classe trabalhadora. Além disso, as 

variáveis escolhidas109 partiam da vinculação da oferta via redes formais. Mais 

interessa saber se domicílio se integra aos serviços estatais ou regulados por ele do 

que a quantidade efetiva da oferta, ignorando, assim, as situações precárias que 

porventura poderiam estar inseridas, como a destinação do lixo por queima ou 

esgotamento via lançamento de sedimentos nos rios. Por último, mais do que procurar 

evidenciar a concentração de domicílios com atendimento de serviços e 

infraestruturas básicas, o que poderia ser mascarado pela diferença de densidade, é 

importante que os dados revelem onde a precariedade se concentra em termos 

relativos, não absolutos. Para tanto, a informação dos domicílios de cada setor 

censitário em cada uma das variáveis escolhidas foi ponderada pelo total de domicílios 

que o compõe. Em posterior, essas porcentagens foram somadas e divididas pelo total 

de variáveis escolhidas, gerando o valor correspondente para o IIU em cada unidade 

 
109 As variáveis escolhidas estão contidas na planilha Domicílios 01 referente ao Censo Demográfico 
de 2010 e corresponder às: (a) V012 — Domicílios particulares permanentes com abastecimento de 
água da rede geral; (b) V017 — Domicílios particulares permanentes com banheiro de uso exclusivo 
dos moradores ou sanitário e esgotamento sanitário via rede geral de esgoto ou pluvial; (c) 
V036 — Domicílios particulares permanentes com lixo coletado por serviço de limpeza; (d) V044 
— Domicílios particulares permanentes com energia elétrica de companhia distribuidora. 



 204 

censitária; para, só em seguida, serem geoespacializados e graduados pelo método 

de otimização Jenks — ver mapas 03 e 04.  

Para melhor compreender as informações relativas ao IIU, decidiu-se pela 

observação em duas escalas distintas: a da RMF e a de seu intra-urbano continuado. 

Na primeira (mapa 05), percebe-se uma concentração percentual de infraestrutura em 

Fortaleza enquanto núcleo e uma diluição, mas ainda significativa, nas franjas urbanas 

da RMF, o que compreende algumas áreas lindeiras aos limites da capital, — 

principalmente, de conurbação. Além disso, evidencia-se uma concentração dispersa 

em alguns setores que correspondem às sedes urbanas e administrativas de algumas 

cidades e aos eixos de expansão da RMF.  

É inexato a argumentação de que se tem uma malha integrada de 

infraestrutura até mesmo entre os municípios que compõe o arranjo municipal e cuja 

população depende diariamente de deslocamentos para Fortaleza.  

Quando a escala é ampliada (mapa 06), melhor se pode compreender que 

até dentro no núcleo duro que apresenta a maior existência de infraestrutura e 

serviços básicos operantes se apresenta algumas desigualdades na oferta. Em um 

exercício analítico, podemos evidenciar a construção de um sistema cartesiano a 

partir do centro geográfico de Fortaleza — para facilitar a visualização, ele pode ser 

visto no mapa 07. Além disso, atrelou-se a construção de uma mancha de calor do 

Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis (ITBI), ponderado pelo valor venal das 

transações no período de 2009 a 2016. Com isso, objetiva-se perceber em quais áreas 

estão ocorrendo as maiores quantidades de transações imobiliárias e de maiores 

valores. A intenção é comprovar se as transações e o aquecimento do mercado 

imobiliário se vinculam diretamente com a oferta de infraestrutura.  

O setor Noroeste, que é o setor que apresenta na maior parte de seu 

território um atendimento de mais de 94% dos serviços compreendidos no IIU, é 

também o que compreende quase que integralmente as áreas tradicionalmente 

incorporadas pela produção imobiliária (RUFINO, 2016; PEQUENO, 2015b). O setor 

sudoeste também apresenta um significativo IIU, mas esse, mesmo com sua 

ocupação e consolidação induzida pelo Plano Diretor e sendo alvo de instrumentos 

urbanísticos de indução ao desenvolvimento urbano, não tem sido alvo prioritário de 

atuação do mercado imobiliário. Excetuam-se alguns fragmentos, mas que 

condicionados à implantação de shoppings centers ou a bairros específicos 

(PEQUENO, 2015b).  
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O setor Sudeste, ainda que com uma oferta de serviços e infraestruturas 

urbanas restritas se apresenta como principal setor de expansão das áreas de 

valorização e de atuação do mercado imobiliário (Ibid.). Pequeno (2015b) considera 

que essa expansão se dá em decorrência da especulação imobiliária decorrente de 

grandes vazios disponíveis e em retenção. Além disso, infere-se o peso da 

concentração estratégica de equipamentos indutores de valorizações imobiliárias, 

como o Centro de Eventos do Ceará, diversos Shopping Centers, Universidades e 

Faculdades, novas ligações ao Aeroporto e o recente aquecimento do setor de 

serviços na região. Evidencia-se a construção de uma lógica de transformações 

recentes decorrentes de uma atuação público-privada coordenada, que ainda devem 

ter impactos territoriais ainda mais evidentes nos dados do próximo censo.  

Por último, no último quadrante, o Sudoeste, pode-se considerar que esse 

seja o preterido no que se refere aos investimentos e oferta de infraestrutura urbana 

já realizados, quando comparado ao IIU dos restantes. Demarcado por uma maior 

concentração de assentamentos precários, conjuntos habitacionais e um setor 

terciário pouco pujante — restrito a algumas escassas centralidades ou lindeiro a vias 

estruturantes, como a Av. Osório de Paiva —, este quadrante se caracteriza por um 

modelo de segregação historicamente construído. O setor Nordeste, 

dissemelhantemente, evidencia-se por uma fragmentação socioespacial derivada da 

coexistência espacial de camadas sociais distintas, convivendo em áreas próximas, 

mas que distanciam socialmente. O Sudoeste, por sua vez, é resultado do desprezo 

histórico e da segregação socioespacial promovida por diversas gestões municipais. 

O território resultante é marcado pela concentração de precariedades e escassez de 

infraestruturas urbanas e de serviços.  

Ainda que a lógica da conformação de quadrantes compreenda as 

conurbações com os munícipios limítrofes, é necessário que sejam adicionadas a 

análise outra variável para uma melhor compreensão. A oferta de infraestrutura e 

serviços dependem de características intra-municipais, mas, também, vinculam-se a 

um padrão de expansão e reestruturação da própria RMF.  

Uma vasta tradição de autores procurou dar conta da expansão da RMF 

nos últimos anos, Bernal (2004), Dantas e Silva (2009) e Diógenes (2012) buscaram 

entender como se dava a expansão da RMF, tendo fortaleza o seu núcleo central.  
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Mapa 05 — Distribuição do IIU na RMF em 2010 

Fonte: Elaborado pelo autor com base nos dados de IBGE (2010). 
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Mapa 06 — Distribuição do IIU no intra-urbano continuado da RMF em 2010  

Fonte: Elaborado pelo autor com base nos dados de IBGE (2010). 
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 Mapa 07 — Quadrantes heurísticos e distribuição do ITBI (2009-2016)  
 

Fonte: Elaborado pelo autor com base nos dados de SEFIN (2016). 
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Como dito, a oferta de serviços e de infraestrutura, no caso de Fortaleza, 

associa-se também aos vetores de expansão; esses possuem forte influência do 

sistema viário e configuram a implantação de atividades econômicas específicas e 

tipos de ocupação estratificados — como evidenciado no fragmento abaixo. 
 
Região Metropolitana de Fortaleza, sem romper sobremaneira com a 
excessiva centralidade exercida por Fortaleza sobre o conjunto metropolitano 
e que se expressa com maior nitidez a partir de ligações rodoviárias. A rádio-
concentricidade de seu sistema viário original mantem forte influência na 
distribuição da população e dos principais núcleos de prestação de serviços. 
(DANTAS; SILVA, 2009, p.28) 

 

Das dinâmicas analisadas, evidencia-se a construção de quatro vetores. 

Em uma análise ainda não tão consolidada, questiona-se se esses vetores, não estão 

incorporando bifurcações e conformando eixos ou, ainda, apresentando uma certa 

difusão de seu alcance. A exemplo da Av. do Quarto Anel Viário, que juntamente com 

a CE-010, proporciona a construção de um corredor logístico em suas margens e o 

escoamento produtivo vinculado ao Porto do Mucuripe. Dito isso, o mapa 08 busca 

compreender sinteticamente as análises de Dantas e Silva (2009) e Diógenes (2012) 

com algumas variações. As principais características de cada um dos vetores foram 

sintetizadas no quadro 11. 

Evidencia-se a centralização de Fortaleza inclusive no processo de 

urbanização, estruturando-se a partir de um padrão morfológico com conurbações 

associadas aos munícipios limítrofes e compreendendo apenas a sede urbana destes. 

Além disso, vincula-se um espraiamento em saltos, dada a presença de fragmentos 

urbanizados em decorrência de atividades econômicas específicas ou processos de 

litoralização ao longo dos vetores de expansão, conformando “imensos vazios inter-

radiais ou áreas de baixa densidade populacional” (BERNAL, 2004, p.118). O cenário 

posto é de uma urbanização fragmentada e descontínua com vazios circundantes, o 

que justifica a certa descontinuidade da oferta de infraestrutura e serviços 

apresentadas no mapa 06.  

Os vetores que bordeiam as faixas litorâneas apresentam estruturações 

voltadas a atividades econômicas como o turismo, veraneio e, recentemente, uso 

habitacional de alto padrão — a exceção do Porto do Pecém, que confere ao vetor 

oeste uma vocação industrial. Os vetores que se destinam ao sertão possuem uma 

estruturação vinculada à indústria e, nos últimos anos, vem se fortalecendo enquanto 
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destino de famílias de menores rendimento, dado o esgotamento de Fortaleza e a 

indução de moradias populares pelo Minha Casa, Minha Vida. 

Quadro 11 — Quadro síntese dos vetores de expansão 

Fonte: Adaptado de IPEA (2015) a partir de Dantas e Silva (2009) e Diógenes (2012).	
 

Ainda assim, para melhor compreender a estruturação da RMF, cabe-se 

um último recurso analítico. Retoma-se os estudos desenvolvidos na Rede de 

Pesquisa Observatório das Metrópoles no que se refere às Categorias Sócio-

ocupacionais (CATs) — utilizadas na introdução desse trabalho como forma de auxiliar 

a definição do recorte analítico. 

Ribeiro e Chetry (2015, p. 158) argumentam que as CATs:	
 
correspondem a uma estratificação social construída por meio da variável 
ocupação existente nas pesquisas domiciliares do Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE) — dispostas segundo a Classificação 
Brasileira de Ocupações (CBO) —, que procuram representar a estrutura 
social das metrópoles brasileiras. A representação da estrutura social por 
meio de uma estratificação construída a partir da variável ocupação insere-
se na tradição da pesquisa sociológica, em suas variadas perspectivas, que 
reconhece a centralidade dessa variável como mecanismo para realização 
da análise social. 	  



 211 

Mapa 08 — Vetores de expansão da RMF 

Fonte: Elaborado pelo autor com base em Dantas e Silva (2009) e Diógenes (2012).	  
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As CATs identificam representações estatística, cognitiva e política. Por 

isso, Ribeiro e Chetry (2015) arguiam pela necessidade de classificações que 

obedecessem a critérios estatísticos, que a localização dos indivíduos 

correspondesse a divisão social do trabalho na economia urbana/metropolitana e que 

essas posições sociais rebatessem nas hierarquias e contrastes sociais já outorgados 

pela sociedade brasileira. 

Considerando a estratificação social brasileira a partir das relações capital/ 

trabalho, trabalho manual/não manual, trabalho de comando/trabalho subordinado e 

trabalho público/trabalho privado, o Observatório das Metrópoles chegou a 24 

categorias sócio-ocupacionais, agrupadas em oito grandes agregados110. A partir 

disso, as categorias foram localizadas no território a partir de análises multivariadas 

— análise de correspondência e análise de clusters —, formando agrupamentos 

homogêneos no seu interior e heterogêneos entre si (Ibid.).  

O trabalho foi desenvolvido para a RMF por Pequeno e Molina (2009) e 

Pequeno (2015a). Os autores conseguiram estabelecer sete agrupamentos, 

denominados por eles como tipos socioespaciais: superior, médio superior, médio, 

popular operário, popular, operário, operário rural e rural (Ibid.). Para facilitar o 

entendimento, pode-se dizer que cada tipo é composto por diferentes proporções das 

categorias propostas pelo Observatório com o objetivo de reduzir a variância dentro 

dos tipos e maximizar a variância entre eles —, formando uma unidade de análise em 

que se possa verificar padrões e representar o mundo social. Assim, o estudo 

possibilita em maior ou menor escala compreender a organização social do território 

metropolitano (RIBEIRO, CHETRY, 2015). 

Os mapas 09, 10, 11 e 12 foram formulados a partir de dados fornecidos e 

trabalhos por Pequeno (2015a). Neles, pode-se compreender a evolução temporal de 

2000 a 2010111 nos níveis da RMF e no de seu intra-urbano continuado.  

 
110 Os agrupamentos definidos por (RIBEIRO; CHETRY, 2015) são: (a) Dirigentes: grandes 
empregadores, dirigentes do setor público e dirigentes do setor privado; (b) Profissionais de nível 
superior: profissionais empregados de nível superior, profissionais estatutários de nível superior e 
professores de nível superior; (c) Pequenos empregadores: pequenos empregadores; (d) Ocupações 
médias: ocupações de escritório, ocupações de supervisão, ocupações técnicas, ocupações médias 
da saúde e educação, ocupações da segurança pública, justiça e correios e ocupações artísticas e 
similares; (e) Trabalhadores do terciário especializado: trabalhadores do comércio e prestadores de 
serviços especializados; (f) Trabalhadores do terciário não especializado: prestadores de serviços não 
especializados, trabalhadores domésticos e ambulantes e catadores; (g) Trabalhadores agricultores: 
agricultores. 
111 O objetivo aqui não é caracterizar a conformação da estrutura social da RMF e como esta se 
desenvolveu de 2000 a 2010, para saber mais sobre isso, consultar Pequeno (2015a). 
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Mapa 09 — Tipologia socioespacial em 2000 para toda a RMF 

Fonte: Pequeno (2015a). 
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Mapa 10 — Tipologia socioespacial em 2000 para o intra-urbano continuado da RMF 

Fonte: Pequeno (2015a). 
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Mapa 11 — Tipologia socioespacial em 2010 para toda a RMF 

Fonte: Pequeno (2015a). 
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Mapa 12 — Tipologia socioespacial em 2000 para o intra-urbano continuado da RMF 

 

Fonte: Pequeno (2015a). 
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Segundo dados do IBGE, em 2000, Fortaleza tinha 2.138.234 pessoas e 

sua RM, 2.984.689. Na década seguinte, a população da capital era de 2.452.185 e a 

da RMF, de 3.615.767. Um aumento de 14,7% no nível municipal e de 21,1% no 

metropolitano. Esse incremento populacional expressivo em conjunto com as 

alterações em curso a nível nacional, estadual e municipal reconfiguraram a metrópole 

no que se refere a sua organização social — isso é que se deduz do trabalho de 

Pequeno (2015a).  

A seguir, será feito um resumo das principais tendências associadas a cada 

um dos tipos e como estes se localizam na RMF a partir de Pequeno (2015a, p. 207 

et seq.): 

(a) Tipo superior: pôde-se observar uma permanência e até uma maior 

concentração nas áreas mais verticalizadas e mais bem dotadas de 

infraestrutura e serviços urbanos, estabelecendo um perímetro mais 

integrado e contínuo (Ibid.). 

(b) Tipo médio-superior: partindo do Centro, expandiu-se conformando uma 

“barreira” prolongada no sentido longitudinal no que se refere aos limites de 

Fortaleza, estendendo-se de maneira limitada à Caucaia. Em substituição a 

forte concentração e consolidação evidenciada nas áreas do tipo superior, 

“passa a ser alvo de novos investimentos imobiliários que atendem a uma 

crescente demanda impossibilitada de se alojar nos bairros mais 

valorizados. (Ibid., p.207). O autor atrela a abertura dessa frente de 

expansão com “a disponibilidade de infraestrutura, a presença de terrenos 

vazios e galpões industriais abandonados, o crescimento urbano 

metropolitano desordenado e a valorização imobiliária dos bairros que 

abrangem as melhores centralidades” (Ibid., p.219). 

(c) Tipo médio: Retraído para o intra-urbano de Fortaleza, com exceção de 

parte da faixa litorânea da Caucaia, o tipo médio passa a ser revelador das 

transformações em curso, quando se concentra na porção pericentral e 

Leste/Sudeste de Fortaleza. Com forte atuação do mercado imobiliário 

formal, mas também do informal, parece ter havido uma substituição 

residencial nesse setor (Ibid.). 

Os tipos médio e médio-superior possuem quase a mesma composição dos 

substratos ocupacionais dirigentes, profissionais de nível superior e 

empregadores, diferenciando que o médio possui uma maior composição 
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de trabalhadores do terciário não especializado e o segundo, de ocupações 

médias. Isso quer dizer que, no tipo médio, é verificando uma maior 

hierarquização/segmentação interna; classes mais abastadas a conviver 

com as de menores ingressos. Tal fato, serve de sustentação para o 

argumento do autor que nos territórios desse tipo “os conflitos territoriais 

são mais explícitos dada a proximidade entre ocupações superiores e 

populares pode ser claramente percebida.” (Ibid., p.207).  

(d) Tipo operário-popular: se em 2000 ele se dispersava pelo intra-urbano 

continuado da RMF, em 2010, ele se consolida na porção oeste de Fortaleza 

e em partes de Maracanaú e Maranguape. Na capital, sua ocupação 

corresponde “as antigas zonas industriais da cidade de Fortaleza, [...] os 

bairros onde foram assentados grandes conjuntos habitacionais no período 

do BNH, assim como as ocupações irregulares consolidadas e urbanizadas” 

(Ibid., p.207). 

(e) Tipo popular: No primeiro censo, o cenário posto apresentava uma 

associação da distribuição do tipo popular aos rios urbanos (Ibid.) —

Maranguapinho e Cocó —, entendidos por Pequeno (2002) como eixos de 

degradação ambiental da RMF. Com a alteração tipológica da banda leste, 

motivada pelo decrescimento das categorias de menores rendimentos e a 

atuação do imobiliário, o tipo popular passa a se concentrar na porção 

oeste, salvo alguns bairros da borda sudeste de Fortaleza. Ainda vinculado 

ao Maranguapinho, o tipo se desloca para a Caucaia e Maranguape; 

movimento esse relacionado aos deslocamentos das classes mais pobres 

(PEQUENO, 2015a). Predominantemente composto por bairros populares, 

o ambiente conformado é caracterizado pela ausência de infraestrutura 

urbana e pelas irregularidades e precariedade de seus assentamentos. 

(f) Tipo operário rural: com a localização pulverizada e segmentada, esse tipo 

acaba margeando Fortaleza e as centralidades que começam a se 

fortalecer em Maranguape e Maracanaú. Demarcam, sobretudo, um 

“padrão de urbanização rarefeito e disperso característico das zonas de 

transição urbano-rural, onde as infraestruturas urbanas e os serviços 

mostram-se precários e incompletos” (Ibid., p.230). 

(g) Tipo rural: maior tipo em área, é resultado da concentração e forte 

densidade assumida por Fortaleza na estruturação da RMF. Ele é “marcado 
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pela precariedade das suas infraestruturas urbanas, pelas limitadas 

condições dos seus habitantes, notadamente os residentes no campo” 

(Ibid., p.233). Contíguos a fragmentos urbanizados, são territórios 

periféricos desprezados que convivem com a inexistência de políticas 

públicas específicas que garantam a permanência e a sustentabilidade 

econômica a população que nele reside. 

Quando analisado em conjunto, a partir dos mapas em estudo, essas 

percepções revelam que a maior oferta de empregos, infraestrutura e serviços, bem 

como os investimentos públicos, estão concentrados na capital. Os dados evidenciam 

uma concentração socioespacial percebida também na composição do tecido social 

da metrópole, onde as tipologias superiores e médio não avançam para fora dos 

limites municipais de Fortaleza e a médio superior só o faz em duas áreas de 

ponderação. 

Essas dinâmicas, quando associadas aos mapas 06, 07 e 08, possibilitam 

uma melhor caracterização dos quadrantes outrora constituídos. 

O quadrante nordeste, pode-se ser caracterizado por um processo de 

consolidação do mercado imobiliário formal frente aos bairros mais bem servidos de 

infraestrutura e serviços, assim se articulam os principais eixos de expansão do 

imobiliário vinculados as Av. Santos Dumont e Av. Washington Soares. Dada a 

escassez de terrenos disponíveis, sofre um forte processo de verticalização. Além 

disso, encontra, enquanto entrave à expansão de uma segregação vinculada a 

concentração dos setores de maiores rendimentos, assentamentos precários 

historicamente constituídos, como o Lagamar e o Mucuripe. Os poucos vazios 

urbanos estão associados ao litoral leste e retidos fortemente por elites econômicas 

locais, o que se desdobra em uma lenta expansão urbana associada a processos 

especulativos em direção a Praia do Futuro, conduzida por grandes proprietários 

fundiários e incorporadores imobiliários com ações pontuais do Estado (BARRETTO 

et al., 2018).  

O quadrante sudeste, ainda que com certa insuficiência de infraestruturas, 

principalmente de saneamento, por sua vez, consolida-se como um território em 

disputa com um tecido urbano cada vez mais fragmentado. Alguns fatores levam a 

essa afirmação: (a) ao predomínio do tipo médio, esse já internamente mais 

heterogêneo; (b) é o setor com a maior concentração de vazios urbanos de Fortaleza, 

influindo no duplo processo de favelização e de especulação imobiliária — através da 
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manutenção de vazios; (c) a norte do setor se apresenta enquanto um eixo de 

expansão do mercado imobiliário formal (PEQUENO, 2015a); (d) a sul —

pincipalmente, na centralidade associada a Messejana — se consolida uma frente de 

expansão de grande conjuntos habitacionais vinculados ao MCMV (RUFINO, 2016); 

(e) surgiu e se consolidou em segmentos do setor a tipologia casa em condomínio 

horizontal (SANTOS, 2015); (f) é a região da cidade de Fortaleza com a maior 

concentração de remoções forçadas (PEQUENO, HOLANDA, 2018). 

Para a análise dos setores Noroeste e Sudoeste cabe retomar a 

importância estabelecida do tipo médio superior em sua disposição axiforme. O 

quadrante Noroeste, quando compreendido a área ocupada pelo tipo médio superior, 

corresponde a um território historicamente dotado de infraestrutura por compreender 

o centro expandido e seu entorno de influência. Pelo processo de desindustrialização 

de Fortaleza e mudança em sua matriz econômica, sofreu um processo de 

deslocamento produtivo e da população de maiores ingressos, mas que nos últimos 

anos vem se consolidado como um eixo de expansão do mercado imobiliário 

associado a processos de revalorização e renovação urbana. A porção mais a oeste 

do quadrante, apresenta níveis menores de IIU, muito motivado pela concentração de 

grandes assentamentos precários consolidados, principalmente no litoral e nas 

margens do Maranguapinho. 

O quadrante Sudoeste apresenta uma dinâmica semelhante, ainda que 

adquira maior precariedade no que se refere a oferta de infraestrutura. A porção mais 

próxima do eixo longitudinal do plano cartesiano proposto e que corresponde à porção 

sul do corredor formado pelo tipo médio superior, é conformado por áreas de 

expansão da produção imobiliária associada ao “segmento econômico” e à conjuntos 

habitacionais — decorrentes do MCMV (RUFINO, 2016). Na porção restante, 

relacionada ao corredor ambiental do Maranguapinho, coexiste assentamentos 

precários associados a maiores níveis de precariedade por estarem parcialmente ou 

integralmente em área de risco, a insuficiência de infraestrutura e serviços públicos e 

a imposição de uma exclusão social. Processo esse que, de acordo com Pequeno 

(2015a), começa a se expandir para os limites de Maracanaú e Caucaia dado o 

esgotamento territorial apresentado por Fortaleza. 

 A discussão feita objetiva negar por completo o entendimento de que a oferta 

de infraestruturas e serviços se estabelecem em um território homogêneo, onde o 

desenvolvimento das atividades econômicas se daria desvinculado das dinâmicas 
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sociais presentes, das classes em disputa e dos padrões já estabelecidos de 

organização do território. 

Afirma-se que o investimento urbano modifica a estruturação espacial e, 

quando operado a partir de estratégias de localização espacial e de concentração, 

objetivando ganhos escalares a dados setores, reforça processos de segregação, 

autosegregação e distanciamento social (SPOSITO, 2016). 

Indo mais a fundo, os investimentos em si, sua concentração em parcelas 

do território e da captura da valorização por eles criada são a síntese do que Campos 

Filho entende por especulação imobiliária urbana. Para o autor, ela: 
 
é, no quadro do capitalismo, uma forma pela qual os proprietários da terra 
recebem uma renda transferida de outros setores produtivos da economia, 
especialmente através de investimentos públicos na infraestrutura e serviços 
urbanos, que são meios coletivos de produção e consumo, ao nível do espaço 
urbano. (CAMPOS FILHO, 1989, p.48) 

 

Assim, estabelece-se no espaço urbano uma lógica onde a localização — 

vista enquanto produto material do processo de produção (VILLAÇA, 2012) — articula-

se com a alocação de investimentos, a fixação de infraestrutura e a oferta de serviços 

operam um produto em constante disputa pelas classes sociais em concorrência.  
 
No espaço urbano sempre haverá aqueles que tem melhores localizações – 
frequentemente as muito melhores — e os que tem as piores localizações — 
frequentemente as muito piores. Assim, a apropriação do produto 
“localização” sempre será objeto de disputa. Isso é inerente a esse produto. 
Mais ainda. Essa disputa será não só pelo produto, mas também pelos 
elementos mais importantes que participam de sua produção. (VILLAÇA, 
2012, p. 268) 

 

Assim, essa seção procurou-se entender os condicionantes relacionados a 

oferta de investimentos no nível intra-urbano, marcado por particularidades próprias e 

fortes vinculações ao contexto socioespacial — que visando atender a condicionantes 

específicos, sem uma compreensão profunda do território, tendencialmente, acarreta 

a agudização de processos segregatórios e especulativos em curso. Outrossim, a 

revisão proposta do trabalho dos autores (PEQUENO; MOLINA, 2009, PEQUENO, 

2015a), funda-se em uma compreensão um tanto necessária, quanto intrêmula. 

Postula-se que as modificações na organização socioterritorial da metrópole, quando 

inseridas dentro de objetivos que visem a continuidade do processo de reprodução 

capitalista e promovendo acumulação correspondente, tratam-se de processos de 

regulação. 
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Retoma-se, pois, o entendimento de Almeida Filho e Paulani (2011) quando 

imputam a dimensão regulatória a compatibilidade entre os antagonismos sociais e a 

reprodução do conjunto das relações sociais. 

Explica-se: Pequeno (2015b) considera que as transformações ocorridas 

entre 2000 e 2010 na RMF refletiram mudanças nas atividades econômicas, 

diferenciações das formas de moradia e alterações na distribuição dos distintos 

grupos sociais no território, conferindo ainda mais segregação/fragmentação espacial. 

Isso quando promovido no intento de fortalecer o mercado imobiliário formal e de 

consolidar o setor terciário, sem fortalecer os antagonismos sociais112, — mas 

ampliando os processos espoliativos, especulativos e produtivos, são em princípios 

processos de regulação. 

Levanta-se que os processos citados que levaram a essas transformações 

— mas que em outros contextos podem assumir diversas expressões a depender das 

distintas inserções sociais, econômicas e espaciais — são atomizações e 

reagrupamentos de classes no território com o objetivo de compatibilizar o espaço 

com a sociabilização capitalista. No que se refere à RMF e às transformações 

ocorridas no período de 2000 a 2010, Pequeno (2015a, p.207) desvela as principais 

dinâmicas que levaram ao cenário representado no mapa 11; são elas 
 
a concentração de investimentos públicos e privados sobrevalorizando 
determinados territórios em detrimento de outros que se empobrecem; a 
centralização do município polo junto aos demais, bem como a maior 
diferenciação entre os municípios da RMF em função das condições de 
desenvolvimento institucional que favorecem ou comprometem a chegada de 
novos investimentos; as evidentes disparidades entre o Centro e a periferia e 
as diferenças entre as frentes de expansão que acompanham os eixos viários 
metropolitanos.  

 

Ressalta-se que a consolidação da desigualdade não é um fator 

determinístico de formação de relações antagônicas entre as classes. Pelo contrário, 

sua exponenciação é reflexo do próprio regime de acumulação vigente (CHESNAIS, 

2002). Além disso, a centralidade estatal estabelecida no processo de regulação se 

dá por processos hegemônicos, que se estabelecem não só na esfera do consenso, 

mas também na da coerção (HIRSCH, 2010), e que impedem que as relações 

 
112 Uma vez que a maioria dessas mudanças decorreram de programas de provimento habitacional 
para as franjas periféricas associados a discursos hegemônicos, como o sonho da casa própria, ou de 
oferta de infraestrutura insuficientes que, muitas vezes, continham instrumentos de capturas de 
valorização do solo pelos setores produtivos ou rentistas. 
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derivadas das classes em disputas sejam vistas enquanto relações antagônicas em 

si. 

Além disso, quando observadas as dinâmicas elencadas por Pequeno 

(2015a), percebe-se a forte condução estatal nesse processo. O que leva a inferir que, 

sendo o Estado outorgado pela forma jurídica a disciplinar os processos sócio-

territoriais, a perspectiva de Hirsch (2010) que não secundariza a dimensão estatal 

pela econômica se fortalece nessa análise. Assim, o Estado, em sua expressão local, 

passa a ser o centro institucional da regulação social responsável primeiro pelo 

desenvolvimento do processo de acumulação no espaço social.  

Reforça-se que o Estado, nesse sentido, não é o ente dirigente. Sua 

atuação reflete, na verdade, dois movimentos paradoxais entre si, mas compatíveis e 

concomitantes: ele é promotor dos processos de regulação em simultâneo que deles 

participa e por eles se modifica. 

Busca-se, a seguir, evidenciar os atuais e distintos mecanismos que 

aprofundam mudanças espaciais, mas também das estruturas sociais, decorrentes de 

novos processos de acumulação promovidos pelo Estado, aqui visto em sua 

perspectiva ampliada, no intra-urbano continuado da RMF.  

Esse não é um processo novo, e nem pretende se advogar nesse sentido. 

De fato, há 16 anos atrás, Bernal (2004, p.164) falava de uma atuação estatal 

condicionada, onde ele, “intervindo por meio de seus organismos públicos, tem 

direcionado a expansão da cidade através da legislação urbana e pelo fornecimento 

de infra-estrutura e bens de consumo coletivos, além da construção de conjuntos 

habitacionais e grandes obras”. O que se argumenta e que se centra na análise são 

as transformações assumidas pelo Estado e dele resultante na intenção de dar 

continuidade/promover a acumulação capitalista, na medida em que essa se altera.  

Como visto, as PPPs são um indicador que tanto é resultante como revela 

parte desse processo. As próximas seções procuram entender como elas se inserem 

em um contexto institucional, em um primeiro momento, e, no segundo, como elas se 

vinculam em seu caráter normativo-espacial.   
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4.3 Eixo político-institucional: identificação e caracterização da política de PPPs 
 

O segundo eixo compreende as dimensões político e institucionais 

assumidas pelos processos de PPPs, dando continuidade ao processo de 

materialização da discussão iniciado nesse capítulo. 

Dois instrumentos emergem: PPPs strictu sensu e OUCs. Nesse sentido, 

as distintas dimensões do poder público, manifestado em suas esferas federal, 

estadual e municipais, assumem contornos e aprofundamentos distintos. Isto é, os 

diversos tipos de PPPs na perspectiva ampliada se relacionam de forma especifica a 

cada ente. Necessitam, portanto, de aprofundamentos e compreensões distintos para 

analisá-las.  

Entendendo a dimensão intra-urbana da RMF capitaneada 

desproporcionalmente por Fortaleza e a ausência de uma política reguladora e de 

planejamento metropolitana, assenta-se a necessidade de primeiro compreender, em 

termos gerais, as PPPs. Dando seguimento, a análise se inicia com a construção de 

um panorama das PPPs restritas. 

Entende-se que as PPPs de forma ampliada são reveladoras da dimensão 

política e reguladora que as compreende. Assim, as PPPs restritas se vinculam ao 

ente público através do comitê gestor de PPPs e, por vezes, a algum programa 

específico, desvelando relações assumidas pela administração pública que lhe é 

concernente. As OUCs, por sua vez, guardam particularidades. Trata-se de leis 

específicas e ficam condicionadas às políticas urbanas, uma vez que, em teoria, são 

mais resultantes de processos de planejamento, vinculadas sobretudo ao Plano 

Diretor, do que iniciativas isoladas. Assim, a abordagem que investigue o âmbito 

político das OUCs caminha também pela caracterização dos processos políticos de 

planejamento.  

Assentam-se, por fim, duas bases: uma perspectiva de estudo de 

caracterização da política estatual de PPPs e uma caracterização da política municipal 

de PPPs, vinculada à dimensão do ordenamento e do planejamento urbano.   
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4.3.1 Quadro geral das PPPs restritas na RMF 
 

Dada a necessidade de se avaliar e distinguir as PPPs implementadas na 

RMF e a inexistência de informações transparentes nos domínios públicos dos 

governos municipais, elaborou-se um levantamento que tem por base principal 

notícias encontradas nos veículos de comunicação locais.  

Ainda que a metodologia da coleta imponha várias limitações, mais do que 

efetivamente tabular as PPPs efetivadas, ela possibilitar melhor compreender como 

as PPPs se apresentam enquanto possibilidades e discurso. Isto é, as intenções de 

PPPs, bem como as próprias matérias, que foram veiculadas midiaticamente, 

asseguram nesse processo benefícios momentâneos junto à impressão pública e ao 

julgamento político. 

Assim, a análise consistiu em um levantamento inicial de todas as matérias 

dos jornais Diário do Nordeste e O Povo que contivessem as expressões “Parcerias 

Público-Privadas”, “concessões”, “Fortaleza”, “Ceará”, Região Metropolitana” — além 

de suas variações em siglas e no plural, quando possível. O conjunto foi lido e, 

posteriormente, balizados em relatórios técnicos do governo, em apresentações 

públicas de técnicos e em entrevistas realizadas. 

Por fim, estabeleceu-se que as informações seriam tabuladas a partir de 

um conjunto de variáveis para análise: (i) Tipo — refere-se ao regime de contratação, 

se concessão administrativa, concessão patrocinada ou não estabelecida; (ii) Função 

— inicialmente, pensada a partir da NBR 9284, mas posteriormente ampliada, diz 

respeito ao tema; (iii) Ano da matéria —  para as matérias com objeto repetidos, 

considerou-se a mais antiga para o preenchimento dessa variável, apesar constante 

atualização das outras variáveis; (iv) Munícipio de implantação; (v) Esfera proponente; 

(vi) Status.  

A análise do status/andamento se deu a fim de se incluir na análise 

parcerias que ainda não foram firmadas, que por algum motivo não foram concluídas 

ou que foram substituídas por outros mecanismos. Infere-se que a simples intenção 

de parcerias para determinadas áreas ou equipamentos — vinculados a 

manifestações públicas — indicam interesses diversos do Estado e do mercado. 

Adotou-se, portanto, uma classificação que diferenciasse as PPPs 

efetivadas das não efetivadas, resultando nas seguintes categorias: 

a) Efetivadas 



 226 

• Concluídas: refere-se àquelas que já tiveram o termo de conclusão da 

PPP assinado; 

• Em execução: trata-se das PPPs que tiveram seus contratos assinados 

e publicados no Diário Oficial da respectiva esfera governamental; 

• Em execução por outro instrumento: trata-se de equipamentos que 

foram passados à inciativa privada ou construídos por outro modelo 

regulatório, que não uma PPP; 

• Iniciadas: são as que tiveram os Procedimentos de Manifestação de 

Interesse (PMI) homologados pelos órgãos responsáveis e/ou se 

encontram em alguma das fases subsequentes – estudos iniciados, fase 

interna do processo licitatório ou com a licitação já publicada; 

b) Não efetivadas 

• Previstas: são aquelas que foram divulgadas/conjecturadas pelos meios 

oficiais de comunicação dos órgãos governamentais, pelos relatórios ou 

documentos da administração pública e nos grandes jornais locais; 

• Desencaminhadas ou paralisadas: todas as que não passaram de 

especulação ou foram rejeitadas pelo poder público ou iniciativa privada 

em qualquer uma das etapas. 

Uma vez que a avaliação se deu pela pesquisa e sistematização de 

informações disponíveis em veículos de comunicação locais e o período final de 

elaboração deste trabalho compreendeu mudanças nas gestões municipais, podem, 

portanto, haver imprecisões no real status dessas parcerias. De todo modo, a 

pesquisa decorre de um esforço analítico de se entender a utilização das parcerias de 

acordo com os limites, padrões e vieses das distintas gestões urbanas.  

Em seus mais diversos status, o resultado foi um universo de 98 PPPs 

pensadas para desde 2011 no Ceará. Dessas apenas uma foi concluída — a PPP de 

construção do Estádio Plácido Castelo (Castelão) para a Copa do Mundo de 2014 — 

e outras três se encontram em execução — uma federal, a administração do Aeroporto 

Internacional Pinto Martins, uma estadual, o Vapt-Vupt, central de serviços públicos, 

e uma municipal, de gestão de resíduos sólidos na Caucaia. Uma quantidade pequena 

para a quantidade total. O gráfico 10, visto a seguir, apresenta a distribuição dos totais 

de PPPs em cada status. 
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Gráfico 10 — Distribuição de PPPs por Status 

Fonte: Elaborado pelo autor (2020). 
 

Como pode-se observar, verifica-se no Estado e em Fortaleza, um número 

muito grande de concessões previstas, muitas delas anunciadas em jornais, porém 

com baixa execução. Das 98, apenas três foram iniciadas; o que garante dizer que 

apenas sete PPPs, atualmente, encontram-se com algum nível de formalização junto 

ao poder público. Além disso, percebe-se que a proporção das intenções de PPPs 

que foram executadas por outros instrumentos é mais que o triplo do que as em 

execução. Arguiu-se que isso se deve a dois motivos principais: na fase de estudos, 

algumas delas se mostraram fonte insuficiente de recursos que justificassem a 

elaboração de uma PPP e a polissemia do vocábulo “Parceria público-privada”, como 

sustentado no capítulo três, que se refere a diferentes relações entre agentes públicos 

e privados. Quando usado por gestores e jornalistas, por vezes, a palavra poderia não 

se referir às concessões patrocinadas e administrativas. 

Em seguida, o levantamento foi classificado pelo ano da reportagem ou da 

fonte de informação. Ressalta-se que essa variável não se vincula diretamente ao 

início da concepção do projeto, esse podendo ser muito anterior. O gráfico abaixo 

mostra a distribuição anual dessas aparições. 
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Gráfico 11 — Quantidade de PPPs por ano 

Fonte: Elaborado pelo autor (2020). 
 

Do gráfico anterior, entende-se que a adoção de PPPs, enquanto 

instrumento para o gerenciamento de equipamentos e serviços, ou, pelo menos, 

enquanto discurso, constitui-se uma política recente em Fortaleza e no Ceará. A 

maioria das PPPs se concentram nos últimos cinco anos. 

A forte concentração, em 2016 e 2017, deve-se a serem os anos em que 

foram elaborados os programas de incentivos e promoção às PPP no âmbito estadual 

e em Fortaleza, respectivamente. Entretanto, a série de 2018-2020 permite 

argumentar que se trata de uma forma de gestão de equipamentos e serviços que 

vem ganhando paulatinamente cada vez mais espaço na mídia. Entretanto, ainda que 

ocorra um aumento de iniciativas de PPPs, não se pode argumentar pela efetividade 

delas na política urbana de Fortaleza — dada a baixa execução vista no gráfico 10.  

Pontua-se que, para além da taxa de “sucesso”, é uma inverdade o 

discurso que as PPPs restritas não constituem uma dinâmica importante na política 

de desenvolvimento urbano local. O ponto a ser posto em questão deve ser outro. 

Não se trata de uma questão de concepção, mas de operação. Como visto, o Estado 

legitima o processo de PPP enquanto um elemento fundamental. Ele o faz quando 

modifica seu ordenamento jurídico para compreender o instrumento, quando concebe 

programas de incentivo ou ainda que se reordena a nível administrativo os seus 

aparelhos para gerenciar essas parcerias. Desassociado ao baixo quantitativo de 
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PPPs concluídas, em execução e iniciadas, existe um interesse político de realizar 

bem mais — como visto no gráfico 11. 

Ainda tentando entender as dinâmicas das PPPs, no gráfico a seguir 

(gráfico 12), buscou-se relacionar esses dados com a localização destas. Das que 

foram possíveis localizar, por não se tratar de serviços indiretos ou por se 

concentrarem em uma única cidade, percebe-se que a ampla maioria do universo de 

PPPs se concentra em Fortaleza, com 72 ocorrências. Os outros municípios da RMF 

também aparecem com sete casos — três localizados em São Gonçalo do Amarante, 

dois em Caucaia e em Maracanaú. 

Gráfico 12 — Quantidade de PPPs por município 

 Fonte: Elaborado pelo autor (2020). 
 

Do gráfico, sustenta-se que Fortaleza assumirá no Ceará o locus da 

implementação de processos que visam elevar o espaço enquanto mercadoria, 

concentrando a grande maioria das PPPs. Além da RMF, percebe-se que a quase 

totalidade das PPPs se concentram vinculadas às principais cidades médias 

cearenses e suas regiões metropolitanas — a RM de Sobral e do Cariri. 

Entende-se que esses dados são resultado direto do macrocefalismo operante 

na rede urbana cearense, da falta de mercado consumidor que justifique o interesse 
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privado e da falta de condições institucionais para a reprodução de práticas que 

pensam o espaço urbano como negócio.  

Outro ponto que se punha a compreensão era se as PPPs constituíam, no caso 

local, um instrumento que objetivava viabilizar infraestruturas ou se elas relacionavam 

com a oferta de serviços e com o atendimento burocrático da máquina pública. Para 

tanto, o gráfico 13 buscou tematizar essas ocorrências. 

 
Gráfico 13 — Quantidade de PPPs por função 

Fonte: Elaborado pelo autor (2020). 
 

É sintomático dos processos evidenciados no tópico 4.2.1 quando a análise 

evidencia que quase todas as PPPs objetivam a gestão de infraestruturas em suas 

mais diversas modalidades, principalmente a de mobilidade. Saúde, educação e 

assistência social, bem como a própria administração pública, pastas com dotações 

orçamentárias específicas, concentram a menor parte das intenções. 

Para a análise das esferas, por compreender que elas fundamentam 

melhor a atividade estatal se decidiu pela não utilização de um gráfico de barras. 
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Como o objetivo era perceber de que forma a atuação estatal é condicionada e 

condiciona as PPPs, optou-se pela construção de um diagrama de aluvião. 

Geralmente, utilizado em séries temporais, é um diagrama de fluxo que 

objetiva melhor perceber alterações na composição de variáveis categóricas. Assim, 

para cada variável se estabelecem clusters proporcionais aos valores; e os campos 

de fluxo, entre as variáveis, representam mudanças na distribuição.  

No diagrama 03, o comprimento dos paralelogramos pretos representa a 

quantidade proporcional de PPPs em cada categoria. A grossura das linhas coloridas 

representa o tamanho, também proporcional, de cada componente que se inter-

relacionam entre as duas variáveis que as limitam — os retângulos pretos. Por fim, as 

cores diferentes apenas servem para facilitar a visualização das diversas alterações 

e caminhos. 

Algumas tendências chamam atenção. A primeira, reforçando a discussão 

feita a partir do gráfico 12, é que a forte concentração de PPPs em Fortaleza é 

consequência direta do governo municipal, mas também de uma atuação estadual 

que igualmente se concentra na capital. Isso se torna mais expressivo quando se 

observa que as duas categorias seguintes à Fortaleza, no que trata da localização dos 

investimentos do estado, são a “não definido” e a “intermunicipal”. Além dessa, 

percebe que “circulação e transporte” — vias, terminais e estações dos sistemas de 

transportes em diferentes modalidades — consiste na principal temática para ambas 

as esferas, mas que, enquanto a esfera municipal se preocupa prioritariamente com 

a oferta de “esporte e lazer” — estádios, marinas, parques, praças...—, 

“abastecimento” — mercados, armazéns, centro de distribuição... — e “energia”, a 

segunda maior preocupação estadual é o saneamento — compreendendo o 

abastecimento e o esgotamento — e as infraestruturas dele derivadas. 
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Diagrama 03 — Relação das esferas promotoras das PPPs com as funções e munícipios 

Fonte: Elaborado pelo autor (2020). 
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Quando se avalia a modelagem adotada pelas PPPs levantadas (gráfico 14), 

percebe-se que a grande maioria ainda não foi estabelecida, com 61 casos. Além 

disso, dos 37 casos que tratam de modalidades previstas na Lei 11.079 de 2004, a 

maioria (31) consiste em concessões administrativas. Esse resultado se faz lógico 

uma vez que poucos casos de PPPs tinham como objeto serviços ou equipamentos 

que impossibilitassem receitas vinculadas à arrecadação, como saúde, educação e 

serviços diretos à administração pública. 

 
Gráfico 14 — PPPs por tipo 

 
  

Fonte: Elaborado pelo autor (2020). 
 

Como visto anteriormente, o universo das PPPs levantadas no Ceará trata 

de possibilidades, não tendo, para muitas, a modalidade de gestão definida. Essa 

situação dificulta a obtenção de dados precisos requeridos. 

Quando se distribui as PPPs pelo território (ver mapa 13), objetivando 

compreender as relações intra-urbanas, percebe-se que estas se encontram de uma 

forma dispersa e em quase a totalidade do território de Fortaleza, com uma leve 

concentração no corredor que liga o centro histórico com a orla central de Fortaleza.  
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Mapa 13 — Distribuição das PPPs no intra-urbano continuado da RMF 

Fonte: Elaborado pelo autor (2020). 
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Numa vista inicial, elas não apresentam concentrações expressivas. Como 

dito, a vinculação de PPPs de natureza turística e a orla central é uma dinâmica que 

se faz visível. Entretanto, dada a baixa taxa de execução, torna-se impossibilitado 

compreender como os custos e os agentes se distribuem no território.  

Uma dinâmica que parece chamar atenção é que a maioria das PPPs se 

relacionam com ativos públicos já construídos, necessitando em muitos casos de 

melhorias, consistindo em uma forma de desestatização direcionada ao setor privado. 

Pela natureza dos serviços, equipamentos e infraestruturas ou por incidir sobre um 

capital fixado atendendo a condicionantes de outro momento, o mapa indica uma certa 

homogeneidade em sua distribuição. 

O estudo geral das PPPs restritas na RMF não permite demonstrar 

relações delas, de forma geral, com dinâmicas socioespaciais diretas com o território. 

São, portanto, indispensáveis estudos de caso particulares para que se possa 

compreender como a localização e outros rebatimentos territoriais vinculados às PPPs 

se relacionam com o espaço e sua produção. Tal como indicou Salomão (2019, p.15), 

faz-se “necessárias diferentes estratégias de análise crítica para a compreensão de 

seus impactos”.  

No entanto, reafirma-se o movimento posto desta dissertação, que 

buscando compreendê-las pela lógica do Estado, entende as PPPs enquanto um 

modelo georregulatório de gestão de infraestruturas e serviços que se relacionam 

estruturalmente com processos de neoliberalização e financeirização, independente 

dos rebatimentos territoriais — apesar de entender que esses, muitas vezes, orientam 

e reforçam tais processos. O que está em disputa é perca da capacidade de 

investimento do Estado sem sua vinculação ao setor privado e a acentuação de uma 

urbanização ainda mais regulatória transmutada sobre o espaço, desviando-se 

continuamente dos ideais de direito à cidade, invocados por Lefebvre (2001). 

O levantamento que consistiu na base para essa análise se encontra a 

seguir: 
 

Quadro 12 — Levantamento das PPPs no Ceará 

Concessão/PPP Tipo Função Esfera Status Ano Município 

Arco rodoviário 
metropolitano 

Não 
estabelecida 

Circulação e 
transporte Estadual Desencaminhada 

ou paralisada 2011 
Sem 
definição 
precisa 

Terminal Intermodal 
de Cargas do Pecém 

Não 
estabelecida 

Circulação e 
transporte Estadual Desencaminhada 

ou paralisada 2011 São Gonçalo 
do Amarante 
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Concessão/PPP Tipo Função Esfera Status Ano Município 

Trem do Cariri Não 
estabelecida 

Circulação e 
transporte Estadual Desencaminhada 

ou paralisada 2011 
Crato, 
Juazeiro do 
Norte 

Metrô de Fortaleza Não 
estabelecida 

Circulação e 
transporte Estadual Desencaminhada 

ou paralisada 2011 Fortaleza 

Complexo de Alta 
Segurança do 
Estado 

Não 
estabelecida 

Assistência 
social Estadual Desencaminhada 

ou paralisada 2011 
Sem 
definição 
precisa 

Unidades 
Socioeducativas 
para Adolescentes 
em conflito com a lei 

Não 
estabelecida 

Assistência 
social Estadual Desencaminhada 

ou paralisada 2011 
Sem 
definição 
precisa 

Rodovias Estaduais 
- CE 040, CE 060 e 
CE 085 

Não 
estabelecida 

Circulação e 
transporte Estadual Desencaminhada 

ou paralisada 2011 
Sem 
definição 
precisa 

Centro de 
entretenimento e 
lazer (Praia mansa) 

Não 
estabelecida 

Cultura e 
religião Estadual Desencaminhada 

ou paralisada 2012 Fortaleza 

Central de 
cogeração a gás 
(UTE do CEC) 

Concessão 
Administrativa 

Infraestrutura 
de energia Estadual Desencaminhada 

ou paralisada 2013 Fortaleza 

Novo Aeroporto do 
Ceará 

Não 
estabelecida 

Circulação e 
transporte Estadual Desencaminhada 

ou paralisada 2015 
Sem 
definição 
precisa 

Central de 
Abastecimento do 
Ceará - CEASA 
Maracanaú 

Não 
estabelecida Abastecimento Estadual Prevista 2016 Maracanaú 

Central de 
Abastecimento do 
Ceará - CEASA 
Barbalha 

Não 
estabelecida Abastecimento Estadual Prevista 2016 Barbalha 

Central de 
Abastecimento do 
Ceará - CEASA 
Tianguá 

Não 
estabelecida Abastecimento Estadual Prevista 2016 Tianguá 

Centro de Eventos 
do Ceará 

Não 
estabelecida 

Cultura e 
religião Estadual Prevista 2016 Fortaleza 

Centro de Formação 
Olímpica 

Não 
estabelecida Esporte e lazer Estadual Prevista 2016 Fortaleza 

Acquário Ceará Não 
estabelecida 

Cultura e 
religião Estadual Prevista 2016 Fortaleza 

Placas Solares Não 
estabelecida 

Infraestrutura 
de energia Estadual Prevista 2016 

Pacajus, 
Horizonte, 
Itaitinga, 
Pacatuba, 
Russas, 
Morada 
Nova, Ocara, 
Cascavel, 
Jaguaribara, 
Alto Santo 

Sistema Metroviário 
- VLT Sobral 

Não 
estabelecida 

Circulação e 
transporte Estadual Prevista 2016 Sobral 
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Concessão/PPP Tipo Função Esfera Status Ano Município 

Sistema Metroviário 
- VLT Cariri 

Não 
estabelecida 

Circulação e 
transporte Estadual Prevista 2016 

Crato, 
Juazeiro do 
Norte 

Sistema Metroviário 
- Linha Sul 

Não 
estabelecida 

Circulação e 
transporte Estadual Prevista 2016 Fortaleza 

Sistema Metroviário 
- VLT Parangaba-
Mucuripe) 

Não 
estabelecida 

Circulação e 
transporte Estadual Prevista 2016 Fortaleza 

Complexo Industrial 
e Portuário do 
Pecém - CIPP 

Não 
estabelecida 

Circulação e 
transporte Estadual Prevista 2016 São Gonçalo 

do Amarante 

Terreno - Expoece Não 
estabelecida 

Terreno ou 
edificação 
subutilizados 

Estadual Prevista 2016 Fortaleza 

Terreno - IPPOO I Não 
estabelecida 

Terreno ou 
edificação 
subutilizado 

Estadual Prevista 2016 Fortaleza 

Terreno - Cavalaria Não 
estabelecida 

Terreno ou 
edificação 
subutilizado 

Estadual Prevista 2016 Fortaleza 

Terreno - Centro de 
Convenções de 
Fortaleza 

Não 
estabelecida 

Terreno ou 
edificação 
subutilizado 

Estadual Prevista 2016 Fortaleza 

Cinturão Digital Não 
estabelecida 

Infraestrutura 
de 
comunicação 

Estadual Em execução por 
outro instrumento 2016 142 cidades 

Arena Castelão Não 
estabelecida Esporte e lazer Estadual Em execução por 

outro instrumento 2016 Fortaleza 

PPP - Resíduos 
Sólidos 

Concessão 
Administrativa 

Infraestrutura 
de saneamento Municipal Em execução 2016 Caucaia 

Refinaria Não 
estabelecida 

Infraestrutura 
de energia Estadual Desencaminhada 

ou paralisada 2017 Caucaia 

Ginásio Paulo 
Sarasate 

Não 
estabelecida Esporte e lazer Municipal Desencaminhada 

ou paralisada 2017 Fortaleza 

Polo Digital Não 
estabelecida 

Infraestrutura 
de 
comunicação 

Municipal Desencaminhada 
ou paralisada 2017 Fortaleza 

Centro 
Administrativo 

Não 
estabelecida 

Administração 
pública Municipal Desencaminhada 

ou paralisada 2017 Fortaleza 

Ciclofaixas Não 
estabelecida 

Circulação e 
transporte Municipal Desencaminhada 

ou paralisada 2017 Fortaleza 

Corredores de BRT Não 
estabelecida 

Circulação e 
transporte Municipal Desencaminhada 

ou paralisada 2017 Fortaleza 

Mercados públicos Não 
estabelecida Abastecimento Municipal Desencaminhada 

ou paralisada 2017 Fortaleza 

         Mercado dos 
Pinhões 

Concessão 
Administrativa Abastecimento Municipal Desencaminhada 

ou paralisada 2017 Fortaleza 

         Mercado São 
Sebastião 

Concessão 
Administrativa Abastecimento Municipal Desencaminhada 

ou paralisada 2017 Fortaleza 

         Mercado da 
Aerolândia 

Concessão 
Administrativa Abastecimento Municipal Desencaminhada 

ou paralisada 2017 Fortaleza 

         Mercado 
Joaquim Távora 

Concessão 
Administrativa Abastecimento Municipal Desencaminhada 

ou paralisada 2017 Fortaleza 

         Mercado do 
Carlito Pamplona 

Concessão 
Administrativa Abastecimento Municipal Desencaminhada 

ou paralisada 2017 Fortaleza 
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Concessão/PPP Tipo Função Esfera Status Ano Município 
         Mercado do 
Conjunto Palmeiras 

Concessão 
Administrativa Abastecimento Municipal Desencaminhada 

ou paralisada 2017 Fortaleza 

         Mercado 
Central 

Concessão 
Administrativa Abastecimento Municipal Desencaminhada 

ou paralisada 2017 Fortaleza 

         Mercado da 
Bela Vista 

Concessão 
Administrativa Abastecimento Municipal Desencaminhada 

ou paralisada 2017 Fortaleza 

         Mercado da 
Messejana 

Concessão 
Administrativa Abastecimento Municipal Desencaminhada 

ou paralisada 2017 Fortaleza 

Teatro São José Não 
estabelecida 

Cultura e 
religião Municipal Desencaminhada 

ou paralisada 2017 Fortaleza 

Estádio Presidente 
Vargas 

Não 
estabelecida Esporte e lazer Municipal Desencaminhada 

ou paralisada 2017 Fortaleza 

Parques públicos Não 
estabelecida Esporte e lazer Municipal Desencaminhada 

ou paralisada 2017 Fortaleza 

Construções de 
escolas 

Não 
estabelecida Educação Municipal Desencaminhada 

ou paralisada 2017 Fortaleza 

Equipamentos de 
saúde 

Não 
estabelecida Saúde Municipal Desencaminhada 

ou paralisada 2017 Fortaleza 

Bilhete único Não 
estabelecida 

Circulação e 
transporte Municipal Desencaminhada 

ou paralisada 2017 Fortaleza 

Hospital Regional 
Metropolitano do 
Ceará 

Concessão 
Administrativa Saúde Estadual Desencaminhada 

ou paralisada 2017 Maracanaú 

Ponte estaiada Concessão 
Administrativa 

Circulação e 
transporte Estadual Desencaminhada 

ou paralisada 2017 Fortaleza 

PPP CAGECE - 
Abastecimento de 
água e esgoto 

Não 
estabelecida 

Infraestrutura 
de saneamento Estadual Desencaminhada 

ou paralisada 2017 RMF, RMC 

Sistema Metroviário 
- Linhas Leste e 
Oeste 

Não 
estabelecida 

Circulação e 
transporte Estadual Desencaminhada 

ou paralisada 2017 Fortaleza 

Operação dos 
terminais de ônibus 

Concessão 
Administrativa 

Circulação e 
Transporte Municipal Desencaminhada 

ou paralisada 2017 Fortaleza 

          Terminal da 
Parangaba 

Concessão 
Administrativa 

Circulação e 
Transporte Municipal Desencaminhada 

ou paralisada 2017 Fortaleza 

          Terminal do 
Antônio Bezerra 

Concessão 
Administrativa 

Circulação e 
Transporte Municipal Desencaminhada 

ou paralisada 2017 Fortaleza 

          Terminal da 
Messejana 

Concessão 
Administrativa 

Circulação e 
Transporte Municipal Desencaminhada 

ou paralisada 2017 Fortaleza 

          Terminal do 
Papicu 

Concessão 
Administrativa 

Circulação e 
Transporte Municipal Desencaminhada 

ou paralisada 2017 Fortaleza 

          Terminal da 
Lagoa 

Concessão 
Administrativa 

Circulação e 
Transporte Municipal Desencaminhada 

ou paralisada 2017 Fortaleza 

          Terminal do 
Siqueira 

Concessão 
Administrativa 

Circulação e 
Transporte Municipal Desencaminhada 

ou paralisada 2017 Fortaleza 

          Terminal do 
Conjunto Ceará 

Concessão 
Administrativa 

Circulação e 
Transporte Municipal Desencaminhada 

ou paralisada 2017 Fortaleza 

Ginásio Paulo 
Sarasate 

Concessão 
Administrativa Esporte e lazer Municipal Desencaminhada 

ou paralisada 2017 Fortaleza 

Complexo Ambiental 
Passaré (Horto) 

Concessão 
Administrativa Esporte e lazer Municipal Desencaminhada 

ou paralisada 2017 Fortaleza 

BRT - BR 116 Concessão 
Administrativa 

Circulação e 
Transporte Municipal Desencaminhada 

ou paralisada 2017 Fortaleza 
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Concessão/PPP Tipo Função Esfera Status Ano Município 
Espigão da Rua 
João Cordeiro 

Concessão 
Patrocinada Esporte e Lazer Municipal Prevista 2017 Fortaleza 

Espigão da Avenida 
Rui Barbosa 

Concessão 
Patrocinada Esporte e Lazer Municipal Prevista 2017 Fortaleza 

Espigão da Avenida 
Desembargador 
Moreira 

Concessão 
Patrocinada Esporte e Lazer Municipal Prevista 2017 Fortaleza 

Ceará Portos Não 
estabelecida 

Circulação e 
transporte Estadual Em execução por 

outro instrumento 2017 São Gonçalo 
do Amarante 

Conexão WI-FI livre 
em espaços públicos 

Não 
estabelecida 

Infraestrutura 
de 
comunicação 

Municipal Em execução por 
outro instrumento 2017 Fortaleza 

Construções em 
prédios públicos 
subutilizados 

Não 
estabelecida 

Terreno ou 
edificação 
subutilizado 

Municipal Em execução por 
outro instrumento 2017 Fortaleza 

Terrenos do 
Município 

Não 
estabelecida 

Terreno ou 
edificação 
subutilizado 

Municipal Em execução por 
outro instrumento 2017 Fortaleza 

Zona azul Não 
estabelecida 

Circulação e 
transporte Municipal Em execução por 

outro instrumento 2017 Fortaleza 

Aeroporto de 
Fortaleza (Pinto 
Martins) 

Concessão 
Administrativa 

Circulação e 
transporte Federal Em execução 2017 Fortaleza 

Usina de 
dessalinização (PPP 
Cagece) 

Concessão 
Administrativa 

Infraestrutura 
de saneamento Estadual Iniciadas 2017 Fortaleza 

Aterro Sanitário do 
Cariri 

Não 
estabelecida 

Infraestrutura 
de saneamento Estadual Iniciadas 2017 Caririaçu 

Resíduos Sólidos - 
Cidades Pólos 

Não 
estabelecida 

Infraestrutura 
de saneamento Estadual Iniciadas 2017 

Sobral, 
Limoeiro do 
Norte, Crato, 
Juazeiro do 
Norte, 
Barbalha 

Vapt Vupt (5 postos) Concessão 
Administrativa 

Assistência 
social Estadual Em execução (2 

postos) 2017 
Fortaleza, 
Juazeiro, 
Sobral 

Castelão (obra) Concessão 
Administrativa Esporte e lazer Estadual Concluída 2017 Fortaleza 

Mini shoppings em 
Terminais de ônibus 

Não 
estabelecida 

Comércio e 
Serviços Municipal Desencaminhada 

ou paralisada 2018 Fortaleza 

Eficientização da 
geração de energia 
da Secretaria 
Municipal da Saúde 
–SMS eo Instituto 
Dr. José Frota – IJF 

Concessão 
Administrativa 

Infraestrutura 
de energia Municipal Prevista 2018 Fortaleza 

Eficientização da 
geração de energia 
da Secretaria 
Municipal de 
Educação 

Concessão 
Administrativa 

Infraestrutura 
de energia Municipal Prevista 2018 Fortaleza 
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Concessão/PPP Tipo Função Esfera Status Ano Município 

Arena Castelão113 Concessão 
Patrocinada Esporte e Lazer Estadual Prevista 2018 Fortaleza 

Construção, reforma 
e manutenção de 
Escolas Municipais 

Não 
estabelecida Educação Municipal Desencaminhada 

ou paralisada 2019 Fortaleza 

Saneamento Básico 
RMF 

Concessão 
Patrocinada 

Infraestrutura 
de saneamento Estadual Prevista 2019 

Sem 
definição 
precisa 

Saneamento Básico 
Cariri 

Concessão 
Patrocinada 

Infraestrutura 
de saneamento Estadual Prevista 2019 Crato 

Terminal Marítimo 
de Passageiros 

Não 
estabelecida 

Circulação e 
Transporte Estadual Prevista 2019 Fortaleza 

Energia Solar em 
prédios e 
equipamentos 
públicos 

Não 
estabelecida 

Infraestrutura 
de energia Municipal Prevista 2019 Fortaleza 

Largo dos 
Tremembés 

Não 
estabelecida Esporte e Lazer Municipal Em execução por 

outro instrumento 2019 Fortaleza 

Mercado Pescador 
Oscar Verçosa 
(Mercado dos 
Peixes) 

Não 
estabelecida Abastecimento Municipal Em execução por 

outro instrumento 2019 Fortaleza 

Escolas municipais Consessão 
Administrativa Educação Municipal Prevista 2020 Fortaleza 

Energia Solar de 
Escolas e Creches 

Não 
estabelecida 

Infraestrutura 
de energia Municipal Prevista 2020 Fortaleza 

Arco Metropolitano Não 
estabelecida 

Circulação e 
Transporte Estadual Prevista 2020 

Sem 
definição 
precisa 

Modernização e 
ampliação dos 
terminais de ônibus 
da Capital 

Não 
estabelecida 

Circulação e 
Transporte Municipal Prevista 2020 Fortaleza 

Instalação de 
quiosques em 27 
praças 

Não 
estabelecida Esporte e Lazer Municipal Prevista 2020 Fortaleza 

Instalação de 
antenas de banda 
larga em prédios 
públicos 

Não 
estabelecida 

Infraestrutura 
de energia Municipal Prevista 2020 Fortaleza 

Energia Solar Metrô 
de Fortaleza 

Concessão 
Patrocinada 

Infraestrutura 
de energia Municipal Prevista 2020 Fortaleza 

Bonde Elétrico 
Cultural e Turístico 
de Fortaleza 
(ampliação) 

Não 
estabelecida 

Circulação e 
Transporte Estadual Prevista 2020 Fortaleza 

Expansão da banda 
larga de Fortaleza - 
WiFor 

Não 
estabelecida 

Infraestrutura 
de 
comunicação 

Municipal Em execução por 
outro instrumento 2020 Fortaleza 

Fonte: Elaborado pelo autor (2020).  

 
113 Os casos com preenchimento cinza se tratam de ocorrências repetidas, mas que se decidiu por 
mantê-los em separado, dado que ressurgem vinculados a distintos PMI, gestões ou desenhos 
normativos. 
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4.3.2 A política estadual de PPPs: entre movimentos externos e redefinições 
mercadológicas 
 

Se no tópico anterior, buscou-se entender o movimento geral das Parcerias 

Público-Privadas na RMF, aqui a narrativa caminha para entender como elas se 

institucionalizam no governo estadual. 

As Parcerias Público-Privadas strictu sensu foram previstas na legislação 

brasileira a partir de 2004 (Concessão Patrocinada e Administrativa pela Lei Federal 

nº 11.079, de 30 de dezembro de 2004). No mesmo dia, foi aprovada a Lei Estadual 

13.357/2004, que institui o Programa de Parcerias Público-Privadas, regulamenta as 

PPPs, cria o conselho gestor e regula as Sociedades de Propósito Específico. A Lei 

Estadual é bem mais ampla do que a Federal, prevendo outras modalidades para 

além das concessões strictu sensu. 

Ainda que a lei fosse de 2004, apenas em 2009 que o Governo do Estado 

do Ceará começou efetivamente a se movimentar quanto a isso, o que caracterizará 

uma política estadual de incentivo, promoção e apoio à realização de PPPs 

(NASCIMENTO et al., 2018).  

Na gestão de Cid Gomes (PSB/PROS), entre 2009 e 2012, institui-se 

alterações114 e criação115 de leis, bem como, em paralelo, o Governo do Estado 

concede autorização para a realização de estudos técnicos, econômicos e financeiros 

necessários à análise de viabilidade e estruturação de projeto de Parceria Público-

Privada para a reforma e adequação do estádio Plácido Aderaldo Castelo – Castelão 

(Decreto nº 29.830, de 17 de agosto de 2009) e para expansão do Programa de 

Cidadania de atendimento e prestação de serviços aos cidadãos – Vapt Vupt (Decreto 

nº 29.830, de 17 de agosto de 2009).  

 
114  Leis alteradas: 
Lei nº 14.391, de 07 de julho de 2009: Institui normas para licitação e contratação de PPP, no âmbito 
da administração pública. Decreto nº 29.801, de 10 de julho de 2009: Dispõe sobre o Conselho Gestor 
de PPP. 
115 Leis criadas: 
Decreto n° 30.646, de 14 de setembro de 2011: Altera o decreto nº 30.328 de 27 de setembro de 2010. 
Lei nº 15.277, de 28 de dezembro de 2012: Autoriza o poder executivo a realizar aportes de recursos 
em favor do parceiro privado nos contratos de parcerias público-privadas no Ceará. 
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Parente116 (2013) considera que as alterações na legislação, em 2009, tinham 

por função reorganizar a estrutura administrativa, no que se refere ao Conselho Gestor 

de PPPs, e o próprio reordenamento jurídico instituído em 2004.  
 
O Estado do Ceará publicou sua Lei Estadual no 13.557 sobre o assunto 
coincidentemente na mesma data, 30 de dezembro de 2004, no entanto 
sentiu a necessidade de aprimorar o arcabouço jurídico que envolvia as PPP, 
haja vista que a sua Lei apresentava em diversos pontos divergências 
substanciais com a Lei Federal no 11.079/2004. Além disso, constatou-se 
que o Conselho Gestor de Parceria Público-Privada - CGPPP, instituído pela 
mencionada legislação estadual, era extremamente denso e complexo, uma 
vez que era composto por todos os Secretários de Estado. (PARENTE, 2013, 
p.29) 

 

Essas revisões legais, bem como o desenvolvimento do arcabouço 

institucional das PPPs, no Ceará, assim como em outros estados, foram alavancadas 

pela Copa do Mundo de Futebol de 2014. Parente (2013) identifica que as PPPs 

enquanto modalidade de contratação foram “aceleradas” uma vez que eram o modelo 

operacional da maioria das infraestruturas das arenas do evento. 

Assim, em simultâneo ao desenvolvimento da Lei No 14.391 de 07 de julho 

de 2009, que revisa a lei de 2004, foram autorizados os estudos da PPP de reforma 

do Estádio Castelão em janeiro de 2009 com a celebração do contrato em novembro 

de 2010, sendo o primeiro do Estado. Esse mesmo marco jurídico, ainda, embasou a 

PPP do Vapt Vupt, contratado em 2013. 

O Conselho Gestor de Parcerias Público-Privadas foi reconstituído pelo 

Decreto No 29.801 de 10 de julho de 2009, passando a ser composto pelo: (i) 

Secretário do Planejamento e Gestão (Seplag) — Coordenador; (ii) Secretário da 

Fazenda (Sefaz); (iii) Secretário da Casa Civil (Casa Civil); (iv) Procurador Geral do 

Estado (PGE); (v) Secretário de Estado cuja área de competência seja pertinente ao 

objeto da parceria pública-privada. Ressalta-se a centralidade assumida na condução 

das PPPs pela Seplag e internamente, pela Cotef (Coordenação de Cooperação 

Técnico-Financeira), instituída como secretaria-executiva do Conselho Gestor. 

 
116 É a atual coordenadora da Coordenadoria de Captação de Recursos e Alianças com Público e 
Privado (COCAP) e coordenadora do Grupo Técnico de Parcerias, ambos vinculados a Secretaria do 
Planejamento e Gestão (SEPLAG) do Estado do Ceará. Além disso, desde 2009 constitui quadro da 
SEPLAG trabalhando, entre outras coisas, com o desenvolvimento e acompanhamento de PPPs e é 
ex-coordenadora da Coordenação de Cooperação Técnico-Financeira – (COTEF). 
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Em 2010, inicia-se, também, um movimento do Governo Estadual em 

preparar seu quadro técnico para a correta implantação e desenvolvimento do 

instrumento. Assim,  
 
O Governo do Estado do Ceará com esta preocupação contratou uma 
consultoria em 2010 objetivando ajudar na definição dos seus processos de 
contratação por meio de PPP finalizando com uma capacitação dos principais 
técnicos envolvidos e em 2013 estabeleceu uma parceria com a Embaixada 
Britânica por meio do Prosperity Fund (fundo baseado em acordos de doação 
para fomentar as relações bilaterais entre o Brasil e o Reino Unido) com 
objetivo de identificar os problemas, dificuldades, demandas e setores 
estratégicos relacionados às PPP . Com isso traçou uma estratégia de 
implementação para identificar os cursos para capacitar técnicos por 
especialistas britânicos do HM Treasury, CityUK, Infrastructure UK, 
International Project Financing Association (IPFA), e ao final do projeto uma 
viajem à Londres para visitar projetos executados por essa modalidade 
analisando desde a sua contratação até a sua execução, fazendo uma 
análise de seus controles. (PARENTE, 2013, p.19) 

 

Dentre o novo arcabouço legal construído, destaca-se o Decreto nº 30.328, 

de 27 de setembro de 2010, que institui o Procedimento de Manifestação de Interesse 

(PMI) e o Decreto nº 30.646, de 2011, que garantiu uma maior autonomia aos órgãos 

ou entidades integrantes da administração pública, dando suporte para que várias 

secretarias do Estado lançassem suas Manifestações Públicas de Interesse (MPI)117. 

À época secretário da Seplag, atual secretário da Secretaria de 

Desenvolvimento Econômico e Trabalho (Sedet) e ex-vice governador de 2003 a 

2006, Francisco Maia Júnior, em entrevista, explica melhor como funciona esse 

processo. Segundo o Secretário, o concessionário é a Secretaria — e que seu papel 

é o de ajudar na estruturação das Secretarias que desejam fazer, mas que nunca 

realizaram uma concessão antes: “meu papel é de apoiador, no sentido de ajudar as 

[Secretarias] setoriais a se estruturar. Porque nem toda secretaria tem competência 

pra realizar um projeto dessa magnitude” (MAIA JUNIOR, 2017). E continua: “[...] a 

inteligência do processo, pra poder construir o modelo, ela tá aqui. E nós somos 

apoiadores das Secretarias setoriais que têm, dentro desse mapa de oportunidades, 

concessões a fazer.” 

 
117 O PMI é o procedimento instituído por órgão ou entidade da administração estadual, por intermédio 
do qual poderão ser obtidos estudos de viabilidade, levantamentos, investigações, dados, informações 
técnicas, projetos ou pareceres de interessados em projetos de concessão patrocinada. (DECRETO 
Nº 30.328, de 27 de setembro de 2010, art. 2º). A MPI tem como objetivo orientar a participação de 
particulares na estruturação de projetos de parcerias público-privadas, nas modalidades patrocinada e 
administrativa, no âmbito da administração pública direta e indireta do Poder Executivo (DECRETO 
Nº30.328, de 27 de setembro de 2010, art. 1º). 
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Maia Junior dá o exemplo das Centrais de Abastecimento do Ceará 

(Ceasa), que pertencem à Secretaria do Desenvolvimento Agrário (SDA). Para o 

Secretário, caso a SDA resolva realizar uma concessão para a CEASA, a Seplag pode 

ser apoiadora, uma vez que “Eles [SDA] não têm cultura pra fazer um processo 

desses”. 

 
 
Se ela tomar a decisão de vender a CEASA, que tá dentro do mapa, a 
Secretaria [Seplag] entra apoiando, ajudando a estruturar, pra Secretaria 
[SDA] lançar essa concessão. [...] O concessionário é essas Secretarias. 
Agora esse grupo do Comitê gestor, a parte jurídica tem o apoio da PGE, a 
parte técnica tem apoio da ARCE, do núcleo da secretaria... então nosso 
trabalho é de ajudar a construir o processo e a validar o processo com a 
secretaria setorial. Eu não sou concedente, sou apoio, sou auxiliar da 
estruturação. (MAIA JÚNIOR, 2017118)  

 

Passados 10 anos, a exceção de programas de PPPs e do setor privado, 

ainda se mantêm, dentro da estrutura administrativa do Estado, a autonomia 

repassada aos “órgãos finalísticos do Estado responsáveis pela elaboração e 

execução de políticas públicas”, quando permite que eles sejam a origem dos pleitos 

de novos projetos de PPPs (PARENTE, 2021119). Pontua-se que esse mecanismo 

estabelece a descentralização das PPPs pela estrutura administrativa e no conjunto 

do Estado.  

Seja na perspectiva de Hirsch — o aparelho estatal enquanto expressão 

institucional das estruturas sociais que incidem por detrás — ou na de Poulantzas — 

enquanto condensação material das relações sociais de força expressa em sua 

concreta estrutura organizativa — (HIRSCH, 2010), mais do que aproximar o modelo 

de PPPs enquanto gestão às políticas públicas em andamento, ele o aproxima às 

classes sociais. Possibilita um maior rebatimento, vinculação e possibilidade de ação 

a diferentes grupos sociais do que em uma estrutura organizativa a partir de um único 

proponente. 

Nesse contexto, diversas MPIs são lançadas associadas a diferentes 

secretarias (2011 a 2012), englobando projetos/obras de equipamentos, infraestrutura 

e prestação de serviços, a saber: Hospital Regional Metropolitano do Ceará; Arco 

Rodoviário Metropolitano; Rodovias Estaduais: CE-040, CE-060, CE-085; Ponte 

 
118 Entrevista concedida por MAIA JÚNIOR, Francisco de Queiroz. Entrevista I. [jul. 2017]. 
Entrevistador: Renato Pequeno, Breno Holanda e Rafael Moura. Fortaleza, 2017. 
119 Entrevista concedida por PARENTE, Ticiana Gentil. Entrevista I. [fev. 2021]. Entrevistador: Breno 
Holanda. Fortaleza, 2021. Entrevista realizada por e-mail. 
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Estaiada sobre o Rio Cocó; Terminal Intermodal de Cargas do Porto do Pecém; Trem 

do Cariri; Metrô de Fortaleza: Linhas Leste, Oeste, Sul e VLT Parangaba-Mucuripe; 

Unidades Socioeducativas para Adolescentes em Conflito com a Lei; Complexo de 

Alta Segurança do Estado do Ceará; Equipamento destinado à prestação de serviços 

de atividades de produção, promoção turística e entretenimento (equipamento na 

Praia Mansa). 

A institucionalização das PPPs dentro da estrutura administrativa do Estado 

adquire contornos mais nítidos apenas em 2013, quando é criada a célula de PPP 

dentro da estrutura da COTEF (PARENTE, 2013). Para Parente (Ibid., p.50-51), “essa 

estruturação possibilita um fortalecimento da unidade de PPP mediante a 

disponibilização de recursos humanos e financeiros necessários, para realizar 

atividades na área de PPP”.  

A gestão seguinte, de Camilo Santana (PT), situada em um cenário 

considerado de crise econômica, é marcada por um: 
 
Estado que tem buscado todas as formas de parceria para alavancar o 
desenvolvimento econômico e social. Desde o início do seu governo, tem 
havido um grande esforço para ampliar a oferta de crédito por meio de 
negociações com organismos multilaterais, a exemplo do BIRD e BID e 
também com instituições financeiras nacionais, como BNDES e CAIXA. Além 
dessa tradicional captação de recursos, a Parceria Público Privada vem 
sendo sinalizada como complemento no atendimento à necessidade de 
investimentos do Estado (SEPLAG-FORTALEZA, 2020).  

  

Diante disso, no ano de 2016, o Governo do Estado do Ceará lançou o 

Programa Estadual de Alianças Público-Privadas do Estado do Ceará sob uma 

justificativa de um novo contexto de instabilidade econômica no país, e no intuito de 

utilizar o período de crise para continuar a avançar no fortalecimento e 

desenvolvimento de projetos estratégicos e, complementarmente, estimular a 

participação do capital privado no desenvolvimento desses projetos, visando 

aumentar a disponibilidade e qualidade dos serviços públicos prestados. 

Nesse programa, foi feito, inicialmente, um levantamento por 

órgãos/entidades do Estado do Ceará de 50 equipamentos (já concluídos ou em 

andamento). A partir desta lista prévia, foi realizado um estudo técnico para a definição 

de uma lista de dez ativos prioritários. Estes estudos foram realizados no âmbito do 

Acordo de Cooperação Técnica não oneroso nº 010/2015 celebrado entre o 

Movimento Brasil Competitivo (MBC) e o Governo do Estado do Ceará com a 

interveniência da Federação das Indústrias do Estado do Ceará (FIEC) para a 
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execução do Programa Modernizando a Gestão Pública (PMGP) em sua Frente II – 

Carteira de Projetos em Parceria com o Privado. Segundo Maia Júnior (2017), “esse 

estudo na verdade é da FIEC, né... pago por ela e realizado por ela... através do Brasil 

Competitivo.”  

Se antes o protagonismo na decisão de PPPs provinha das distintas 

secretarias no desenvolvimento de políticas públicas respectivamente relacionadas, 

agora uma atuação e vinculação de agentes privados na escolha dos ativos se faz 

mais presente. 

Consolidam-se dois movimentos. Em outras palavras, o processo de 

capilarização das PPPs enquanto elemento de gestão dentro da estrutura 

administrativa é acrescido da privatização dos processos decisórios e da maior 

atuação privada nos processos de desestatização. 

Realizado pela McKinsey & Company, do universo de 50 ativos, foram 

escolhidos os 10 projetos que poderiam ser mais atrativos a curto prazo para a 

iniciativa privada e, consequentemente, para o Governo do Estado, sendo nove na 

RMF, a saber: Centro de Eventos do Ceará; Centro de Formação Olímpica; Arena 

Castelão; Acquário Ceará; Centrais de Abastecimento do Ceará (Ceasa); Placas 

Solares; Cinturão Digital do Ceará; Sistema Metroviário; Complexo Industrial e 

Portuário do Pecém. Também estão incluídos na lista das concessões quatro grandes 

terrenos: o do Parque de Exposições da Secretaria de Agricultura (14,85 ha), o do 

Instituto Penal Professor Olavo Oliveira (2,82 ha), o da Cavalaria (30,70 ha) e o do 

Centro de Convenções de Fortaleza (2,7 ha), os quais podem vir a abrigar projetos 

transformadores, ou mesmo complexos multiusos. 

A partir da listagem da escolha desses ativos, algumas considerações 

podem ser formuladas. Primeiro, que essa expansão do neoliberalismo no Estado leva 

à perda de oportunidades para que ele se beneficie com investimentos 

governamentais feitos no passado recente, repassando-os para o setor privado. Em 

outras palavras, observa-se que ao invés de incluir as obras dos equipamentos na 

concessão, o Estado captou recursos para a construção destes e de suas obras 

secundárias, concedendo-os logo em seguida à iniciativa privada — nisso reside a 

contradição do discurso empregado pelos promotores dessas concessões. 

A exemplo disso, tem-se o Centro de Eventos do Ceará, um equipamento 

que custou mais de R$ 486 milhões e que teve que contar com a construção de obras 

viárias para o seu acesso, como quatro túneis. Agora, depois de finalizado passa a 
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ser visto como ativo prioritário, uma vez que dos itens do Programa de Concessões e 

Parcerias Público-Privadas do Governo do Estado do Ceará ele é o equipamento mais 

lucrativo por estar totalmente concluído, como afirmou Lívia Holanda, gerente geral 

do CEC (VIANA, 2017). Situação similar ocorre com outros equipamentos, como a 

Arena Castelão, e o Complexo Industrial e Portuário do Pecém (CIPP). 

Segundo, verifica-se que o Estado passa a abrir concessões de 

infraestruturas e importantes equipamentos de uso coletivo em áreas já beneficiadas, 

gerando oportunidades para a chegada de grandes investidores internacionais (global 

players). Exemplos dessa afirmação podem ser vistos em outras parcerias que já 

foram firmadas: a concessão federal do Aeroporto Pinto Martins, que teve como 

ganhadora a FRAPORT, empresa alemã gestora do Aeroporto de Frankfurt; o CIPP 

que passa a ser gerido pela Port of Rotterdam International (PORIN) – empresa 

holandesa proprietária de outros hubs de logística portuária; a Companhia Siderúrgica 

do Pecém (CSP), que é de sociedade mista reunindo a Vale com outras duas 

empresas da Coréia do Sul. 

A posição que assume o Programa de PPPs, quando analisado por seu 

contexto institucional, o governo cearense condiciona toda uma lógica de atuação. A 

localização periférica de uma metrópole regional bem como o limitado 

desenvolvimento das estruturas sociais restringe a aplicação do próprio instrumento. 

Como conceder infraestruturas e serviços que nunca foram criados em um contexto 

de inexistência de um pujante mercado consumidor capaz de arcar com a arrecadação 

tarifária necessária? Analisando o Programa estadual de Concessões, tido como 

política “agressiva” e a possibilidade de novos ativos enquanto PPPs, Maia Júnior 

(2017) argumenta: 
 
[...] os ativos financeiros do Estado são poucos. Hoje o que a gente tem de 
ativo financeiro mesmo é o Porto do Pecém e a Cagece. [...] As outorgas que 
a gente tá fazendo, a maior parte é onerosa. Estradas, nós não conseguimos 
viabilizar estrada no Ceará a não ser com participação do Setor público muito 
elevada. O que a gente tá vendo que é viável é conceder estradas 
construídas pra desonerar do Estado apenas a manutenção e a operação da 
rodovia. Fazer concessões de estrada como São Paulo fez pra que o capital 
privado construa é muito restrito. Tem uma parte imobiliária que tem um certo 
valor, que são imóveis que o estado tem, tá usando, mas nossa riqueza 
patrimonial pública não é de grande monta, como alguns estados mais ricos 
tem. A área de energia a gente já vendeu. Tem a área de gás que a gente 
pode encontrar um dinheiro com isso. As concessões na área de logística, 
porto, aeroporto, terminais rodoviários que já foram feito a maior parte... a 
gente o que podia conceder a gente concedeu... [...] Mas é como eu digo, o 
programa de Concessões ainda não é uma coisa assim de uma riqueza que 
possa compensar o Estado. A gente tem que crescer pra gerar mais 
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oportunidades, de valoração, uma estrada, um aeroporto, aumentar o nível 
da demanda pra gente poder encontrar parceiros privados. Porque se não 
tiver demanda não tem investimento privado, porque não vai ter retorno.  

 

No fim de 2018 e início de 2019, junto à reforma administrativa promovida 

no início do segundo mandato do governador Camilo Santana (PT) — através da Lei 

Nº16.710, 21 de dezembro de 2018 e do Decreto Nº32.951, de 13 de fevereiro de 

2019 — cria-se a Coordenadoria de Captação de Recursos e Alianças com Público e 

Privado (Cocap). Na consolidação do regulamento interno da Seplag, aprovado pelo 

Decreto Nº 33.267, de 13 de setembro de 2019, em seu art. 23, define as 

competências da recém criada coordenadoria. 
 
I - articular junto aos órgãos e entidades a viabilização de Operações de 
Crédito, Convênios de Receita e Instrumentos Congêneres, Contratos de 
Gestão, Parcerias Público-Privadas (PPP) e Concessões de Bens Públicos 
de Grande Porte; II - coordenar as ações necessárias para a contratação, e, 
quando for o caso, para a alteração de Operações de Crédito, Contratos de 
Gestão, Parcerias Público-Privadas, Concessões de Bens Públicos de 
Grande Porte, Convênio de Receita e Instrumentos Congêneres; III - 
monitorar e acompanhar Contratos de Gestão, Parcerias Público-Privadas e 
Concessões de Bens Públicos de Grande Porte; IV - articular a formulação e 
a implementação do Programa de Alianças com o Privado, no âmbito das 
PPP e Concessões de Bens Públicos de Grande Porte, quando estabelecidas 
as diretrizes pelo Conselho Gestor de Parcerias Público-Privadas (CGPPP); 
V - funcionar como Secretaria Executiva do CGPPP e coordenar o Grupo 
Técnico de Parcerias (GTP); VI - definir as diretrizes para a padronização de 
procedimentos relativos aos processos de captação de recursos onerosos ou 
não onerosos, por meio de Operações de Crédito, Convênios de Receita e 
Instrumentos Congêneres, Contratos de Gestão, Parcerias Público-Privadas 
(PPP) e Concessões de Bens Públicos de Grande Porte; VII - gerenciar e 
fiscalizar os contratos, convênios e congêneres de sua área de atuação; VIII 
- exercer outras atividades correlatas. (CEARÁ, 2019, art. 23) 

 

Mais do que institucionalizar programas específicos de PPPs, a criação da 

Cocap demarca a consolidação da PPP enquanto processo de desestatização e 

instrumento de gestão de ativos dentro da esfera estadual. Argumento que coaduna 

com o levantado no tópico anterior, quando o entendimento caminhava para entender 

as PPPs estruturalmente vinculadas ao Estado. Reafirma-se que a baixa taxa de 

implementação mais se relaciona com condicionantes externos e internos ao Estado, 

do que a vontade política para realizar. 

Passados quatro anos, nenhum dos ativos do Programa de Concessões e 

Parcerias Público-Privadas do Governo do Estado do Ceará foi efetivamente 

concedido. Para o atual secretário executivo da Seplag Flávio Ataliba, “o cenário fiscal 
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e econômico, nos últimos anos, inviabilizou o lançamento de boa parte dos ativos 

previstos” (CRISE, 2020).  

A capacidade técnica do Governo Estadual é apontada como um dos 

maiores entraves para a implementação de PPPs no Ceará segundo Parente (2021). 

A atual coordenadora da Cocap, Ticiana Parente, elenca como principais entraves: 

“estrutura e equipe dedicada a PPPs reduzidas; mecanismos e recursos limitados 

para a constituição de garantias públicas e para a estruturação de projetos; baixa 

capacidade dos órgãos setoriais finalísticos para a execução de contratos de PPP” 

(Ibid.). 

Muito em consonante com os entraves por ela elencados, o Estado firmou 

com o Banco Nacional De Desenvolvimento Econômico e Social — BNDES — o 

Acordo de Cooperação Técnica Nº 19.2.0302.13. Nele, é previsto a cooperação 

técnica para a estruturação de projetos de desestatização. 

Prospectado junto ao BNDES pela Cocap, para Ticiana Parente, o acordo 

se funda na significativa “expertise do BNDES em desenvolvimento e análise de 

projetos”, além de “ser essencial avaliar melhores oportunidades de negócio para a 

otimização dos ativos do estado e a efetiva execução do Programa Estadual de 

Alianças Público-Privadas” (BEZERRA NETO, 2020). 

Questiona-se sobre a certa susceptibilidade do Governo Estadual na 

renúncia dos seus já restritos ativos. Pela segunda vez, o movimento de 

desestatização se dá a partir de articulação de agente externos. Agentes esses — 

bancos de desenvolvimento, federação de indústrias, consultorias privadas — que 

possuem interesse direto nesse que é um processo de neoliberalização definido pela 

abertura e desenvolvimento de um mercado de PPPs que se dá, principalmente, a 

partir da desestatização de ativos já consolidados do Estado. O que está em debate 

é a sujeição do próprio Estado ao condicionamento do mercado, bem como de seus 

agentes. 

Finaliza-se esta seção com um trecho da entrevista com Maia Júnior 

(2017), que tanto é revelador das dinâmicas até então evidenciadas, quanto 

demonstra os interesses e os caminhos a serem fortalecidos na esfera estadual. Nele, 

as dimensões da aplicação da doutrina neoliberal (HARVEY, 2014a), bem como o 

entendimento da neoliberalização enquanto processo (BRENNER, PECK, 

THEODORE, 2012), tornam-se explícitas. Ou ainda, quando Mascaro (2013) entende 
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a neoliberalização como a política do Regime de Acumulação Pós-Fordista e do 

Estado a ele associado. 

Sob uma justificativa fiscal e em nome do estabelecimento de uma 

ambiência para a inversão privada, o Estado é capturado e se amplia no sentido dos 

interesses privados. Condiciona-se uma forma de atuação pautada nas PPPs, bem 

como pelos processos de desestatização em geral. Nesse momento, eles deixam de 

se figurar apenas enquanto instrumentos ou programas específicos e passam a se 

institucionalizar dentro da própria aparelhagem estatal.  

Além disso, fica visível a dimensão de que esses processos de 

neoliberalização, por parte do governo estadual, atuam em uma dupla dimensão: roll-

out e roll-back (AALBERS, 2016). O Estado, para além de transferir e regulamentar 

mercados por ele já criados, atua na perspectiva de criar novos, atendendo 

duplamente, portanto, o interesse privado. 
 
o Estado vive de receitas próprias e de receitas de transferências. As 
transferências se dão de forma constitucional e de forma voluntária. A 
tendência do modelo brasileiro é que essa segunda fonte não tributária, que 
aumenta a aplicação de investimentos no estado, que são as transferências 
através de convênios federais com os estados ou os municípios comece a 
entrar num ciclo de exaustão. Por quê? Criei mais universidades, por 
exemplo, não posso mais transferir tanto pros estados como eu transferia, 
porque eu tenho que assumir o custo de novas universidades, estou dando 
aqui um exemplo. Então a União vai ter menos recursos pra transferir aqui. 
Por essa exaustão fiscal, também por más gestões, a capacidade de realizar 
poupança, e a condição para obter recursos através de operações de crédito, 
ou seja, essa exaustão fiscal tá me proporcionando dificuldades de 
capacidade de pagamento, consequentemente a possível captação de 
operações de crédito. Então eu acho que nós precisamos sanear mais o 
Estado brasileiro, ter um estado mais eficiente, pra gente ter capacidade de 
alavancar mais poupança de operações de crédito, dentro logicamente dos 
limites da legislação. A outra é buscar outras fontes, hoje tem participação 
muito pequena que é ou desinvestimentos patrimoniais que o Estado 
conquistou e realizou, e aí é tomar novos recursos através de concessões, 
ou de outras outorgas que o Estado pode dar pra exploração de serviços que 
me pertencem e que a gente pode transferir do setor privado. Eu acho que 
esse novo caminho vai exigir um esforço do ponto de vista fiscal do Estado, 
de busca muito forte das fontes de financiamento privado. Hoje, considerando 
um brasil em ordem de crescimento, você tem aí entre dois, menos de dois, 
de investimentos com recursos públicos, do PIB, 2% do PIB, isso nunca 
chegou a mais que 5. Então os recursos públicos eles estão estreitos. Então 
não é através dos recursos públicos que nos próximos anos a gente vá fazer 
um forte nível de investimento no país. Por outro lado, os investimentos 
privados que já chegaram a 25, 26%, em média, do PIB, hoje estão em menos 
de 18. Aí vem o que o Banco Mundial vem até se antecipando, vem 
conversando conosco no Estado, nós precisamos criar uma ambiência no 
Brasil pra atrair um maior volume de recursos privados. Porque se eu não 
posso investir 5 do público, ou 6, ou um pouco mais, mas eu consigo sair de 
18 pra 25, 30, com o privado, eu tô encontrando alternativas de investimento, 
pra manutenção do atendimento dessas demandas e dessas pressões. Mas 
pra isso eu tenho que criar a ambiência, a confiança, pra que o setor privado 
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venha botar dinheiro em nome do Estado, através de concessões, que são 
reguladas através de agências reguladoras, etc. Então esse é o caminho que 
a sociedade brasileira, pra se desenvolver e pra voltar a crescer, vai ver que 
vai estar no plano principal daqui pra frente. E o Estado do Ceará enxergou 
isso, estudou um pouco as oportunidades... estamos aí com um agressivo 
plano de concessões. Pra que isso? Pra que eu ponha menos recursos nas 
estradas, pra que eu ponha menos recursos no saneamento, no Porto, as 
atividades de logística, transportes... Já não pomos tanto recurso na área de 
energia, porque a gente substituiu o capital público pelo privado na área de 
energia do Ceará... Pra investir mais na área de gás... em consequência, 
quando eu busco alternativas através de concessões públicas para que o 
capital privado sobre uma regulação possa investir, poderá me sobrar mais 
dinheiro que eu aplicava nessas áreas pra outras demandas sobretudo as 
sociais. Que já estão altamente comprometidas, mas ainda precisa de mais 
recurso. Então daí a evidência, é pela lógica da escassez e pela lógica da 
demanda. A demanda é da sociedade, que precisa de mais investimento pro 
brasil precisar crescer, e ao mesmo tempo precisa de uma nova ambiência, 
de uma nova governança, porque isso também não se faz só com a boa 
vontade, o empresário precisa de garantias, ele precisa de segurança 
jurídica, ele precisa pra botar o dinheiro dele acreditar que tem bons 
governos, que a interferência política será menor, em cima dos contratos 
deles, pra que ele venha a investir no Estado. (MAIA JÚNIOR, 2017) 

 

4.3.3 A política municipal de PPPs: a institucionalização do mercado 
 

A Prefeitura de Fortaleza apenas dispôs sobre o Programa Municipal de 

Parceria Público-Privada em 2011, mediante a aprovação da Lei nº 9.783, de 13 de 

junho de 2011. Ainda no mesmo ano é aprovado, na gestão da prefeita Luizianne Lins 

(PT), o Decreto Municipal nº 12.886, de 30 de novembro de 2011, que institui o 

Conselho Gestor de Parcerias Público-Privadas do Município de Fortaleza, o CGPPP. 

No que se refere ao planejamento e controle urbano, a gestão petista 

(2005-2012) ficou caracterizada por uma inflexão ao modelo estabelecido na gestão 

anterior, de Juraci Magalhães (PMDB), de 1997 a 2004. 

No modelo pmdebista, pelo menos até o ano de 2001, a então Secretaria 

Municipal de Desenvolvimento Territorial e Meio Ambiente (SMDT) concentrava o 

planejamento e o controle urbano, bem como a questão ambiental (HOLANDA; ROSA, 

2017). O modelo adotado ia ao encontro da plataforma neoliberal de ajuste do Estado 

promovido desde a administração federal. Contando com apenas 5 secretarias, a 

máquina administrativa era enxuta e se estabelecia a partir de grandes secretarias 

inter-setoriais.  

Com a virada do século e a maior nitidez assumida da ampliação dos 

munícipios, no sentido de novas competência e exigências outorgados pela CF-1998 

— que condicionariam a uma necessidade de maior setorialidade e especialização 
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para a efetivação das políticas públicas, ainda em gestação — inicia-se um movimento 

de espraiamento da administração, no que diz respeito ao número de secretarias. 

Em 2001, com a reforma administrativa, promovida pela Lei No 8608, de 26 

de dezembro de 2001: 
 
Ampliou o número de secretarias de cinco para oito e o número de órgãos 
colegiados de cinco para dezoito. No que se refere à governança urbana, a 
lei dividiu a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Territorial e Meio 
Ambiente - SMDT na Secretaria Municipal de Infraestrutura e Controle 
Urbano - SEINF e Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Serviços Urbanos 
- SEMAM, além de criar o Conselho Municipal de Habitação Popular -
COMHAP e indicar a constituição da Fundação de Desenvolvimento 
Habitacional de Fortaleza – HABITAFOR, instituída somente em 2003.  
Com essa reforma, o que antes estava concentrado na SMDT, passou a ser 
distribuído: a SEMAM teria como atribuição a gestão do ambiente natural e a 
Secretaria Municipal de Planejamento e Orçamento — SEPLA, antiga SMAG, 
seria responsável pelos planos estratégicos e pelas avaliações do orçamento. 
A SEINF, por sua vez, assumiria administração e a formulação de políticas 
públicas, o acompanhamento de obras públicas e o controle do uso e 
ocupação do solo. (Ibid., p.5-6) 

 

Na última gestão de Juraci Magalhães, inicia-se uma tendência que vai 

assumir na gestão petista sua máxima expressão. Ao assumir, Luizianne Lins fortalece 

as políticas associadas ao planejamento urbano e habitacionais. O faz por promover 

políticas de descentralização que permitiam uma maior capacidade institucional e por 

neutralizar a atuação de servidores que ditavam o planejamento da capital há 

décadas. Retirando, assim, “a função de revisão dos planos municipais, que se 

concentrava na SEINF, e redirecionou tal incumbência para a SEPLA” (Ibid.). Não 

sendo essas as únicas transferências de responsabilidades durante a gestão petista:  
 
Ela também transferiu a função de controle urbano, que também pertencia à 
SEINF, para a SEMAM. Machado (2010, p. 297) ainda descreve que a 
Luizianne deslocou algumas lideranças do campo popular, até mesmo do 
próprio NUHAB, para os quadros da Prefeitura, além de ampliar os programas 
intergovernamentais que funcionaram como espaços de articulação entre a 
sociedade política e entidades da sociedade civil. (Ibid., p.7) 

 

Na gestão seguinte, em 2013, o prefeito Roberto Cláudio (PSB/PROS/PDT) 

retoma o modelo adotado à época da antiga SMDT. Com a criação da Secretaria 

Municipal de Urbanismo e Meio Ambiente (Seuma), a partir da incorporação do quadro 

da então Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Serviços Urbanos (Semam), ele 

ainda agrega as competências relativas ao urbanismo da Sepla e ao desenvolvimento 

urbano da Seinf (Ibid.) 
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Mais do que garantir “o retorno das atividades ligadas à gestão urbana aos 

técnicos do período pmdebista da capital” (Ibid., p.9), ele estabelece a criação de uma 

secretaria inter-setorial que pudesse melhor mediar os processos de desenvolvimento 

urbano.  

Seja pelo arrefecimento dos movimentos sociais, institucionalizados na 

gestão anterior (MACHADO, 2010), seja pela eliminação da disputa intra-

administrativa — já que se diminuiu a diversidade apresentada pelas múltiplas frações 

da sociedade institucionalizadas em distintos órgãos —, seja pela concentração de 

capacidade técnica e competência administrativa vinculados a um planejamento 

urbano de linha expressamente mercadológica, a Seuma domina o cenário da política 

urbana de Fortaleza pelos próximos oito anos. 

Um modelo de gestão que apesar de facilitar processos de planejamento 

acelerados, com participação social questionada pela sociedade civil e com forte 

vinculação aos interesses imobiliários, gera conflitos internos. Isto é, os processos de 

planejamento coordenados por outras secretarias acabam atropelados e a inter-

setorialidade almejada, quando expressa pela relação com outras secretarias, vê-se 

questionada e fragilizada. 

No que se refere as PPPs restritas, em 2013, é aprovado um decreto 

modificando a origem dos membros do CGPPP. Através do Decreto Municipal nº 

13.157, de 14 de maio de 2013, ele compatibiliza a configuração do conselho com a 

reforma administrativa por ele realizada. A gestão do prefeito é marcada por maior 

celeridade nos processos de elaboração de PMI, uma vez que em pouco mais de um 

ano foram aprovados cinco termos de autorização de serviços relativos aos estudos 

necessários referentes ao Procedimento de Manifestação de Interesse, a saber: Novo 

Centro Administrativo (2013); Estacionamento e Zona Azul (2013); Parque 

Tecnológico (2013); Requalificação do Centro e áreas turísticas (2013); Arena Paulo 

Sarasate (2014). Desse modo, a atuação do poder municipal também vinha 

implantando uma política de incentivo, promoção e apoio à realização de PPPs. 

Entretanto, é apenas nos anos de 2014 e 2015 que esses processos vão 

ser institucionalizados dentro da administração municipal.  

Primeiro através do Decreto Nº 13.497, de 30 de dezembro de 2014, que 

dispunha sobre a estrutura organizacional da Seuma e cria dentro dela, vinculado à 

Coordenadoria de Desenvolvimento Urbano (Courb), a Célula de Negócios Urbanos 
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(Cenur). O servidor de carreira Prisco Bezerra, tido na entrevista como um dos 

idealizadores do modelo, explica como se deu esse processo: 
 
Na estrutura da SEUMA, a partir da gestão Roberto Cláudio, a COURB deixou 
de ser SEINF pra ser SEUMA. [...] A expectativa da gente é que o 
IPLANFOR120  nasceria a partir de uma célula chamada COURB, que a 
COURB é mais antiga, [...] muda o nome, mas as pessoas são as mesmas, 
são as mesmas pessoas desde 1980, desde a gestão do Lúcio Alcântara, 
quando foi criada a SUPLAN. Aí chegamos ao momento atual da gestão 
Roberto Cláudio. Então a COURB, que é a Coordenadoria de 
Desenvolvimento Urbano, ficou com atribuição de regulamentar as leis 
complementares ao Plano Diretor, então essa mudança da COURB pra cá, 
veio planejamento pra ficar planejamento urbano junto do planejamento 
ambiental e do controle urbano-ambiental, juntou tudinho numa secretaria só, 
certo? Aí na estruturação da COURB, que a COURB inicialmente ela tinha só 
dois departamentozinhos, que era um de informações para o planejamento e 
o outro chamava Departamento de Planejamento Urbano, que era muito 
mais, eu digo, o que é que se resumia esse planejamento urbano, esse 
departamento? Era a aplicação da legislação, digo, a COURB era que tirava 
as dúvidas daquela legislação secundárias do Plano Diretor, Lei de Uso, 
tudinho, a interpretação da lei era feita pelos técnicos da COURB. A outra era 
parte do chamado planejamento mesmo na hora de ver um pouco mais além 
dentro do planejamento urbano, a questão do parcelamento do solo, né? Que 
as diretrizes de parcelamento do solo, também o processo de parcelamento 
era iniciado na COURB, e tinha também, a COURB era o braço técnico do 
conselho de desenvolvimento urbano que mudou de nome ao longo do 
tempo, ficou nessa brincadeira de CPPD, CMDU, mas no fim sempre era uma 
coisa, pra gente era a mesma coisa. É... e tinha um pedaço da COURB que 
chamava CNDU: Comissão Normativa de Desenvolvimento Urbano. Isso 
antes da gestão [do Roberto Cláudio], ainda no modelo antigo, que era o 
braço técnico do conselho, então todos os projetos especiais, todas as 
normas, tudim, que as... 
[...] É. As matérias que iam pra CPPD eram analisadas e desenvolvidas tudo 
pela CNDU, aí nessa gestão, essa CNDU foi dividida em duas células: uma 
célula de normalização e uma célula de negócios urbanos. Por que esse 
nome Negócios Urbanos? Era mais por conta dos instrumentos, os próprios 
instrumentos que estão no Estatuto, principalmente as Operações Urbanas 
Consorciadas, que estavam tomando um vulto maior e precisariam de um 
setor pra coordenar e pra acompanhar todos esses processos, e daí a criação 
da CENUR, agora uma coisa é criar e outra coisa é implantar, né? E 
infelizmente a gente não teve a condição ainda de implantar da forma que 
todo mundo deseja. (BEZERRA, 2017121) 

 

Marina Hissa, coordenadora da Courb de 2017 a 2020, também, explica 

como se deu essa criação. 

 
120 Criado no final da gestão de Luizianne Lins, o Instituto de Planejamento de Fortaleza - IPLANFOR, 
através da Lei No 0106, de 18 de abril de 2012, foi inicialmente vincula à SEPLA. Com a reforma 
administrativa de Roberto Cláudio o instituto fico responsável pelo planejamento de longo prazo e ficou 
responsável pelo desenvolvimento do Projeto Fortaleza 2040 — que pensava no horizonte de 30 anos 
um plano urbanístico, um plano de mobilidade e um plano de desenvolvimento econômico e social. Na 
prática, Holanda e Rosa (2017, p.9) entendem que “o IPLANFOR e a SEUMA vêm coordenando 
distintos processos de planejamento e revisões de leis urbanísticas, revelando a falta de diálogo na 
gestão e a precária inter-setorialidade no âmbito tanto da política urbana como habitacional”. 
121 Entrevista concedida por BEZERRA, Prisco. Entrevista I. [jul. 2017]. Entrevistador: Breno Holanda 
e Valéria Pinheiro. Fortaleza, 2017. 
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No início da gestão a mudança maior foi a junção, na verdade principalmente 
pelo nome, mas a junção também administrativa do urbanismo e meio 
ambiente. Isso é uma coisa, a meu ver, interessantíssima. Acho que é um 
grande passo, um grande avanço, em muitas capitais não funciona assim, em 
São Paulo é separado. E a gente tinha a SEMAM, que era a antiga SEUMA, 
só Secretaria do Meio Ambiente. E a tal dessa COURB, a qual eu fui 
coordenadora, era ligada a SEINF, Secretaria de Infraestrutura. Os 
parcelamentos, as próprias operações, eram pensadas na Secretaria de 
Infraestrutura e não na Secretaria de Meio Ambiente. A SEMAM, que era 
basicamente uma secretaria que funcionava só pra licenciamento, era muito 
controle urbano e pouco planejamento. O planejamento estava mais 
associado a essa célula COURB, que administrativamente ficava associada 
a Secretaria de Infraestrutura. Então, na gestão do Roberto Cláudio, com a 
Secretária Agueda Muniz houve a junção e ficou a Secretaria do Urbanismo 
e Meio Ambiente. A CENOR já existia, mas estava ligada ao conselho CNDU, 
que estava associado também a CPPD, na década de 90. [...] A COURB tem 
servidores, que isso é uma coisa interessante, por isso que ela tem um legado 
muito forte de mapas, de história, enfim... Porque ela tem servidores de fato 
efetivos que hoje já estão se aposentando. [...] Então essa importância de 
que o planejamento de certa forma. Quando eles saíram da SEINF, todo o 
núcleo desses servidores e levaram todo o arquivo e todo... hoje existe um 
arquivo só da COURB. Um arquivo histórico de plantas, de loteamento, 
enfim... (HISSA, 2021122) 
 

Uma das perguntas feitas a ex-coordenadora da Courb, foi sobre a função 

da Cenur, se seria apenas a implementação de instrumentos da política urbana ou se 

teria algo mais. Sobre isso, ela responde:  
 
Isso. A função dela, a priori, é isso está também — inclusive hoje — no 
manual da SEUMA. Quando você pega, tem lá as atribuições, o que é que 
está lá no canal.  Ela hoje tem essa questão de implementação desses 
instrumentos urbanísticos, propriamente as operações urbanas, as outorgas, 
e a transferência do direito de construir, que foram os que conseguiram ser 
regulamentados.  
Gestão desses instrumentos, então gestão e também, uma coisa que se 
iniciou agora mais no final da gestão, de desenvolver estudos. Estudos de 
mercado, que era inclusive chamado pelo secretario de estudo de mercado, 
por nós, pra gerar atualização de legislação, gerar melhorias ligadas a 
propiciar um desenvolvimento urbano mais adequado ao que se via. Então, 
lá também era uma célula, digamos, pra se desenvolver tipos de estudos, 
como foi o da Monsenhor Tabosa, que foi um estudo desenvolvido lá, junto 
também com o pessoal IPLANFOR e das PPPs e tinha essa questão... 
(HISSA, 2021) 

 

Segundo pela criação da Coordenadoria de Fomento à Parceria Público 

Privada e Concessões (PPP-For) pelo Decreto Nº 13.554, de 26 de março de 2015, o 

qual altera a estrutura organizacional da Secretaria Municipal do Desenvolvimento 

Econômico (SDE). Segundo o site da SDE, a PPP-For tem por objetivo “implementar 

ações estratégicas que despertem o interesse de investimentos privados no 

 
122 Entrevista concedida por HISSA, Marina. Entrevista I. [jan. 2021]. Entrevistador: Breno Holanda. 
Fortaleza, 2021. 
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Município, através de arranjos público-privados, estimulando o desenvolvimento 

econômico, sem perder o foco do interesse público” (FORTALEZA, 2021).  

As PPPs são, portanto, institucionalizadas na administração municipal, mas 

diferentemente da esfera estadual, que apresenta uma maior diversidade de agentes, 

ela se concentra desigualmente em alguns órgãos, confessadamente mais atrelados 

ao mercado. O que à primeira vista parece uma obviedade, condiciona todo um 

controle e planejamento urbanos para adoções quase que irrestrita de preceitos 

mercadológicos.  

A argumentação que parece assumir uma certa posição ideológica e 

partidária se sustenta nas inúmeras ações desempenhadas pela Seuma em 

favorecimento da iniciativa privada, como a flexibilização excessiva de parâmetros 

urbanos, retirando restrições anteriores do direito de construir e acrescendo potencial 

construtivo em grande parte da cidade (CAPASSO; PEQUENO, 2019, GÓIS, 2018; 

HOLANDA; PINHEIRO, 2018) e como a desvinculação da sua atuação ao planos 

participativos elaborados anteriormente e a adoção de uma lógica mercadológica 

relacionada com projetos específicos (CARVALHO; HOLANDA; PEQUENO, 2018, 

ROSA et al., 2018; BARRETO et al., 2019). 

Toda essa atuação leva Pequeno et al. (2018, p.356) a afirmar que se passa 

de um momento marcado pela concentração de PPPs (lato sensu) vinculada aos 

investimentos públicos em áreas de maior dinâmica imobiliária para um “paraíso da 

flexibilização e a expansão dos instrumentos de gestão e financiamento urbano”, em 

uma “tentativa frenética de dinamizar o mercado imobiliário para todo o território 

municipal”.  

As coisas parecem assumir uma posição mais equilibrada em 2017, 

quando é lançado o “Programa Fortaleza Competitiva”. Pautado essencialmente nos 

discursos que advogam pela melhoria da eficiência, da competitividade, da “cidade-

negócio” e do “empreendedorismo urbano”, esse Programa tem como objetivo:  
 
proporcionar os instrumentos necessários à melhoria das oportunidades 
encontradas na cidade de Fortaleza, por meio de esforços ativos para 
estimular a combinação de fatores que incluem incentivos e regulamentações 
que estimulem a atração de novos negócios na cidade e consolidem àqueles 
existentes; participação da iniciativa privada nas ações de melhoramento e 
manutenção das infraestruturas urbanas; melhoria do ambiente de negócios 
na cidade e qualidade dos recursos humanos e capacidade de inovação–
treinamento vocacional e modernização tecnológica e empresarial. (BOOK 
FORTALEZA COMPETITIVA, 2017) 
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O Programa congrega muitas das ações isoladas adotadas pela Seuma 

nos anos anteriores, como as revisões de legislação, a implementação de OUCs e o 

programa de desburocratização na emissão de autorizações e licenças Fortaleza 

Online. Ainda apresenta uma forte vinculação com o trabalho da PPP-For, visto mais 

a diante.  

Ele se estrutura dentro de quatro linhas de ação: Desburocratização; 

Mercado de Trabalho; Arranjos Público-Privados; Incentivos e Regulamentações. 

Essas duas últimas linhas guardam relação direta com as PPPs. A linha Arranjos 

públicos, de certa forma, contém o Plano de Concessões de Ativos Municipais à 

Iniciativa privada e a proposição de diversas novas Operações Urbanas 

Consorciadas. A linha de Incentivo e regulamentação contempla ações significativas 

de revisão (LUOS, Código de Obras), criação de leis ou Planos (Fortaleza 2040) que 

coadunam com a “nova” lógica do “empreendedorismo urbano”, ampliando as 

condições adequadas para a implantação das PPP.  

Tratando sobre a inter-relação entre as secretarias, Hissa (2021) 

argumenta que o Fortaleza Competitiva proporcionava uma maior relação entre as 

distintas secretarias. 

 
[...] as secretarias de finanças, SEUMA, SDE e coordenadoria das PPPs com 
o Rodrigo, elas tinham uma dinâmica – pelo menos desde que eu entrei – 
muito interessante e alinhadas. Tanto é que o Fortaleza Competitiva [...] 
estava bem alinhado com as secretarias. Tem a SEGOV também, a 
Procuradoria Geral do Município, mas eu sinto que a alma era mais essas 
secretarias, não sei se estou esquecendo de alguma. E a implementação das 
PPPs, quando você vê dentro do Fortaleza Competitiva, tem inclusive um 
eixo: arranjos públicos e privados. E o próprio programa ganhou um prêmio 
devido a essa integração. Já numa visão do Roberto Cláudio de querer cada 
vez mais integrar as secretarias, porque é um desafio em toda gestão você 
ter essas políticas públicas integradas e esse programa ele era isso. Era um 
programa que se pensava em planejar essas secretarias ou esses projetos 
diversos de políticas publicas integrados. Então os arranjos públicos e 
privados tinham essa tentativa dentro do programa Fortaleza 2040 de 
convergir. Claro que o que estava ligado ao urbano mais operações urbanas 
consorciadas, elas tinham por completo a coordenação da SEUMA, 
juntamente com as outorgas (HISSA, 2021) 

 

De forma que se pode arguir que, apenas pelo Fortaleza Competitiva, 

estabeleceu-se um cenário marcado pela efetiva unidade na condução dos processos 

de elaboração de PPPs ampliadas em Fortaleza. Além disso, se o discurso comum 

fala na estruturação de uma ambiência para o investimento privado, o programa 

apresenta um desenho que compreende por completo as transformações que devem 
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ocorrer. A adoção de PPPs é vinculada diretamente a processos de 

desburocratização, alterações de legislações e de regulamentações e incentivos 

fiscais. 

Dentro da linha de ação “Arranjos Público-Privado”, o município aponta um 

conjunto de equipamentos que possuem o potencial de se transformarem em PPPs, 

em sua maioria através da modalidade de Concessões da Lei Federal nº 11.079/2004, 

com objetivo de “captação de recursos das esferas privadas na forma de 

investimentos” (BOOK FORTALEZA COMPETITIVA, 2017). É válido destacar que as 

Concessões com MPI autorizadas em 2013, mencionadas anteriormente, encontram-

se, em parte, incorporadas ao Programa Fortaleza Competitiva. Nos anos seguintes, 

observou-se o lançamento de diversos PMIs, sendo eles: dos Terminais Urbanos 

(2018), da Energia Limpa da Secretaria Municipal de Educação (2018), da Energia 

Limpa da Secretaria Municipal de Saúde (2018), da Reforma de 17 Escolas (2018), 

dos Espigões da Beira-Mar (2019), do Espigão João Cordeiro (2019) e da Energia 

Limpa dos Prédios Públicos (2019).  

Entretanto, a pandemia de Covid-19 e o cenário econômico que se 

estabeleceu se colocaram enquanto inviabilizadores de parte dessas intenções de 

PPP, como afirma Rodrigo Nogueira (2021)123 — coordenador do PPP-For em toda a 

segunda gestão de Roberto Cláudio e atual secretário de Desenvolvimento 

Econômico. 
 
Eu vou ser sincero com você. Nós chegamos a lançar ano passado, três 
PPPs. Uma concessão dos espigões, uma para energia nas escolas e outra 
para reforma nas escolas. A primeira é concessão simples, e as outras duas 
concessões administrativas. Isso aqui não aconteceu em virtude da 
pandemia, que a gente optou por tirar. A gente viu que, naquele momento de 
incerteza econômica, as propostas que viessem a prefeitura não seriam as 
propostas mais adequadas. Achou que lançando em um melhor momento 
econômico, teria um melhor resultado para o município. Como o prazo, 
contrato é muito longo, lançar nesse momento errado poderia trazer... lógico 
que a gente tinha todo interesse de entregar até... mas acho que o poder 
público... a nossa vontade pessoal não pode sobrepor ao poder público. Ao 
interesse público. (NOGUEIRA, 2021) 

 

Ainda que o cenário dos últimos dois anos tenha dificultado a 

implementação de PPPs restritas, a Prefeitura de Fortaleza não tem nenhuma 

aprovada, mesmo que os processos de alteração na legislação tenham se iniciado em 

 
123 Entrevista concedida por NOGUEIRA, Rodrigo. Entrevista I. [fev. 2021]. Entrevistador: Breno 
Holanda. Fortaleza, 2021. 
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2011. Quando perguntando sobre o modelo das PPPs restritas e quais poderiam ser 

os obstáculos para a efetivação delas enquanto instrumento, Nogueira (2021) 

considera que: 

 
toda PPP que envolve... como eu posso falar, alguma tarifa, algum receita. 
Tem alguma receita, ela é mais viável do que as administrativas. Por que? 
Eu vou te dar aqui um exemplo: uma construção de um hospital, não. Um 
centro administrativo, que é uma que já foi feito em outros cantos, vamos ficar 
nela. Tu vai gastar, um exemplo, 100 milhões pra fazer, quanto tu for botar. 
O cara bota 100 milhões e vai receber um aluguel durante 30 anos. Quando 
tu for botar teu custo nisso aí, o imposto a taxa de juros é tão alta, que fica 
muito mais barato o município mesmo fazer. Então, essas PPPs que tem um 
capex muito elevado, geralmente... agora não, mudou um pouco a taxa de 
juros tá baixa. Mas é dificultoso que a conta feche para o Estado. Então, eu 
acredito muito nessa de energia... rodovia, que a gente não tem aqui, mas 
rodovia. Zona azul, acredito muito. Essas concessões que a gente fez no 
mercado dos peixes, espigão... eu acho que essas que demandam muito 
investimento inicial, por conta da taxa de juros e da parte tributária, elas se 
mostram no Brasil pouco competitivas. Fica muito caro. Embora, a gestão 
claramente seja melhor, fica caro. A operação, como se diz, é uma 
brincadeira cara. Então, meu pensamento é esse... 

 

Um entroncamento aparece na discussão. Semelhante a esfera estadual, 

as PPPs que demandam um alto investimento privado, muitas vezes associada a 

construção de equipamento ou infra-estutura ou instauração de uma rede de serviços, 

apresentam baixa capacidade de se efetivarem na realidade local. Infere-se que, em 

um contexto como o de Fortaleza de relativa capacidade de investimento público, 

poucos ativos e uma localização não tão estratégica quando comparada com outras 

metrópoles, demanda-se ainda mais do Estado. 

Daí, a importância assumida nas medidas de austeridade fiscal de forma 

ampliada, mas, principalmente, na construção da ambiência para a inversão privada. 

Desse modo, e rompendo ainda com o “fator príncipe”124, a prefeitura desenvolveu um 

fundo garantidor de PPPs com recursos derivados do Fundo de Participação dos 

Municípios. “Fortaleza é uma das cidades que tem um fundo garantidor. E isso deu 

uma grande credibilidade... [...] Tanto que todas as PMIs que nós lançamos, tiveram 

vários interessados fazendo estudo. E isso passa um sentimento de que o negócio é 

sério, de que vão pagar” (NOGUEIRA, 2021). O Estado, assim, assegura o pagamento 

privado caso fique em algum momento impossibilitado de pagar. 

 
124 “Fator príncipe” foi definido, na entrevista com Nogueira (2021), como a situação que ocorrem 
mudanças derivadas de alterações de gestores.  
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Pode-se falar até em um certo “entreguismo” público, mas esse termo não 

arremata tão bem as dimensões assumidas na discussão. Mais do que a simples 

transferência de bens ao privado, processo esse evidenciado com maior nitidez nas 

privatizações dos anos 1990, o que se está em gestação é uma nova configuração da 

relação Estado local-setor privado, Estado local-sociedade. A lógica posta é a da 

perceirização, onde agentes privados passam a desempenhar funções que outrora 

eram públicas, ampliando o Estado unidirecionalmente. 

Mais do que entender esses processos pelos seus rebatimentos territoriais 

ou observá-los enquanto modelos diferenciado de gestão, este capítulo tem buscado 

entender como as PPPs condicionam alterações estruturais no aparelho estatal que 

interfere diretamente em sua autonomia-relativa. Muitas vezes, esse processo exige 

uma nova repactuação dos compromissos sociais firmados, evidenciado nas 

alterações de discurso sobre o papel estatal, sobre quais as funções das gestões 

administrativas e sobre as alterações “necessárias” para se adequar ao momento 

atual. 

Processo de difícil observação por se encontrar em plena modificação e 

sem distância temporal que permita análises mais estáticas. As PPPs deixam de se 

configurar enquanto instrumentos a serem adotados a depender da vontade política, 

mas passam a serem significantes de uma forma de atuação difusa do Estado. A 

última seção e o terceiro eixo deste capítulo se sustenta na necessidade posta de se 

estabelecer uma mediação com os aspectos normativos e territoriais que esses 

processos podem assumir.  

Como evidenciado na fala de Nogueira (2021) — vista a seguir —, as OUCs 

desempenham um instrumento, que ao contrário das PPPs restritas, tem um certo 

desenvolvimento na política urbana de Fortaleza. É sobre esta base em contínua 

expansão que se pretende melhor contextualizar os processos assumidos nessa 

dissertação.  
 
Fortaleza fez algumas Operações Urbanas Consorciadas. [...] fez o Riacho 
Maceió, fez o Riomar e fez outras... Tunga. A gente tem uma expertise na 
Prefeitura de fazer. Embora não seja uma PPP, é uma PPP pura. Ela hoje tá 
vinculada mais a Seuma do que a mim, por que? Porque ela tem muito 
componente urbanístico. E eu acho que não tá errado não, mas eu acho que 
é importante agora... com um alinhamento total entre as duas secretarias [...], 
a gente trabalhar às quatro mãos nisso. Eu acho que a gente vai cada vez ter 
mais influência e mais trabalho em equipe no que tange a essas OUCs. 
Então, temos aí, nessa retomada econômica, um campo [as OUCs] para 
trabalhar. (NOGUEIRA, 2021) 
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4.4 Eixo normativo-territorial: As OUCs em Fortaleza 
 

Entendendo a necessidade de se inter-relacionar os processos 

evidenciados com a dimensão normativa e seus rebatimentos territoriais, essa última 

seção busca avaliar o desenvolvimento das Operações Urbanas Consorciadas 

(OUCs) em Fortaleza enquanto resultante do que foi abordado neste último capítulo. 

Semelhante ao feito com as PPPs restritas, pontua-se que, devido ao 

desenho organizacional das OUCs em Fortaleza, constituindo elementos de alteração 

de índice urbanísticos em parcelas tão díspares do território, decidiu-se por uma 

compreensão geral das OUCs no município. 

Buscando entender as perspectivas futuras e como forma de manter uma 

unidade de análise, as OUCs também foram analisadas pela divulgação na mídia ou 

em relatórios técnicos. O mapa 14, que se segue, localiza essas múltiplas 

possibilidades no território. O resultado pode ser dividido em quatro fontes de dados 

principais.  

(i): O primeiro levantamento consiste na espacialização das sete OUCs 

aprovadas em Fortaleza. 

(ii): O segundo levantamento consiste na espacialização das possíveis OUCs 

que foram divulgadas na mídia e em relatórios técnicos diversos. Sobre essas 

OUCs, sabe-se muito pouco, apenas a localização e alguns possíveis 

interessados.  

(iii): O terceiro levantamento se baseia no caderno do Fortaleza Competitiva 

que apresenta algumas possíveis OUCs. Destaca-se o fato de que existem 

delimitações de operações que se restringem aos limites dos Parques 

Estaduais Rachel de Queiróz e Cocó. 

(iv): O quarto levantamento consiste nos projetos especiais elaborados pelo 

Plano Fortaleza 2040, uma vez que o plano estabelece as PPPs e as OUCs 

como principais mecanismos de implementação desses projetos. 

(v): Este grupo concentra as derivadas do estudo de uma consultoria contratada 

como contrapartida do Projeto Fortaleza Cidade Sustentável, financiado pelo 

Banco Mundial. Nesse programa foram previstos R$ 1.140.000 para a 

contratação de uma consultoria que identificasse áreas com potencial para 

receber OUCs. O resultado desse trabalho feito pela Quanta Consultoria foram 

estudos para a implantação de 15 OUCs, tendo 6 seis minutas já elaboradas.  
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Mapa 14 — Localização dos múltiplos processos de elaboração de OUCs 

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2020).  
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Desse levantamento, cabe pontuar que, igualmente às PPPs strictu sensu, 

as OUCs deixam de induzir ganhos apenas nos eixos de expansão do mercado 

imobiliário formal, passando a se constituir enquanto discurso e se distribuir em 

praticamente todo o território.  

Nesse sentido, Pequeno et al. (2018, p.360) fazem uma síntese do que 

significa a distribuição por todo o território de Fortaleza das OOUAS e das OUCs.  
 
Essa ampliação de uma produção de mercado para quase totalidade do 
município, [...] aparentemente desmedida, pois o município não tem essa 
demanda nem capital imobiliário suficiente para desenvolver tudo isso, 
guarda uma lógica de processos globais muito importantes, “[...] a atual 
dinâmica imobiliária expressa uma nova interação entre processos locais e 
processos globais na acumulação, que sob o domínio do financeiro, 
aprofunda a destruição da cidade e a constituição de um espaço 
metropolitano” (Pereira, 2018:140). A flexibilização dos parâmetros urbanos 
que implicam poder construir mais, intensificam processos de valorização 
desses empreendimentos. Mesmo que a efetiva construção não se dê agora 
nem em futuro próximo, essa futura valorização é capitalizada por outros 
segmentos do mercado imobiliário e financeiro.  
Essa valorização e capitalização refletem em um aumento do preço do solo 
generalizado para todo o município, aumentando processos espoliativos para 
quem vive aí e tem que pagar muito mais para morar em espaços cada vez 
menores, quando o pode fazer, ou morando cada vez mais longe, 
aumentando seus gastos com deslocamento.  

 

Os autores estabelecem um paralelo entre o processo de expansão e 

consolidação de quase a totalidade municipal a processos de exceção da 

regulamentação urbanística. Permitindo maior potencial construtivos, as OUCs, 

enquanto PPPs, implicam processos de valorização no espaço urbano e, 

consequentemente processos espoliativos (Ibid.). Pela atuação estatal, a terra 

urbana, mesmo que inalterada, passa a se constituir enquanto ativo e, em um 

processo de especulação, permite ganhos descolados de qualquer processo 

produtivo. 

Focando sobre as que foram aprovadas, as Operações Urbanas 

Consorciadas entram efetivamente na política urbana de Fortaleza nos anos 2000, 

ainda que o instrumento já estivesse na legislação municipal, desde 1992, no Plano 

Diretor de Desenvolvimento Urbano — PDDU. Passados 20 anos da primeira 

experiência aprovada no munícipio, sete OUCs foram aprovadas ao todo. O mapa 15 

apresenta a localização e a identificação de cada uma delas no município. 

Em um esforço inicial de comparação, os principais elementos presentes 

nas leis foram dispostos no quadro 14. Além disso, o quadro sintético, que permitiu a 

observação da evolução na implementação de OUCs em Fortaleza em Holanda e 
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Rosa (2017), foi ampliado e também se encontra a seguir. A organização/metodologia 

do quadro é similar a um pensamento binário, onde a célula preenchida representa o 

atendimento ao critério definido na linha ou o seu pertencimento a um determinado 

grupo. 

 

Quadro 13 — Comparativos dos principais elementos das OUCs aprovadas em Fortaleza 

OUC LEI ENTE PRIVADO ÁREA DA 
OUC (m²) 

FLEXIBILIZAÇÃO 
URBANA OBJETO 

OUC 
Parque 

Foz 
Riacho 
Maceió 

Lei Nº 8503, 
de 26 de 
dezembro 
de 2000 

Nordeste 
Participações 

Ltda. (NORPAR) 

30062,6 Aumento do IA Empreendimento 
imobiliário 

destinado a 
moradia e a 

atividade 
hoteleira 

OUC 
Dunas do 

Cocó 

Lei Nº 8915, 
de 23 de 
dezembro 
de 2004  

Proprietários dos 
Terrenos da Área 

Delimitada  

3370340,0 
(calculada) 

Novos parâmetros de 
parcelamento para a 

área 

Empreendimento
s residenciais 

unifamiliar 

OUC 
Jockey 
Clube  

Lei Nº 9333, 
de 28 de 
dezembro 
de 2007  

Sociedade 
Jockey Clube 

Cearense 

232015,2 Aumento do IA e 
Nova fração do lote. 

Hospital da 
Mulher e 

Empreendimento
s Imobiliários 

OUC Sítio 
Tunga 

Lei Nº 9778, 
de 24 de 
maio de 

2011  

FCM Comercial 
Ltda. e  

BROOKFIELD 
MB 

Empreendimento
s Imobiliários 

S.A. 

235281,7 Aumento do IA e 
Nova fração do lote. 

Condomínio 
residencial com 

unidades 
multifamiliares e 
pequena área 

comercial 

OUC 
Lagoa do 
Papicu 

Lei Nº 9857, 
de 22 de 
dezembro 
de 2011 

MD CE Nova 
Aldeota 

Empreendimento
s Ltda. e Riomar 

Shopping 
Fortaleza S.A. 

203869,7 Redefinição do uso do 
solo, do índice de 

aproveitamento, da 
taxa de ocupação, da 
altura máxima e da 

taxa de 
permeabilidade. 

Shopping center 
e edificações 
multifamiliares 

OUC 
Osório de 

Paiva 

Lei Nº 
10403, de 

13 de 
outubro de 

2015 

Proprietários dos 
Terrenos da Área 

Delimitada  

1814630,2 
(calculada) 

Alteração de 
praticamente todos os 

parâmetros de 
ocupação. 

Instalação de 
atividades de 
comércio e 

serviços (uso 
misto) 

OUC 
Parque 

Urbano da 
Lagoa da 
Sapiranga  

Lei Nº 
10404, de 

13 de 
outubro de 

2015 

Proprietários dos 
Terrenos da Área 

Delimitada  

877747,1 Aumento do IA, da 
Taxa de Ocupação do 

subsolo e da 
dimensão máxima de 

quadra. 

Instalação de 
atividades não 
residenciais. 

Fonte: Elaborado pelo autor.  
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A pesquisa indica movimentos opostos aos feitos por cidades como São 

Paulo e Belo Horizonte, onde o fracasso de Operações de maior porte e complexidade 

levaram ao desenvolvimento de instrumentos menores e mais simples, como a PPP 

Habitacional, os Projetos de Intervenção Urbana (PIUs) e as Operações Simplificadas 

(ROLNIK et al., 2018). 

A diversidade das sete já aprovadas facilita a percepção de que já se 

tentaram diferentes modelos, recortes, formas de contrapartidas e dimensões. Apesar 

dos contrastes entre elas, todas prezavam pela falta de atendimento aos parâmetros 

legais, pela pouca ou inexistente transparência e participação, pelas contrapartidas 

duvidosas ou pela ineficácia de se conseguir recuperar a valorização gerada pelas 

alterações decorrentes da flexibilização dos parâmetros urbanos, como uma forma de 

se maximizar os ganhos do Capital, sobretudo do mercado imobiliário (HOLANDA, 

ROSA, 2017; HOLANDA, ROSA, PEQUENO; 2017; FREITAS et al., 2018; ROSA et 

al. 2018; PEQUENO et al., 2018). 
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Mapa 15 — Distribuição espacial das OUCs em Fortaleza 

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2020). 
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Quadro 14 — OUCs aprovadas em Fortaleza 
 

1                
OUC Maceió 

2                  
OUC Dunas 

3               
OUC Jockey 

4                
OUC Tunga 

5                
OUC Papicu 

6          
OUC Osório 

7           
OUC 

Sapiranga 

Gestão 

Juraci Magalhães (PMDB)        

Luizianne Lins (PT)        

Roberto Cláudio 
(PSB/PROS/PDT) 

       

Presença dos 
componentes 
legais 

Definição da área a ser 
atingida 

       

Programa básico de 
ocupação da área 

       

Programa de 
atendimento econômico 
e social  

       

Finalidades da operação        

Estudo Prévio de Impacto 
de Vizinhança 

       

Contrapartida a ser 
exigida 

       

Forma de controle da 
operação compartilhado 
com a sociedade civil 

       

Componentes 
complementares 

Prevê investimentos em 
habitação de interesse 
social 

       

Cria fundo de 
investimentos 
habitacionais 

       

Macrozoneamento 

Urbano 
Zonas 

preferenciais 
para OUC pelo 

PDP-2009 

       

Ambiental 

Zona de 
Proteção 

Ambiental 

       

Zona de 
Requalificação 

Ambiental 
  

     

Zona de 
Interesse 
Ambiental 

       

Situação 
Concluídas        

Em execução        

Iniciadas        

Área com forte atuação do mercado 
imobiliário (PEQUENO, 2015b) 

       

Área com forte atuação do setor terciário 
(PEQUENO, 2015b) 

       

Presença de assentamentos precários 
       

Ente privado 
Definido        

Indefinido        
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Porte 

1  < 200.000 mˆ2        

2  200.000 - 
500.000 mˆ2 

       

3  > 500.000 mˆ2        

Objeto 

Residencial        

Hoteleiro        

Hospitalar        

Comercial        

Serviço        

Indefinido (empr. 
imobiliário) 

       

Usos 

Residencial        

Hoteleiro        

Hospitalar        

Comercial        

Serviço        

Prevista utilização de CEPAC 
       

Forma de 
participação: 
ENTE PRIVADO 

Criação e/ou 
conservação de parques 

       

Permuta e/ou doação de 
terrenos 

       

Aquisição e desocupação 
de imóveis 

       

Implantação de 
infraestrutura 

       

Aquisição de terrenos        

Promover loteamentos        

Realização de estudos e 
requerimento de licenças 

       

Plano de Arborização 
e/ou reflorestamento 

       

Pagamento de 
contrapartidas quando 
usado instrumentos 

       

Implantar medidas 
mitigadoras e 
compensações 
ambientais 

       

Forma de 
participação: 
ENTE PÚBLICO 

Incorporação de terrenos        

Permuta e/ou doação de 
terrenos 

       

Alteração de índices        

Implantação de 
infraestrutura 

       

Reanalisar projetos de 
parcelamento 

       

Elaboração de projetos, 
planos e/ou estudos 

       

Estabelecer diretrizes 
para áreas não 
parceladas 
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Desafetação de áreas 
publicas 

       

Definir equipamentos 
públicos a serem 
implantados 

       

Aprovar e licenciar as 
obras 

       

Aplicar os instrumentos 
do Estatuto da cidade 

       

Indicar imóveis e/ou 
terrenos a serem doados 

       

Definir o estoque de 
potencial construtivo da 
área 

       

Definir as diretrizes de 
arruamento local 

       

Redefiniçao e aprovação 
do uso do solo 

       

Flexibilização 
Urbana 

Índice de aproveitamento        

Fração do lote        

Taxa de ocupação        

Taxa de ocupação do 
subsolo 

       

Altura Máxima        

Taxa de permeabilidade        

Dimensão máxima da 
quadra 

       

Testada mínima do lote        

Área mínima do lote        

Profundidade mínima do 
lote 

       

Áreas publicas podem 
ser fora da área objeto 
em loteamentos 

       

Uso de ICMS        

Uso        

Alterações no sistema 
viário 

       

Fonte: Elaborado pelo autor com dados de (HOLANDA, 2016).  
 

Segundo Holanda e Rosa (2017) e o quadro 14, é possível classificar as 

OUCs aprovadas em Fortaleza em três agrupamentos segundo as gestões 

municipais. As duas primeiras OUCs aprovadas na Gestão Juracy Magalhães 

(PMDB), denominadas Foz do Riacho Maceió (Lei Municipal n° 8.503/2000) e Dunas 

do Cocó (Lei Municipal n° 8.915/2004), foram voltadas para viabilizar os usos hoteleiro 

e residencial, respectivamente, com parâmetros urbanos mais flexíveis do que o 

permitido no Plano Diretor do Município. Na primeira, o objeto da lei prevê a 

construção de um apart hotel, sendo esta a menor operação urbana aprovada em 
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Fortaleza, com área total de aproximadamente 30 mil m² (poligonal da operação); por 

sua vez, a segunda operação corresponde a um loteamento para residências 

unifamiliares localizado em áreas de dunas, sendo esta a maior aprovada até hoje 

(aproximadamente 3,4 km²). 

Apesar dos contrastes, principalmente, em termos de porte, o desenho 

regulatório adotado apresenta mais semelhanças que contrastes. Ambas se efetivam 

pelo interesse inicial privado, apresentando apenas um proprietário para os terrenos 

circunscritos pelas respectivas poligonais, localizam-se em áreas de expansão do 

mercado imobiliário e se sobrepõem inteiramente ao macrozoneamento ambiental 

definido no PDDU de 1992 e no Plano Diretor Participativo (PDP) de 2009. Isto é, 

ambas se tratam instrumentos que objetivam viabilizar interesses imobiliários restritos 

e outrora limitados pelo zoneamento ambiental. 

Em seguida, ao longo das duas gestões de Luizianne Lins (PT), foram 

aprovadas as OUCs do Jockey Club (Lei Municipal n° 9.333/2007), Sítio Tunga (Lei 

Municipal n° 9.778/2011), e Lagoa do Papicu (Lei Municipal n° 9.857/2011). Diferentes 

das duas primeiras, estas três misturam usos comerciais e residenciais, com 

características de empreendimentos do tipo de complexos imobiliários multiuso. No 

caso do Jockey e da Lagoa do Papicu, ambas apresentam um grande equipamento 

comercial âncora, no caso o Shopping Center Jockey Clube e o Shopping Center Rio 

Mar, respectivamente. 

O modelo adotado na gestão petista, apesar de não se relacionar com a 

permissibilidade construtiva no zoneamento ambiental, como visto mais adiante, é o 

modelo que vai apresentar uma maior exequibilidade. Caracteriza-se por ainda manter 

uma lógica de localização em áreas centrais e de interesse dos setores imobiliário e 

de serviços, por se efetivarem a partir do interesse do privado, especificando o 

instrumento a situações pontuais e específicas, e por manter um porte médio que não 

se altera para além de 200 mil metros quadrados. 

Mais recente, na atual gestão de Roberto Cláudio (PDT), tem-se a 

aprovação das duas últimas Operações Urbanas Consorciadas: a da Lagoa da 

Sapiranga (Lei Municipal n°10.404/2015) e da Osório de Paiva (Lei Municipal 

n°10.403/2015), publicadas em 2015. Em um ambiente marcado por maior 

permissividade construtiva e vinculados a um contexto institucional que promovia 

estudos sistemáticos de novos modelos regulatórios, essas duas operações 

apresentam um desenho mais complexo e mais diversificado. 
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Ambas apresentam uma localização mais afastada do centro histórico e 

das áreas tradicionais de atuação do mercado imobiliário. A primeira tendo por objeto 

principal a viabilização de condomínios horizontais e a segunda, equipamentos 

associados ao setor terciário, retoma-se a adoção de maiores portes e a quase 

circunscrição completa ao zoneamento ambiental. Diferente de todas as anteriores, 

elas apresentam a indefinição do agente privado, uma vez que permitem o convênio, 

caso queiram, dos proprietários de terrenos inseridos nas poligonais. 

Argumenta-se que só foi possível essa maior complexidade e essa abertura 

de determinadas áreas a interesses difusos devido à regulamentação de dois 

instrumentos, também, em 2015: a Transferência do Direito de Construir (Lei N° 

10.333, de 01 de abril de 2015) e a Outorga Onerosa de Alteração de Uso do Solo — 

OOAUS (Lei N° 10.335, de 01 de abril de 2015).  

A primeira lei, tendo introduzido a noção de Certificados do Potencial 

Adicional de Construção (CEPACs) na legislação urbana fortalezense, possibilitou que 

a lei da OUC da Lagoa da Sapiranga, pela primeira vez, trouxesse a possibilidade de 

utilização destes. Os CEPACs, no contexto local, são valores mobiliários decorrentes 

da transferência de potencial construtivo. Consistem na alienação de determinados 

metros quadrados não utilizados, podendo ser transferidos a outro imóvel ou 

comercializados enquanto ativo. 

A segunda regulamentação, bem como suas as modificações posteriores, 

possibilitou, na visão de Rosa et. al (2018, p.99), “uma maior flexibilização dos 

parâmetros urbanos, extrapolando o que já havia sido definido em lei e ampliando sua 

aplicação para todo o território municipal”.  

Seja pela utilização combinada de OUCs e Outorgas de Alteração de uso, 

prevista em lei na Operação da Sapiranga e efetivada na OUC do Riacho Maceió, é 

possível alterar qualquer parâmetro urbano para além dos limites máximos e eliminar 

as restrições impostas zoneamento ambiental, ambos definidos pelo Plano Diretor, 

mediante contrapartidas. 

Entretanto, pelo menos ao que a análise determinada pelo presente tempo 

histórico, não se pode afirmar que o modelo empreendido em 2015 tenha surtido 

sucesso. A OUC Osório de Paiva e a OUC Lagoa da Sapiranga tiveram apenas um 

termo de convênio assinado. Muito menos pode se argumentar que esse insucesso 

seja derivado de falhas na atuação administrativa, já que a conclusão das OUCs 
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aprovadas na gestão petista se deu mediante um controle coordenado e efetivo da 

Seuma. 

Sobre isso, algumas hipóteses podem ser levantadas. Primeiramente, a 

indefinição dos agentes desvinculou as OUCs de uma materialidade vinculada a 

interesses já postos. Condicionou-se a exequibilidade delas à atuação estatal e aos 

interesses gerais do mercado imobiliário — voláteis e enfraquecidos com a crise 

iniciada em 2016. 

Em segundo, a localização mais afastada dos setores com melhores 

infraestrutura, maiores valores no metro quadado e maior aquecimento dos setores 

imobiliários e de serviços dificultava a atratividade que porventura se imaginou que 

teriam. Por fim, a própria regulamentação da OOAUS, agora aplicável em quase todo 

o limite da capital e permitindo a modificação de quaisquer índices, tornavam as 

desregulamentações restritas a determinadas áreas e impostas pelas OUCs pouco 

competitivas. Fato é que apenas as OUCs Riacho Maceió, Jockey Club e Lagoa do 

Papicu foram concluídas e que proporcionaram modificações significativas no 

ambiente construído, como pode ser expresso nas figuras 01, 02 e 03. 

No que se refere ao aspecto social e relacionado com todas as setes 

operações aprovadas, nenhuma delas apresentava, em sua lei, Estudos de impacto 

de vizinhança e Programas de atendimento econômico e social para a população 

afetada (HOLANDA, ROSA, PEQUENO, 2017) — elementos que constam nos 

requisitos mínimos exigidos pelo Estatuto da Cidade e pelo PDP-2009. Essa situação 

de desconsideração das comunidades inseridas ou próximas às OUCs, levou à 

instauração de processos de remoções e de segregação socioespacial, como se pode 

ver expressamente na figura 01 e 03. “Nos poucos casos em que as comunidades se 

encontravam inseridas na poligonal, as mesmas foram removidas e indenizadas. Além 

disso, as que ficam no entorno passam a ser alvo de forte pressões para sua saída” 

(ROSA et al., 2018, p. 99).   
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Figura 01 — Evolução da OUC Riacho Maceió em imagens de satélite 

 
Fonte: Elaborado pelo autor com imagens do Google Earth (2021). 
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Figura 02 — Evolução da OUC Jockey Club em imagens de satélite 

 
Fonte: Elaborado pelo autor com imagens do Google Earth (2021). 
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 Figura 03 — Evolução da OUC Lagoa do Papicu em imagens de satélite 

 
Fonte: Elaborado pelo autor com imagens do Google Earth (2021). 
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O que interessa à discussão não é bem analisar os componentes 

fundamentais de cada uma dessas OUCs ou seus rebatimentos na produção do 

espaço, trabalho este realizado em Albuquerque (2015), Hissa e Araujo (2017), 

Holanda, Rosa, Pequeno (2017), Holanda e Rosa (2017), Freitas et. al (2018) e 

Pequeno et al. (2018). O foco analítico recai em entender como e porque essas 

operações se modificaram ao longo do tempo e das gestões que se sucederam. 

Sobre a utilização e evolução desse instrumento em Fortaleza, Prisco 

Bezerra afirma: 
 
A gente tinha noção de que o nosso modelo de operação não era o ideal em 
termos de parceria e no aspecto de você conseguir mudar uma determinada 
área. O significado era muito pequeno para a cidade. Fazer uma área muito 
decadente ou uma área que tivesse questões ambientais, que tivesse que 
ser preservada, [...] a gente tem a noção, mas não enxergava a forma. Essas 
coisas pontuais que surgiram foram meramente exercícios da gente -- e que 
se você prestar atenção, isso tudo vai evoluindo até chegar nessas duas 
últimas, que já foram nessa gestão [tratando das OUCs Osório de Paiva e 
Lagoa da Sapiranga], que já não é mais um único parceiro. Começamos a 
orientar a lógica da operação, em ver a possibilidade da mudança de áreas 
maiores, com a participação não de um parceiro, mas de criar oportunidade 
de que apareçam outros parceiros. Eu acho que essa é a grande mudança 
que tem ao longo das nossas experiências de operação (BEZERRA, 2017). 

 

Em consonância com Bezerra (2017), Hissa (2021) relembra que a OUC 

Sapiranga não foi efetivada. E aponta, ainda, que as Operações, que antes eram 

pontuais no espaço, passam, cada vez mais, a abranger uma grande área, como é o 

caso das Operações Riacho Maceió, Jóquei Club e Lagoa do Papicu, propostas na 

gestão Roberto Cláudio (PDT). 

 
[A OUC da Sapiranga, em 2015] [...] não se efetivou com nenhum 
conveniado. Inclusive tem até um artigo que eu estou tentando publicar que 
faz um faseamento maior dessas operações. Na minha dissertação, inclusive, 
uma crítica que eu colocava é [o fato de] as operações serem pontuais. Que 
o instrumento não estava alinhado aos pressupostos do Estatuto da Cidade. 
Eu digo isso hoje, na minha experiência. Eles foram pontuais, mas, inclusive, 
eu vejo uma associação — claro que eu não estou falando aqui dos pontos 
positivos ou negativos — mas mais falando em relação à escala, que alguns 
municípios — muitos não — estão revendo essa escala dessas operações. 
(HISSA, 2021) 
 

Durante a entrevista, Marina Hissa destaca que o mercado imobiliário 

fortalezense ainda não possui a mesma escala observada em Rio de Janeiro e São 

Paulo, o que não garantiria "manter essas operações tão grandes". A arquiteta, que 

elenca a adoção de uma menor escala espacial das operações enquanto fase um, 

observa que "isso ajudou nem elas se efetivarem", no entanto, "não mais rápido, 
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porque a do Riacho Maceió foram dez anos, pelo menos, para se efetivarem alguns 

conveniados" (HISSA, 2021). 
 
Bom, então a fase um são desses instrumentos pontuais. De fato, em 2015 
foram lançadas [...] a Osório de Paiava e a Sapiranga. Elas são operações 
maiores que aceitam mais de um conveniado. Mas a gente vê que a 
Sapiranga não se efetivou e a Osório de Paiva se efetivou com um 
conveniado. Então continuou mais ou menos a mesma dinâmica que era. 
Talvez porque no início delas, no planejamento de pensar essas operações, 
elas foram pensadas realmente por conta desse conveniado que já tinha 
interesse. [...] A Sapiranga não teve interesse privado. Não tem. Do que que 
adianta uma operação que não tem interesse privado? Né, o que adianta uma 
operação que não traz benefícios? Que não tem uma área social que eu não 
possa investir ali? (HISSA, 2021) 

 
É o contexto institucional, bem como a atuação da então secretária da 

Seuma, que Hissa (2021) aponta como responsáveis pelo "desenho mais 

aprofundado" que as operações ganharam. 
 
Mas essa questão, também, ao longo da gestão, como é que esse 
instrumento foi mudando, eu vejo que [...] na gestão Roberto Cláudio, com a 
secretaria Águeda [Muniz, Seuma], e não em 2017, mas realmente no início, 
lá em 2013, é que se inicia de fato um desenho mais aprofundado.[...] Então, 
antes houve a operação Jóquei [Club] e houve o desenho das operações do 
Riacho [Maceió], mas ainda não tinha um arranjo institucional e eu digo até 
uma visão de operação e evolução nesse sentido. Então eu não coloco como 
as gestões anteriores, como você tinha a aplicação desses instrumentos. Eu 
acho que ele ainda tava ainda, digamos assim, muito superficial essa parte 
que se começa a ter um desenho maior, tanto administrativamente com os 
arranjos e a própria criação das células de negócios urbanos, como a própria 
implementação deles num nível maior. (HISSA, 2021) 
 

Avançando na entrevista, quando perguntada sobre relação das OUCs com 

as Outorgas e sobre o aspecto concorrencial assumido, Hissa (2021) argumenta que: 

 
[...] é uma sobreposição. A Outorga concorre [...] com as operações. 
Inclusive, as operações iniciais da fase um, talvez não precisassem ser 
Operações Urbanas Consorciadas se o instrumento da Outorga já 
funcionasse, já existisse. O que é um pouco parecido, mas diferente pela 
legislação, do PIU de São Paulo. [...] mas há essa concorrência. A gente até 
entendia que Outorga, com a atualização do Plano Diretor, da legislação, ela 
teria um papel talvez menor. Realmente, porque hoje ela funciona muito pra 
viabilizar projetos que muitas vezes a legislação não permite. Então, né? Mas 
é sim uma sobreposição. 
 

Mais do que entender as modificações ocorridas como um processo casual 

de implementação do instrumento, é indispensável que essas adaptações sejam 

entendidas enquanto modulações, tentativas e tensionamento de melhor relacionar os 

instrumentos urbanísticos com a política urbana — entendida enquanto ações do 

Estado na dimensão urbana — com os interesses econômicos postos em pauta. Essa 

evolução não quer dizer que os complexos imobiliários associados a shoppings 
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centers, objeto das OUCs Jockey Club e Lagoa do Papicu na gestão Luizianne Lins, 

foram inviabilizados com a transformação e mudança na utilização das Operações na 

gestão seguinte. Pelo contrário, eles passam a se constituir através de OOUAS, a 

exemplo do Shopping Riomar Kennedy que foi viabilizado por meio de Outorga.  

É preciso que se entenda os instrumentos urbanísticos a partir de uma 

lógica de atuação maior. Advoga-se que as transformações assumidas representam 

a desvinculação dos objetivos assumidos no Estatuto da Cidade e a sinalização do 

atendimento às intenções e necessidade do setor privado postos à gestão urbana. 

Os Instrumentos de indução do desenvolvimento urbano, como as 

Outorgas e, principalmente, as OUCs, demandam um esforço no sentido de se 

estabelecerem para realizar os arranjos necessários a fixação do capital no espaço. 

Demandam um certo ‘rito’, como elaboração de leis, aprovação em órgãos de controle 

e autorização de conselhos colegiados. O caso de Fortaleza ilustra que pressupõem, 

também, arranjos regulatórios complexos e modificações nos próprios Instrumentos 

para além dos objetivos pautados anteriormente.  

Essa evolução condicionada aos processos vistos no tópico 4.3 são 

suficientes para se argumentar sobre uma atuação estatal condicionada, em certa 

medida, ao tempo do mercado. Defende que se trata de processos de tensionamento 

da autonomia relativa do Estado expressos na política urbana e objetivando o 

atendimento de interesses do mercado condicionados a contextos diversos. 

São, desse modo, dinâmicas processuais e não estáticas. Rompe-se com 

o entendimento de que PPPs e Operações Urbanas, mas também outros 

instrumentos, sendo definidos por um conjunto específico e determinado, consistem 

em uma materialidade homogênea. Sendo expressão da atuação estatal, e por tanto, 

condicionados pelos mesmos elementos que a condicionam, são um campo difuso e 

podem, quando alinhado a interesses outros, assumir diferentes configurações. 

Saulo Militão125, diretor da Terra Brasilis — uma das empresas 

responsáveis pela OUC Riacho Maceió —, em entrevista de 2017, demonstra como 

tudo isso de articula. 
 
GÓIS: vocês consideram que é um bom negócio, a OUC para a empresa de 
vocês? 
MILITÃO: Eu acho que é um bom negócio. 
ROSA: Se houvesse uma outra oportunidade, de outras oportunidades... 

 
125 Entrevista concedida por MILITÃO, Saulo. Entrevista I. [out. 2017]. Entrevistadores: Renato 
Pequeno, Breno Holanda, Valéria Pinheiro, Sara Rosa e Rodolfo Góis. Fortaleza, 2017. 
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MILITÃO: É como eu te disse, a gente começando a botar o caixa dessa, a 
gente pode avaliar outras. Mas hoje tá bem mais fácil se fazer a Operação. 
Tem algumas coisas que você pode fazer, a própria Outorga Onerosa... pode 
fazer esse instrumento mais simples... 
ROSA: não precisaria de uma lei... 
MILITÃO:É só Poder Executivo mesmo... porque Operação Urbana tem que 
ir pra câmara, né? 
PEQUENO: Pelo porte, a Outorga Onerosa é melhor, mais ágil... 
MILITÃO: Exatamente. Principalmente nesse momento que a SEUMA tá 
muito ágil, né. Não esquenta nada. Não é só eu que falo isso. Quem trabalha 
lá com ela, nota que houve essa melhoria assim, fantástica... se a gente 
tivesse essa dinâmica na época do boom imobiliário, já tinha acontecido muita 
coisa em Fortaleza. (MILITÃO, 2017) 

 

O objetivo do próximo e último tópico desta dissertação é entender como 

esse processo se dá materialmente. Para tanto, concentrou-se o foco na elaboração 

das seis Operações que tiveram suas minutas já divulgadas e foram definidas pela 

Prefeitura e pela Quanta como prioritárias. 

 

4.4.1 Um debate sobre o prognóstico de OUCs em Fortaleza 
 

De início, pede-se certa compreensão para os argumentos que, muitas 

vezes, sustentam-se apenas por entrevistas. Entretanto, por se tratar de um processo 

ainda em andamento, muitas das informações expressas neste tópico decorrem de 

informações que só poderiam ser obtidas através de entrevistas com as pessoas que 

fizeram parte dos processos e, consequentemente, de um esforço em estabelecer 

mediações entre esses discursos. Quando possível, parte dessas informações será 

confrontada com dados disponíveis e mapas. 

Como dito anteriormente, o estudo com o objetivo de “identificar, delimitar 

e definir áreas prioritárias” para novas OUCs foi elaborado pela Consultoria Quanta. 

Chama atenção que o estudo se insere dentro de um programa mais abrangente 

financiado por um banco internacional de desenvolvimento, como pode ser 

evidenciado na resposta obtida a seguir: 

 
O estudo desenvolvido pela Quanta Consultoria Ltda foi pago com os 
recursos do Tesouro Municipal que serviu de contrapartida dentro do acordo 
de financiamento realizado entre a Prefeitura e o Banco Internacional para 
Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD), que possibilitou a realização do 
Programa Fortaleza Cidade Sustentável (FCS). A implantação de futuras 
OUCs compõem um dos projetos do escopo do FCS. (SEUMA126, 2021) 

 
126 Entrevista concedida pela SEUMA. Entrevista I. [fev. 2021]. Entrevistador: Breno Holanda. Fortaleza, 
2021. Entrevista realizada por meios digitais e através da Lei de Acesso à Informação. 
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Semelhante ao que ocorreu nos processos de desenvolvimento dos 

Programas de PPPs a nível estadual, o ente público, no caso o poder municipal, abriu 

mão do seu poder decisório, transferindo a um agente externo. Desse modo, os 

questionamentos iniciais aos responsáveis pelo andamento do projeto se referem 

sobre a autonomia concedida à Consultoria e a relação que ela estabelecia com o 

poder público. 

Sobre isso, Alexandre Veloso (2021), coordenador técnico do estudo da 

Quanta, após ser perguntando sobre a influência que o poder público poderia ter em 

estudos como esse — não caracterizando o estudo específico, mas fazendo uma 

análise geral —, afirmar que estudos como o realizado pela consultoria acontecem 

por “vontade política” de querer se “usar de algum instrumento, ferramenta ou da 

ciência” para encontrar “uma justificativa pra implementar o que eles já querem 

implementar e pronto”. 
 
Às vezes chega pra discutir e, em vez de eles falarem assim “ah, eu quero 
ver o que é melhor pra cidade”, normalmente não é assim que se diz. Eles 
chegam “eu quero montar aqui um circo em tal lugar. Eles não querem saber 
se é viável ou não, eles acham que é o circo, pronto. E aí você se vira. E aí 
em geral você tenta, se for uma coisa ruim, tenta reduzir prejuízos, tenta 
convencer a não fazer o circo, se não der pra convencer, você tenta fazer 
com que ele tenha o máximo de utilidade pra cidade, ou então que alguma 
coisa anexa a ele aconteça, funcione pra você mudar um pouquinho a 
objetividade. [...] Muitas vezes você tem essa definição política, por um 
projeto de poder, e algumas vezes isso está contaminado por uma ideologia, 
ne? Você enxerga a cidade por um certo modo e não aceita um tratamento 
diferente. (VELOSO, 2021) 

 

 Sobre o caso específico das OUCs, ele aponta como pontos positivos a 

boa relação com o quadro técnico e com a secretária. "Tenho uma boa relação apesar 

de nós termos duas formas completamente de pensar a cidade, a gente sempre se 

respeitou. Os dois sabem que cada um tenta fazer um trabalho sério dentro das suas 

ideologias, mas pensamos bem diferentes" (Ibid.). Para o coordenador da consultoria, 

apesar da autonomia fornecida à consultoria, aliada ao constante diálogo com a 

Seuma foram de suma importância: 
 
Enfim, mas isso foi positivo também porque abriu essa possibilidade de um 
bom diálogo, apesar de diferenças bem grandes de visão de mundo. Mas ali 
a gente tinha autonomia pra fazer o nosso estudo. Teve toda autonomia, mas 
a gente tinha um diálogo com a secretaria. Acabou que a gente não sabia, 
não pode nem precisar se houve alguma interferência um pouco mais forte, 
porque a gente fazia questão de discutir os pontos direto com eles. 
Botávamos na mesa e discutíamos, porque, no meu entendimento, quando 
você faz um trabalho de consultoria, se você não tiver uma efetividade política 
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na implementação, então eu não estou fazendo nada. Só entregando um 
papel que não vai pra frente. (VELOSO, 2021) 

 

Fato é que, se o estudo se desenrolava com certa facilidade entre Quanta 

e Seuma, não se pode dizer o mesmo em relação a outros órgãos do poder municipal. 

Isto porque, como já dito, o desenvolvimento dessas novas operações se dava 

concomitante a um planejamento de longo prazo em operação pelo Iplanfor: o 

Fortaleza 2040. Para a Ex-Coordenadora de Desenvolvimento Urbano da Seuma, 

Marina Hissa, a diversidade de visões existentes na gestão Roberto Cláudio (PDT) 

era um ponto positivo por diversificar o debate entre os atores. 
 
A meu ver, é importante, na democracia, você ter essas visões diferenciadas, 
mas que se complementam pra um fim comum. E, de fato, há uma 
sobreposição. Não tem como você dizer que há uma sobreposição de 
determinados instrumentos e formas que se o plano 2040 foi pensado ainda 
lá em 2015. Ele já estava se iniciando, [...] e havia já esse estudo das 
operações urbanas consorciadas, que se iniciou em 2018 ou 2017. [...] Bom, 
há essa sobreposição. Então o planejamento urbano, isso foi entre SEUMA 
e Ipanflor, foi uma coisa que a gente sempre tava tentando alinhar. (HISSA, 
2021)  
 

Hissa (2021) aponta as sobreposições de pastas e áreas como dificultante 

do alinhamento entre equipes. Exemplo disso é o uso do Fortaleza 2040, criado por 

uma equipe externa à Prefeitura de Fortaleza, e que passaria a nortear o planejamento 

urbano da cidade. 
 
Tinha sim os desafios pra tentar alinhar isso, porque o 2040 foi uma equipe 
externa, mas a gente sempre tentava alinhar, como havia essa convergência, 
mas de fato, o 2040 era o que deveria nos guiar no planejamento urbano. 
Isso era sempre uma fala do Prefeito Roberto Cláudio em várias reuniões de 
secretariado [...] reuniões com os secretários os técnicos. Eu estive presente 
em algumas. A fala era: “o 2040 deve estar norteando”. Mas havia essas 
sobreposições não só com o planejamento urbano, com várias outras 
disciplinas. Porque planejamento, quando você vai chegar na gestão, aplicar 
esse planejamento, você tem uma série de outras camadas que influenciam. 
Que é o que eu digo hoje: que ter tido esse aprendizado na gestão, eu revisei 
e revisitei vários conceitos dessa questão de como aproximar planejamento 
e gestão. Como aproximar a concepção da prática, do dia a dia, da política 
publica, que é um desafio enorme. Então, acontecia essa sobreposição, as 
vezes de divergência de pensamento, e as vezes mesmo de etapas que já 
estavam seguindo e que não iam andar pra atrás. Etapas na secretaria que 
já estavam seguindo e que não andavam pra trás por conta do 2040. Então 
é um pouco essa dinâmica, certo... não tem com negar que havia certos 
conflitos de pensamento.  Que não era só com a Seuma, você via também 
no meio ambiente, na saúde... (HISSA, 2021) 

 

Chama atenção o processo participativo desse processo. No documento 

que se intitula “Registro de participações no processo de identificação de áreas de 
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interesse para o desenvolvimento de Operações Urbanas Consorciadas em 

Fortaleza” feito pela Quanta e entregue à Prefeitura de Fortaleza, são descritas 

apenas reuniões com órgãos internos e conselho colegiado da prefeitura — Seuma, 

Sefin, Iplanfor, Metrofor e CPPD —, com o BIRD e com o setor privado, principalmente 

o imobiliário — FIEC, SINDUSCON, ASBEA. Além disso, no que se trata da sociedade 

civil, são descritos uma apresentação pública no âmbito do Programa Fortaleza 

Competitiva e uma outra aos alunos de uma disciplina de urbanismo de uma 

universidade privada.  

Questionado sobre os processos participativos e a expressão desigual 

pelos agentes convidados a participar desse processo, Veloso (2021) considera que 

os diálogos acerca das pretensões da prefeitura são realizados com grupos 

homogêneos e que, portanto, não seriam o grupo ideal para tal. Além disso, aponta a 

superficialidade com a qual as temáticas eram tratadas como um ponto a ser 

ressaltado e observado. Segundo o coordenador, nas conversas havia um cuidado 

com o que era dito. O estímulo para tais restrições vinha por parte do grupo gestor. "A 

primeira coisa que eles pedem é uma certa restrição no debate, pra você não criar 

nenhuma expectativa" nos donos da terra e nos movimentos sociais (VELOSO, 2021). 
 
[...] Eles falam que são duas expectativas, duas coisas que podem acontecer 
nessa expectativa: um a especulação dos donos de terra e o outro 
movimentos sociais entendendo que uma área vai ser muito valorizada e 
focar em invasão naquelas áreas, né? E aí eles tentam restringir, quando 
restringe isso, acaba que fica dialogando só com pequenos grupos, e 
pequenos grupos que não são heterogêneos. [...] O que não tá no relatório, 
mas que eu fiz com mais uma ou duas pessoas da minha equipe foi caminhar 
nos bairros, e aí a gente ia pro terminal de ônibus, pro pessoal que morava 
por perto, e aí a gente conversava com as pessoas, conversava com as 
pessoas sobre o cotidiano delas, e aí era um trabalho mais antropológico, no 
sentido dessa percepção desse cotidiano, porque se eu chego e faço uma 
entrevista como um repórter, a pessoa entra em um personagem de 
reivindicação de um programa jornalístico, que aí vai dizer "ah, eu quero 
calçada, eu quero água, eu quero num sei o que..." e aí a conversa vai pra 
um caminho que você perde muitas nuances do que tá em jogo. [...] E aí 
depois que a gente definiu cada uma dessas seis áreas prioritárias eu tomei 
um cuidado de sempre ir com mais algumas pessoas da minha equipe, cada 
uma com seu olhar, pra gente bater papo com o pessoal na rua. Passou uma 
semana assim circulando no bairro, batendo papo com um e com outro, 
caminhando na calçada, pegando ônibus.  

 

Ainda com as restrições apresentadas por Veloso (2021), questiona-se o 

processo de participação na elaboração desse estudo, quando é dada exclusividade 

formal a escuta dos interesses dos setores imobiliários e financeiros. Argumenta-se 

na necessidade de que esses processos sejam construídos objetivando uma 
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participação integral e que o próprio desenho das intervenções fossem consequência 

da expressão das demandas da própria sociedade civil e diretamente afetada pelas 

intervenções.  

Entende-se que ainda terão etapas a serem realizadas, como as 

audiências públicas na câmara e a gestação e definição de um conselho gestor para 

cada uma dessas OUCs. Não é sobre isso. Questiona-se um erro de partida que está 

presente na própria elaboração dos estudos quando se escuta apenas uma 

determinada fração de classe, refletindo nos reais interesses a serem pautados nas 

etapas seguintes. 

Da mesma forma que nas OUCs já aprovadas, foi feito um quadro sintético 

(15) dessas operações, ainda que menos aprofundado. O objetivo é entender como 

se consolidou o modelo desenvolvido pela consultoria. O mapa 16 localiza em 

Fortaleza cada uma das seis operações prioritárias. 

Sobre o processo de escolhas das áreas que seriam alvo das novas 

operações, a dinâmica envolvida e os componentes, Veloso (2021) diz que partem de 

observações da cidade a partir de interesses rentistas e especulativo. Ele elenca 

questões:  
 
Como eu sou economista, eu comecei com a questão pragmática, né? É um 
negócio que tem que entrar o privado. Só vai existir se atrair o privado. Então 
a minha primeira visão foi “aonde é que vai atrair o privado?”. A gente fez um 
mapeamento na cidade que mostrassem manchas onde é rentável. Manchas, 
corredores, áreas... Onde que é rentável? Onde que eu tenho metros 
quadrados disponíveis? Onde é que eu tenho áreas com alto valor, metro 
quadrado, ou com grande potencial de aumento de valor do metro quadrado? 
Defini e identifiquei essas áreas que atraem o capital.  
A primeira coisa que eu preciso fazer é atrair o capital, porque sem o capital 
não [...] tem OUC, eu quero o que vai dar lucro. Então esse foi o primeiro 
passo. Identificando isso, a minha preocupação, discutindo com minha 
equipe, é como que a gente vai definir território pra gente não ficar na lógica 
do quarteirão, do Sítio Tunga. Ou na lógica do entorno do shopping center, 
fazer só um pátio de vizinhança, pra amenizar impacto. Como é que a gente 
sai dessa lógica? E aí, definimos que tinha que entender todo um território de 
entorno, que abarcasse um, dois bairros — definido por algo maior. [...] E aí 
nós identificamos umas 12 possibilidades, 12, 13, se não me engano. 
Acabamos fazendo algumas fusões em algumas fronteiras, mas enfim, foram 
em torno de 12, para ir afunilando pra chegar em 6, né? 
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Mapa 16 — Localização das novas OUCs 

Fonte: Elaborado pelo autor (2021). 
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Quadro 15 — Estudo das novas OUCs 
  

8                
OUC Litoral 
Central  

9                  
OUC Rachel de 
Queiroz 

10               
OUC 
Eduardo 
Girão 

11                
OUC 
Centro-
Oeste 

12                
OUC Leste-Oeste 

13          
OUC Maceió-
Papicu 

Gestão Roberto Cláudio 
(PSB/PROS/PDT) 

      

Presença dos 
componentes 
legais 

Definição da área a ser 
atingida 

      

Programa básico de 
ocupação da área 

      

Programa de atendimento 
econômico e social  

      

Finalidades da operação       

Estudo Prévio de Impacto de 
Vizinhança 

      

Contrapartida a ser exigida       

Forma de controle da 
operação compartilhado 
com a sociedade civil 

      

Componentes 
complementares 

Prevê investimentos em 
habitação de interesse 
social 

      

Cria fundo de investimentos 
habitacionais 

      

Macrozoneamento 

Urbano 
Zonas 
preferenciais 
para OUC pelo 
PDP-2009 

      

Ambiental 

Zona de Proteção 
Ambiental 

      

Zona de 
Requalificação 
Ambiental 

  
    

Zona de Interesse 
Ambiental 

      

Situação Minuta enviada à Câmara 
Municipal 

      

Área com forte atuação do mercado imobiliário 
(PEQUENO, 2015b) 

      

Área com forte atuação do setor terciário 
(PEQUENO, 2015b) 

      

Presença de assentamentos precários 
      

Ente privado Definido       

Indefinido       

Porte 
1  < 200.000 mˆ2       

2  200.000 - 500.000 
mˆ2 

      

3  > 500.000 mˆ2       

Fonte: Elaborado pelo autor (2021). 
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De uma forma geral, do quadro, pode-se perceber que, ao contrário das 

OUCs já aprovadas, as novas operações apresentam um desenho regulatório mais 

complexo que as anteriores, marcado por maiores áreas e a indefinição de agentes 

privados. Elas atendem, aliás, aos requisitos legais e a algumas pautas levantadas 

pela sociedade civil ao longo dos anos.  

Todas as novas OUCs atendem aos requisitos legais previstos no Plano 

Diretor de 2009 e no Estatuto da Cidade. Cabe pontuar que o Estudo Prévio de 

Impacto de Vizinhança não está presente nas minutas, mas sua elaboração é 

condicionante para aprovação de projetos no perímetro das operações. No que se 

refere à localização, das seis OUCs, cinco constituem seus limites dentro de zonas 

definidas pelo Plano Diretor de 2009 como prioritárias para a implantação de OUCs. 

Segundo o documento “Definição de áreas prioritárias para implementação 

de OUCs”, a delimitação dessas áreas foi articulada com o envolvimento de “questões 

socioambientais e de patrimônio histórico”. Envolvendo, dentro do perímetro dessas 

novas Operações o patrimônio ambiental — através da inclusão de áreas identificadas 

como Zonas de Proteção Ambiental —, assentamentos irregulares e loteamentos ou 

conjuntos habitacionais irregulares — Zonas Especiais de Interesse Social 1 e 2, 

respectivamente — e o patrimônio cultural — áreas de interesse cultural com políticas 

de proteção e geridas por órgãos públicos. O que pode ser comprovado nos mapas 

17 e 18. 

No que se refere ao macrozoneamento urbano a maioria das operações se 

concentram nas Zonas de Ocupação Prioritária 1 e 2 e na Zona de Ocupação 

Moderada 1. Pontua-se que o zoneamento proposto pelo PDP-2009 já é um resultado 

reflete os interesses do mercado imobiliário e demonstra a “competição desleal em 

torno de disputas territoriais, quando as elites dominantes junto a seus representantes 

foram confrontadas por entidades e movimentos sociais” (PEQUENO, 2015a, p.29).  

As novas operações se localizam, nesse sentido, nas zonas que 

apresentam relativa proximidade ao Centro. Por se tratar de áreas destinadas a 

expansão, apresentam ainda oferta de infraestrutura e um ambiente construído que 

permita a construção de empreendimentos com parâmetros urbanísticos bem 

permissivos com baixos custos destinados a desafetação e demolição de edificações 

anteriores. 
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Mapa 17 — As OUCs da Quanta e o PDP-2009 

Fonte: Elaborado pelo autor (2021). 
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Mapa 18 — As OUCs da Quanta e as Zeis 

Fonte: Elaborado pelo autor (2021). 
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Além disso, a localização das novas OUCs foi reflexo do que a equipe 

entendia por “critérios da iniciativa privada”:  

(a) Risco do negócio. Nele, a infraestrutura era o ponto decisivo — “para 

que se possa ter mitigada a dependência dos investimentos privados 

quanto à necessidade de investimentos públicos” (QUANTA, 2019, p.9) 

—, adotando como pré-requisito mínimo a presença de saneamento 

básico e acesso a centralidades. 

(b) Rentabilidade. As áreas foram definidas pensando no valor da terra e na 

criação de solo. Pontua-se que foram preteridos os espaços já 

estruturados com altos valores por metro quadrado (Ibid). 

(c) Grau de efetivação da comercialização dos empreendimentos a serem 

desenvolvidos. Nessa variável, cruzou-se com a base de dados dos 

lançamentos imobiliários do Sindicato da Construção Civil do Ceará e 

foram selecionadas as áreas com maiores vendas efetivadas. 

(d) Possibilidade de desdobramento de negócio para médio e longo prazos. 

Aqui, os investimentos públicos em execução, principalmente, os 

provenientes de financiamento internacional foram tidos como 

reveladores de que área apresenta perspectivas de evolução. 

 
Um proxis que indica a possibilidade de se estar investindo em uma área que 
apresente perspectivas evolução consistente ao longo do tempo quanto a sua 
reestruturação, e, por conseguinte, quanto a possibilidade de 
desdobramentos de negócios em médio e longo prazos através de etapas 
subsequentes no âmbito das OUCs são os espaços que recebem 
investimentos públicos. Eles indicam esforços em consolidar esses referidos 
espaços como áreas estratégicas para a cidade. Para este critério se utilizou 
um mapa geral de localização dos principais investimentos de qualificação do 
espaço urbano assim como áreas que englobam programas de financiamento 
com bancos de fomento internacional (BID, CAF, BIRD) (QUANTA, 2019, 
p.13 e 14) 
 

(e) Condições concretas do início da parceria no curto prazo. Esse critério 

foi o responsável pela última filtragem. Das 15 regiões em que se 

identificou a possibilidade de se realizar operações — ver mapa 14 —, 

buscou-se áreas que apresentavam “espaços” com “melhores condições 

de se efetivarem como ponto central e/ou de partida para cada OUC” 

(Ibid., p.29). O argumento presente no documento sustenta que esses 

“espaços disparadores” permitiriam uma rápida requalificação inicial do 

território, através da captura de recursos e transformação deles em 
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transformações socioambientais e urbanísticas. Seriam, para cada uma 

das OUCs, os espaços disparadores 
 
OUC LITORAL CENTRAL – Extensão da faixa litorânea;  
OUC RACHEL DE QUEIROZ – Área pertencente ao Governo do Estado do 
Ceará [...],  
OUC EDUARDO GIRÃO – Área ocupada pelo Exército Brasileiro. 
OUC CENTRO OESTE - Todo o entorno da Lagoa da Parangaba e terrenos 
ao longo da Avenida Dr. Silas Munguba; 
OUC LESTE OESTE – Entorno do Riacho Jacarecanga até sua foz; 
OUC MACEIÓ PAPICU – Toda a extensão da Avenida Santos Dumont; (Ibid., 
xxxx, p.29-30) 

 
Uma análise mais criteriosa permite uma outra compreensão para além das 

apresentadas pela equipe. Ainda que consonante com o disposto no Plano Diretor, 

essas OUCs garantem a captura pelo setor privado dos investimentos públicos. Ao 

mesmo tempo em que o Estado garante o próprio movimento de captura, assegurando 

esse processo. 

Quando mapeados, os investimentos públicos, principalmente os 

associados à investimentos internacionais, concentram-se em corredores e nos 

setores que ficam a norte — retoma-se aquele entendimento por quadrante proposto 

na seção 4.2.2 e no mapa 07.  

O desenho dos perímetros das Operações propostas pela Quanta sequer 

intenciona avançar para os setores ao sul, mesmo entendendo que no quadrante 

sudeste se encontra o maior eixo de expansão do mercado imobiliário. Eles o fazem 

por entender que a atuação estatal e a oferta já pré-existente de infraestruturas é 

essencial para que esse processo seja garantido ou a acumulação ampliada.  

Também, não avançam sobre as áreas que possuem mais infraestrutura e 

possuem um mercado de terras já consolidado — restrição essa que é um traço 

marcante do desenvolvimento urbano local. Quando se percebe em que consiste os 

“espaços disparadores” e a observação do uso e ocupação do solo das operações 

(observados nos mapas 19, 20 e 21), percebe-se que a questão que se coloca é a 

existência de vazios e terrenos públicos ou subutilizados. 

Por isso, argumenta-se que essas operações servem para facilitar e retirar 

os empecilhos sobre terrenos que há décadas são de interesse do mercado 

imobiliário, mas que não podiam ser facilmente incorporados. Exemplo disso, são 

grandes glebas públicas, como a área ocupada pelo exército na OUC Aguanambi e, 
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como visto mais adiante, áreas com restrições impostas pelo zoneamento ambiental, 

como a extensão do Riacho Maceió e da faixa litorânea. 

Retomando a distribuição do Índice de Infraestrutura Urbana agora 

comparado as OUCs delimitadas pela Quanta (ver mapa 22), percebe-se que 

nenhuma delas avança para as áreas identificadas com menos infraestrutura. A 

localização delas reflete uma localização que margeia as áreas já consolidados por 

permitir a captura desses investimentos fixados pelo Estado ao mesmo tempo que 

possibilita aquisição de terrenos a preços relativos.  

O movimento de concentração delas no lado Oeste indica uma contra 

tendência ao próprio movimento de expansão do mercado imobiliário evidenciado no 

sequenciamento do ITBI ao longos anos e expresso no mapa 07. As OUCs passam a 

consistir, retomando um pouco a lógica de localização empregada nas gestões 

petistas, um elemento de institucionalização da captura dos investimentos públicos ao 

mesmo em que retira entraves postos por regulamentações anteriores, abrindo frentes 

de valorização espaciais a depender do interesse privado — expressa a lógica dos 

ajustes regulatórios proporcionando ajustes espaciais e, consequentemente, 

acumulação capitalista. Quando não executadas, a própria institucionalização dessas 

OUCs, conjuntamente com o acréscimo de potencial construtivo, por si só já é capaz 

de auferir ganhos aos proprietários de terra nos perímetros. Eles se beneficiam 

independente do que aconteça. 

Não se aborda a noção de interesse público, uma vez que elas não 

representam investimentos públicos em outras áreas, principalmente as que 

apresentam maior necessidade. Os recursos provenientes das Operações têm que 

ser gastos dentro de seus limites e o próprio desenho delas já se relaciona com a 

oferta territorial dos investimentos públicos, inclusive, a médio e longo prazo. 

Constituem, por tanto, um instrumento capaz de gerar processos de diferenciação 

espacial, agudizando a segregação, agora não no sentido Leste-Oeste, mas Norte-

Sul.  
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Mapa 19 — Uso e ocupação do solo das OUCs Litoral Central e Rachel de Queiroz 

Fonte: Elaborado pelo autor (2021). 
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Mapa 20 — Uso e ocupação do solo das OUCs Leste Oeste e Centro Oeste 

Fonte: Elaborado pelo autor (2021). 
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Mapa 21 — Uso e ocupação do solo das OUCs Maceió Papicu e Aguanambi 

Fonte: Elaborado pelo autor (2021). 
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Mapa 22 — As OUCs e o Índice de Infraestrutura Urbana 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2021).  
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As minutas divulgadas apresentam artigos que definem a prioridade de 

aplicação dos recursos nas Zonas Especiais de Interesse Social (ZEIS), em restauro 

e conservação de imóveis tombados ou preservados e em atividades econômicas 

voltadas ao desenvolvimento do turismo. É interessante pontuar, ainda, que elas 

também destinam pelo menos 33% dos recursos arrecadados para a construção e/ou 

recuperação de habitações de interesse social, a promoção da regularização fundiária 

de interesse social, bem como a reurbanização das ZEIS existentes no perímetro da 

presente Operação. Além de condicionar essas intervenções nas Zeis ao previsto nos 

Planos Integrados de Regularização Fundiária – PIRF, quando elaborados. 

Ainda estabelecem que as ZEIS dos tipos 1 e 2 e as Zonas de Preservação 

Ambiental, do Macrozoneamento de Proteção Ambiental, inseridas no perímetro das 

operações prevalecem sobre o zoneamento presente na minuta. Esses aspectos são 

animadores quando se pensa o que foi a utilização passada do instrumento. Dessa 

forma, Veloso (2021) explica como se deram as captações de valores de investimento: 

 
[...] no instrumento do Estatuto da Cidade fala que [uma OUC] tem que ter 
impacto social, ambiental e econômico. O mínimo que você tem que me dar 
é 66% para eu gastar com impacto ambiental e social, foi assim que começou 
a barganha. São três elementos que são importantes, da um terço pra cada 
um, então me dê 66% que eu vou cuidar do social e do ambiental. E do 
econômico você faz pra ajudar a qualificar qualquer coisa que precisa 
requalificar em termos econômicos pra o espaço de entorno, né? E Aí a gente 
foi tentando negociar esses percentuais de valores de contrapartida. 
Sabendo que isso acaba entrando depois dentro de negociações com as 
empresas, mas tentando deixar bem carimbado, na parte técnica, que [...] 
algumas tinham uma questão ambiental muito forte, outras habitacional muito 
forte, habitação de interesse social, ou tinha essas duas coisas, e aí a gente 
foi tentando deixar bem claro, em cada uma das OUCs, o que é que era.. o 
que que deveria ser como prioridade essa captação de valores. 

 

No entanto, essas divisões aconteceram após embates iniciais seguidos de 

negociações, como conta o consultor. Um dos pontos questionados era o investimento 

de um terço da arrecadação em habitação social. "Mesmo a secretária e o seu grupo 

acreditando mais no mercado, eles aceitaram, em função de tudo que eu entreguei 

com a minha equipe de resultado, [...] eles aceitaram as argumentações e amarração 

para esse retorno em termos de habitação social" (VELOSO, 2021). Continua: 

 

Foi uma negociação que a gente teve por acaso, e aí é que eu digo que você 
precisaria ter uma avaliação de como é que isso poderia ser de algum tipo de 
controle social, por que isso vai depender do perfil da consultoria? Isso vai 
depender do perfil do secretário? É uma loteria, né? É uma teoria. Não que 
eu seja o melhor consultor, mas se tivesse um consultor que tivesse o mesmo 
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pensamento que a secretaria, você não teria tido nenhum embate de 
negociação para dar um equilíbrio para o uso do instrumento. você teria todo 
ele capenga para um lado só. [...]Você não teria um debate de ideias pra 
tentar achar um ponto em comum.  

 

A "loteria" apontada por Alexandre diz respeito aos interesses políticos por 

trás das medidas adotadas para a implementação das Operações. Para exemplificar, 

coloca a possibilidade de um governo e uma consultoria de esquerda destinarem todo 

o recurso para ao social. No entanto, isso seria, nas palavras do consultor, uma 

contradição, uma vez que a finalidade desse instrumento é atrair o capital: “se você 

pegasse um governo de esquerda, com uma consultoria de esquerda, você poderia 

destinar tudo para o social, mas o instrumento não teria efetividade, porque tem que 

atrair o capital, né? Esse instrumento é pra atrair capital. Se você não quer se envolver 

com capital, não use esse instrumento" (Ibid.) 

Um segundo ponto é que as novas OUCs parecem ignorar os índices e 

restrições impostos pelas Zonas de Recuperação Ambiental e pela Zona de Interesse 

Ambiental, incorporando-as ao zoneamento urbano pelos índices estabelecidos. A 

mesma coisa acontece com as ZEIS do tipo 3, destinada aos vazios, onde a falta da 

presença delas nas minutas e o incremento de potencial construtivo possibilitam a 

retomada dessas terras pelo mercado. 

 Quando perguntado sobre isso a justificativa para as restrições impostas 

pelas Zonas de Recuperação Ambiental, pela Zona de Interesse Ambiental e pela Zeis 

3 (vazios) serem desconsideradas pelas minutas entregues e presentes no site, 

incorporadas ao zoneamento urbano pelos índices estabelecidos da área, essa foi a 

resposta obtida pela Seuma (2021): 
 
Os parâmetros e zoneamento contemplados nos Projetos de Lei das OUCs 
presentes no site da Câmara Municipal, se aprovados, sobrepõem-se aos 
parâmetros presentes no Plano Diretor do Município de Fortaleza, de acordo 
com o disposto no Artigo 32 do Estatuto da Cidade, Lei Federal no 
10.257/2001, in verbis:  
Art. 32. Lei municipal específica, baseada no plano diretor, poderá delimitar 
área para aplicação de operações consorciadas.  
(...) 
§2o Poderão ser previstas nas operações urbanas consorciadas, entre outras 
medidas: 
I – a modificação de índices e características de parcelamento, uso e 
ocupação do solo e subsolo, bem como alterações das normas edilícias, 
considerado o impacto ambiental delas decorrente;  
Os estudos de embasamento que resultaram na proposição dos parâmetros 
urbanísticos contidos nos Projetos de Lei das OUCs apresentados à Câmara 
estão presentes no material produzido pela Consultoria e disponibilizado no 
Canal Urbanismo e Meio Ambiente  
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Não é pela permissão que se faz socialmente justo a gestação de um 

modelo que desconsidere processos históricos e necessários como a presença de 

terrenos voltados à reassentamentos de comunidade vulneráveis. Além disso, as 

minutas não trazem em seu escopo um conjunto de medidas ou mecanismos eficazes 

que impeçam processos gerais de segregação e auto-segregação.  

Garantir uma porcentagem específica de recursos não é o suficiente para 

impedir deslocamentos das camadas mais vulneráveis, sensíveis às transformações 

espaciais e às alterações no preço do solo — seja por não possuir a titularidade do 

imóvel, seja por viver de aluguel —, principalmente nas áreas de assentamentos 

precários que não consistem em ZEIS 1 e 2. Isso porque a disponibilidade de caixa 

na Operação não necessariamente é correspondente a velocidade em que opera a 

especulação imobiliária e, muito menos, vincula-se a transformação e readequação 

de áreas sensíveis e regularização fundiária.  

Corroborando com essa questão, o mapa 23 expressa a presença de 

assentamentos precários em contraposição às Zeis 1 e 2, diferenciando das que 

encontram em elaboração seus PIRFs (elencadas como prioridade na alocação de 

recursos). Verifica-se a grande quantidade de assentamentos descobertos, 

expressamente em maiores dimensões que as da Zeis.  

As Zonas de Recuperação Ambiental são as áreas parcialmente ocupadas 

e que sofreram degradações dos seus atributos ambientais. As Zonas de Interesse 

Ambiental, por sua vez, compreendem às áreas impróprias à ocupação do ponto de 

vista ambiental. Desconsiderá-las é ignorar processos participativos anteriores, como 

o PDP-2009, secundarizar a política ambiental, principalmente o princípio da Proibição 

de Retrocesso Ambiental, e a necessidade de faixas de transição entre áreas de 

urbanização consolidada e áreas de preservação ambiental. 

De todo modo, consolida-se a aplicação das OUCs como um instrumento 

que pouco ou nada se esforça em busca de uma efetiva equidade socioterritorial e 

que objetiva eliminar as restrições aos parâmetros urbanas impostas pelo 

macrozoneamento ambiental. Entendimento presente nos modelos aplicadas nas 

gestões de Juraci Magalhães e as de Roberto Cláudio. 
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Mapa 23 — As OUCs da Quanta e os assentamentos precários não delimitados enquanto Zeis 

Fonte: Elaborado pelo autor (2021). 
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A última análise desse processo reside na relação que as minutas das 

novas OUCs estabelecem com outros instrumentos da política urbana, como as 

Outorgas Onerosas de Alteração do Uso do Solo e da Transferência do Direito de 

Construir com a própria OUC. O quadro com a utilização de todos os instrumentos 

leva a um cenário com alterações praticamente irrestritas dos índices urbanísticos. 

Exemplo disso é a Zona 4 da OUC litoral central, que possibilita uma taxa de ocupação 

de 80% do lote, o índice de aproveitamento máximo de 4, mas que pode ser comprado 

mais mediante Outorga, e a altura máxima delimitada apenas pelo limite imposto pelo 

Comar (Comando Aéreo Regional). 

Quando perguntado se a utilização combinada de instrumentos seria 

mantida nessas novas Operações, obteve-se como resposta da Seuma (2021) que a 

aplicação de outros instrumentos urbanísticos dentro de OUCs já era uma 

possibilidade prevista e que estava em conformidade com a legislação. 

Hissa (2021) procura sistematizar como a relação das Outorgas com as 

novas OUC se estabeleceu e como foi tratado nos estudos.  
 
no estudo da quanta, uma das questões que foi colocada, foi... se haveria, 
digamos assim desconto financeiro pra aplicação dentro da operação urbana. 
Então, ou seja, como se fosse um indutor para que você não fizesse outorgas 
fora da operação e fosse pra operação usar a outorga e ali conseguisse 
investir a operação receber dinheiro que ela precisa pra ela fazer os 
investimentos, né. Então tinha-se, criou-se esse artificio pra conseguir fazer 
com que a operação também concorresse, tivesse mais... [...] mas por outro 
lado, a outorga – apesar de ter essa concorrência e serem dois instrumentos 
distintos – ela também viabiliza, ao meu ver, porque com a outorga os 
cálculos do que a gente chama terreno virtual, que é uma das criticas que até 
eu tinha em relação as operações, era a forma de você de fato negociar com 
o investidor privado, pra que a prefeitura não saísse perdendo entre aspas, 
em relação a valorização dos terrenos e que a gente pudesse de fato negociar 
de igual pra igual pra conseguir ter os mesmos, enfim, esses investimentos 
não serem menores. E a outorga, na minha visão, ela traz cálculos mais 
definidos de como isso pode ser feito. Claro que isso tem uma subjetividade, 
mas você tem aí uma minuta de lei. Na minuta como é que são feitos os 
cálculos dos terrenos virtuais? Se você ganhar recuos, enfim... tentando 
calcular pelo ITBI e não pelo IPTU a outorga te deixa construir. Coisas que 
também dão mais eficiência... 

 

A posição assumida por Veloso (2021) é mais enfática. Para o economista, 

ocorre em Fortaleza um “um problema seríssimo de dessincronia de legislações e 

instrumentos”. Em sua avaliação, ele entende que é necessário que o Estado melhor 

medie a relação entre os instrumentos e, também, a forma como as OUCs são levadas 

ao mercado. Ainda complementa: 
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que essa dessincronia poderia tirar o efeito de cada um dos instrumentos. 
Não só da outorga, como da ZEDUS, por exemplo. Se criou ZEDUS na cidade 
quase toda. Como que você bota área prioritária ⅓ da cidade? Isso não é 
área prioritária. Então assim, parece mais uma demanda… "já botou minha 
avenida, eu quero minha avenida também". [...] A economia capitalista tem 
uma lógica geral de acumulação e concentração. Numa cidade que não é 
central, nem no mundo, nem no país. Central é Rio [de Janeiro], é São Paulo. 
Aqui é um centro regional. Você não tem um volume de capital para 
desenvolver mil ZEDUS ao mesmo tempo. 500 OUCs ao mesmo tempo, né? 
você cria 500 ZEDUS, área de ZEDUS, 300 OUCs, 400... Vai pulverizar. Aí, 
nos demos indicações gerais no final e algumas preocupações que nós 
tínhamos. Primeiro, tinha que existir uma compatibilidade desses 
instrumentos, que a prefeitura ou intervinha internamente com seus quadros 
técnicos ou contratava um outro estudo para poder analisar isso. Você já tinha 
uma nova lei de uso e ocupação do solo e um novo plano diretor. Você já 
tinha tanta coisa entrecruzada que você fica sem saber qual a efetividade da 
coisa. [...] [Segundamente] não adianta lançar seis OUCs em Fortaleza, não 
adianta. Porque aí não vai ter o efeito que a gente imagina de 
desenvolvimento regional na cidade, em regiões da cidade. Aí, eu vou 
pulverizar e vai virar o centro de esquina. Vai um pedacinho de capital para 
você, para outro e fica um negócio pulverizado. (VELOSO, 2021) 

 

Nos fragmentos e durante o processo de elaboração dessas novas OUC, 

a relação que elas definiam com outros instrumentos precisavam de modificações. 

Isso porque, da maneira que estava posto, as Outorgas e as ZEDUS funcionam como 

concorrentes das operações urbanas foram evidenciados. Como discutido 

anteriormente, talvez, esse aspecto concorrencial também tenha contribuído para a 

não consolidação das Operações já em vigor. 

O que ficou como encaminhamento da consultoria, presente no discurso de 

Veloso (2021) era que se exigia uma redefinição pelo Estado. Em outras palavras, 

fala-se de um ajuste regulatório de regulamentações já estabelecidas, objetivando 

adequar a legislação para que se possa se estabelecer uma nova frente de expansão 

através das OUCs. Esse é um processo basilar de desregulação da regulamentação 

(AALBERS, 2016). 

Referente as Outorga Onerosa de Alteração de Uso, além de permitir a 

utilização combinada, as novas Operações estabeleceram descontos — 25% nos 

cinco primeiros anos, 20% do sexto ao décimo e 15% nos dez anos seguintes — nos 

valores daquelas quando utilizadas em imóveis que se encontram dentro de seus 

perímetros. 

No transcorrer deste processo as Outorgas passaram a ser incentivadas 

dentro dos limites das OUCs. Decidiu que assim era talvez uma forma de concentrar 

esses investimentos nas áreas das operações. Diferentemente, as ZEDUS se 

consolidam como um entrave maior, porque elas garantem benefícios como a 
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modificações de parâmetros urbanísticos sem contrapartida financeira. O relatório das 

novas OUC, elaborado pela Quanta, considera que: 
 
Nestes casos, não seriam viáveis investimentos nos perímetros OUC que 
necessitam de uma contrapartida, uma vez que há disponibilidade de 
ZEDUS, zonas que recebem incentivos sem necessidade de contrapartida, 
localizam-se nas proximidades dos perímetros. Além da dificuldade na 
captação de investidores, a proximidade desses limites também abre 
precedentes para a inviabilidade de alguns usos, visto que alguns 
empreendimentos têm um raio de influência bastante abrangente e são 
prejudicados pela concorrência lindeira — como no caso de instalação de 
torres comerciais e residenciais de mesma tipologia. (QUANTA, 2019, p.20) 

 

Os próximos passos ainda estão em aberto, já que esse processo se 

encontra em andamento. Entretanto, o que se verifica é que o atendimento irrestrito, 

no passado, aos interesses imobiliários através do estabelecimento de Zedus em 

grande parte do território de Fortaleza agora constituem um entrave para a 

implementação futura das OUCs — ver mapa 24.  

Entende-se que mais que o atendimento aos interesses do mercado 

através de regulamentações, é necessário um rearranjo contínuo para que se 

proporcione novos períodos de acumulação. A partir de arranjos regulatórios, em seu 

passado recente, o Estado local proporcionou potencial construtivo de uma forma tão 

descomedida que agora são necessários reajustes para que ele consiga coordenar 

os investimentos do mercado imobiliário nas áreas das Operações, estabelecendo 

novas frentes de valorização do capital. 

Esse processo de uma forma geral evidencia a importância dos desenhos 

dessas regulamentações. As OUCs estudadas, mas as PPPs de uma forma geral, 

dão-se através de processos pouco participativos ou não participativos. A 

participação, muitas vezes, restringe-se a consultas ou audiências públicas em etapas 

já avançadas, com pouca ou nenhuma mobilização de segmentos da sociedade civil. 

Em contrapartida, o próprio desenho por eles estabelecidos demonstra uma escuta 

contínua dos interesses do mercado. 

Questiona-se se os processos evidenciados podem ser vistos enquanto um 

afinamento do instrumento. Se hoje são necessários processos mais complexos é 

porque são reflexos de atores que também se modificam com o tempo. A exemplo do 

processo de financeirização, de modificações na administração pública e mudanças 

de gestões, da entrada de novos agentes ou complexificacão dos já existentes e do 



 303 

antagonismo como expressões da luta entre as classes em disputa — a partir do 

confronto com alguns movimentos sociais da sociedade civil organizada. 

Da discussão, entende-se que as PPPs precisam ser vistas enquanto 

processos não monolíticos. São processos que demandam uma reestruturação de 

regulamentações anteriores, processos que demandam modificações contínuas delas 

mesmas e modificações do próprio Estado. São arranjos que se adequam ao contexto 

espacial, o tempo histórico e os agentes envolvidos.  
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Mapa 24 — As OUCs da Quanta e as Zedus  

Fonte: Elaborado pelo autor (2021). 
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5 CONCLUSÃO: SOBRE MOTIVAÇÕES E RESULTADOS 
 

 
Estamos vendo que nenhum poder, mesmo ou sobretudo o 
mais autoritário, o mais repressivo, pode resistir por muito 
tempo à pressão, ainda que pacífica, de uma multidão que não 
volta para casa, que ocupa lugares.  

Patrick Boucheron, 2018 
 

La tarea más necesaria a que debemos enfrentarnos es la de 
inventar um mundo nuevo que pueda ir reemplazando al 
actual, que tiene sus horas contadas. 

Josep Fontana, 2013 
 

 

O que motivou a inflexão inicial dada a esse processo de pesquisa — o 

texto de Milton Santos sobre a pobreza urbana — é também o que ressignifica essa 

conclusão. Quando o autor argumenta pela busca de processos mais estruturais, nas 

“raízes do mal”, para verdadeiramente explicar como se estabelecem os processos 

urbanos de paupaperização, ele modifica o entendimento de processos apenas pelas 

transformações que lhe são visíveis.  

A busca por uma perspectiva cada vez mais estrutural para enfrentar a 

problemática colocada se fortalece em detrimento de uma análise que parecia estar 

vinculada mais aos próprios rebatimentos do que a qualquer outra coisa. A análise de 

processos a partir de seus reflexos territoriais são importantes, não é isso que se 

discute. Defende-se que eles sejam acompanhados de uma ótica e de um 

entendimento dessas transformações em uma perspectiva verdadeiramente 

explicativa. 

Para tanto, as prerrogativas da totalidade e da historicidade foram tidas 

enquanto ferramentas dentro de um arcabouço teórico e empírico. Objetivando 

avançar sobre os vários estudos que abordam as PPPs, adotou-se uma perspectiva 

metodológica que compreendesse, acadêmica e politicamente, a contínua 

necessidade de se focar nas contradições, nos preceitos formativos e ideológicos e 

nas mediações com a materialidade social.  

O Estado emerge, assim, enquanto objeto primeiro e, com ele, talvez venha 

a primeira grande dificuldade encontrada no desenvolvimento deste trabalho: 

relacionar uma teoria de Estado que entendesse a necessidade da acumulação 

capitalista sobre o espaço sem secundarizar o próprio Estado e suas ações. Muita 
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dessa dificuldade e das dúvidas dela derivada são respondidas quando se encontra a 

Teoria Materialista do Estado (TME) de Joachim Hirsch (2010). 

A TME fundamenta todo o trabalho tanto quanto ele se estrutura em torno 

dela. Escolha essa que em muitas ocasiões é momentaneamente imobilizante, mas 

que consegue ser transposta pela própria maleabilidade encontrada na teoria. É pela 

movimentação em correntes tão heterodoxas na obra de Hirsch (2007a, 2007b, 2010) 

que a interdisciplinaridade almejada por este trabalho consegue ser efetivamente 

incorporada. Articula-se fundamentos que se originam nas teorias marxistas que 

pensaram o Estado, como o trabalho de Poulantzas e Gramsci, com argumentos de 

Weber e a categorização proposta pela Teoria da Regulação. 

Se o objetivo era compreender as Parcerias Público-Privadas (PPPs), era 

necessário primeiro entender como ocorre essa divisão em nossa sociedade, entre o 

público e o privado, e como, pelas PPPs, ela é modificada e se altera visando a 

continuidade do sistema capitalista. Para tanto, fez-se essencial o segundo capítulo.  

Carregado de um rigor um tanto teórico e de complicada compreensão, ele 

se fundamenta da necessidade de se pactuar essa base. Dois entendimentos se 

fortalecem: o de autonomia relativa e de Estado ampliado. Essas categorias são 

centrais para visualizar as contradições, as idas e vindas, os limites e os potenciais 

da relação Estado/Sociedade; Estado/Economia.  

Feito isso, o passo seguinte era de caracterizar o vínculo espaço-temporal 

que essa relação assume. Assentado na necessidade de entender como os elementos 

do Estado ampliado pós-fordista se implantam enquanto expressão do 

desenvolvimento da forma política, a teoria de Hirsch (2010) é observada pelos 

contrastes com a análise de Chesnais (2002) — quando esse trata da consolidação 

do Regime de Acumulação sob dominância financeira. Estabeleceu-se um paralelo 

entre essas duas teorias que, na perspectiva deste trabalho, concebe-se que tratam 

de um mesmo período no desenvolvimento do sistema capitalista.  

O desenho narrativo de como utilizar as teorias de Estado e do Regime de 

Acumulação sob dominância financeira, perspectivas tão gerais, e incorporá-las em 

uma avaliação das PPPs foi o segundo obstáculo encontrado. Por vezes, a longo do 

processo de redação, questionamentos sobre a natureza desses processos, se 

teorias tão amplas poderiam servir de arcabouço para o objeto de pesquisa; se os 

processos evidenciados só compreendiam realidade de lugares mais centrais, seja do 

Brasil, seja do mundo. 
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As PPPs e as desregulamentações são demonstrativos da insaciabilidade 

do capital e, se os seus reflexos na produção do espaço não se faziam tão presentes 

a ponto de vários questionamentos sobre o sentido desta pesquisa, defende-se uma 

abordagem que buscasse entender estruturalmente como esses processos se 

consolidam. 

Nesse sentido, a atuação estatal no processo de sociabilizacão capitalista 

e operando em um Regime Pós-Fordista passa a se constituir uma das da chaves 

analíticas. Outra aborda a ampliação do Estado que, com ela, refirma mudanças na 

institucionalização das classes e um modelo particular de atuação na economia, na 

sociedade e no espaço.  

A mediação para se contextualizar a forma em que o Brasil se insere no 

sistema internacional, e como isso condiciona toda uma lógica de atuação estatal, é 

feita com auxílio de duas outras categorias: neoliberalização e financeirização 

Aquela é vista aqui segundo Mascaro (2013) como a política do Estado 

pós-fordista e por Harvey (2014a) enquanto uma doutrina aplicada aos Estados. Esta 

é caracterizada pelo estímulo de alocações produtivas em detrimento das financeiras 

(BRUNO; CAFFE, 2017). Tendo-as enquanto ferramentas, é construído um cenário 

onde se constitui paulatinamente um modelo de acumulação rentista-patrimonial, 

reproduzido através das estruturas da financeirização, operante por processos de 

neoliberalização e associado a uma crise política de legitimação. 

As PPPs garantem uma possibilidade de atuação mesmo quando o modelo 

adotado diminui as margens para intervenções do Estado no campo econômico e no 

social. Em um regime que já é marcado pela acentuação da marginalização, 

exploração e das desigualdades, o enfraquecimento e a incapacitação de outro 

modelos de atuação estatal no espaço e na sociedade é racional e funcional às 

diretrizes gerais e globais do processo de acumulação capitalista. 

O terceiro capítulo desta dissertação atende à necessidade de melhor 

mediar a materialidade assumida pelos processos evidenciados em suas expressões 

teóricas, consistindo das definições das Parcerias Público-Privadas. Nele, em um 

primeiro momento, é tentado estabelecer uma relação das PPPs com o que viria ser 

o seu discurso de implementação e com o que viria a ser a ação de uma lógica 

particular. Em um segundo momento, o objeto é a chegada das PPPs ao Brasil, suas 

definições legais e sua caracterização.  
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Por fim, é estabelecido um arremate entre os conceitos trabalhados nas 

partes anteriores com as PPPs.  O objetivo é estabelecer a lógica de funcionamento 

das PPPs não do ponto de vista operacional — este seria trabalho para um 

administrador, para um engenheiro civil, para um jurista. Buscou-se a compreensão 

de que elas são coordenadas pelo atual Regime de Acumulação sob dominância 

financeira e enquanto expressão do modo de regulação dele derivado, transladando 

as características patrimonialistas e rentistas do caso brasileiro para a produção 

espaço urbano.  

O quarto capítulo teve a missão de tentar entender como as PPPs são 

introduzidas, efetivam-se e se estabelecem dentro de um contexto. O recorte é o intra-

urbano continuado da Região Metropolitana de Fortaleza. Para tanto, dividiu-se em 

três eixos que seguiam toda a estrutura interdisciplinar, a qual foi empenhada durante 

todo o trabalho. Os eixos assumiriam relações entre múltiplas áreas do conhecimento.  

Então é estabelecida, em um primeiro momento, uma relação de tentar 

entender como a fraca autonomia desses municípios inviabiliza investimentos em 

infraestrutura e impõe uma lógica de efetivação de PPPs. Em um contexto que já é 

marcado pelo domínio do mercado imobiliário formal na constituição de suas relações 

e na estruturação urbana mediante a segregação e fragmentação do espaço, esses 

processos retroalimentam essas dinâmicas socioespaciais. 

O tópico seguinte buscou entender como isso é estabelecido em níveis 

institucionais — onde o Estado se adequa para implementar esses novos processos, 

para abertura de novos mercados e para a criação de frentes de valorização.  

Por fim, no terceiro eixo do terceiro capítulo, é estabelecida uma mediação 

normativa e institucional, onde as OUCs são analisadas a partir de suas 

regulamentações, suas vinculações com outros instrumentos e sua relação com o 

espaço, observando os processos já em implementação. 

Ao longo do trabalho, processos foram descortinados, mas não 

encontraram aqui a profundidade que mereciam. Constituem-se, portanto, em uma 

agenda para futura investigações. Em um rápido exercício, pode-se enumerar três 

deles: 

(a) A adoção do modelo inviabiliza a própria efetivação do instrumento (PPP), 

principalmente em sua expressão administrativa. Isto é, melhor perceber a 

relação dos juros, que é uma expressão de uma lógica financeira, 

inviabilizando investimentos em PPPs. O que compromete, dentro da 
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própria lógica imposta pelo modelo de acumulação, o Estado a si mesmo 

em detrimento de interesses rentistas. 

(b) A adoção de programas vinculados aos organismos internacionais, onde se 

verifica uma imposição de intervenção em uma lógica de curto prazo e 

seletividade espacial (áreas centrais) garantem maior valorização por parte 

do mercado imobiliário. 

(c) A complexificação da cidade e a atuação estatal condicionada a interesses 

extra-locais levam à continuidade e à intensificação de uma estruturação 

urbana conjuntamente com a segregação e a fragmentação socioespaciais.  

Entretanto, no que se pode avançar, buscou se afastar das constatações 

de uma pretensa diminuição das atividades estatais — por vezes, muito motivada pelo 

estudo do aparelho estatal a partir de suas funções mais evidentes concentradas 

somente em uma área: a política urbana. Advoga-se em contraposição. Defende-se 

uma análise que tenha como foco as redefinições do aparelho estatal a partir de sua 

multiplicidade de atuação. Não que o Estado esteja ‘encolhendo’, ele está se 

movimentando e se ampliando no sentido de determinados agentes.  

Pontua-se que o Estado não mudou a relação estrutural de 

subordinação/dependência com a sociabilização capitalista e, por conseguinte, ao 

Capital — expressão da forma valor. As relações estruturantes, por sua vez, estão em 

contínua alteração. Isso decorre das crises e da emergência de um novo Regime de 

Acumulação e Modo de Regulação. Nesse sentido, a atuação do Estado é para 

assegurar um novo padrão de acumulação, e que, em um novo período do 

capitalismo, o Estado tem que abrir algumas fronteiras para o capital portador de juros.  

A argumentação parte da afirmação de que as PPPs passam a constituir 

um mecanismo central de pulverização da introdução da agenda neoliberal na 

administração pública, sendo resultado da agenda pregada pelos Organismos 

Multilaterais, pelos grandes bancos nacionais e pela disputa de recursos pós-1988 

(municipalização pós-CF). 

Com elas, o poder público diversifica a forma de atuação em conjunto com 

o mercado, em especial o imobiliário, expressa através da criação de novos 

instrumentos e redesenho de outros já utilizados. 

A modelagem regulatória caminha para a diminuição das propriedades do 

Estado. O mercado se relaciona com o público de formas continuadas e o que outrora 

já foi um processo de delimitação entre essas duas esferas se torna cada vez mais 
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transparente. A seção demonstra ainda como as iniciativas desenvolvidas objetivam 

passar à iniciativa privada os principais ativos públicos, inclusive alguns de 

financiamento recente, mas que essas PPPs não conseguem se viabilizar por 

problemas de desenho, pelo contexto econômico e por falta de dimensionamento da 

própria demanda. 

A centralidade do Capital não é nova, mas é diferente. E agora tem 

implicações mais graves no cotidiano, justamente pelo imbricamento maior com o 

setor privado. O Estado se re-escalona e se reestrutura para seguir com esses 

interesses. 

Aqui, a reestruturação institucional e regulatória em contínua modificação 

é sinalizadora de um poder local comprometido com regimes regulatórios 

neoliberalizados (PECK, TICKELL, 2002). Frentes de valorização do Capital são 

ampliadas por diferentes experimentações e sucessivos ajustes regulatórios. Têm-se 

um processo que, variando a depender do político, refinam os mecanismos que 

garantem a acumulação ampliada, se não agora, em algum momento. 

Esse processo é sinalizado também no aprendizado extra-local em 

detrimento das demandas manifestadas pela sociedade, no pensamento imediatista 

que compromete estratégias de médio e longo prazo e em uma atuação que garanta 

estabilidade à acumulação financeira em detrimento dos gastos sociais. 

Dentro de um cenário com crises mais bruscas e períodos de acumulação 

mais curtos, o Estado, que se torna ainda mais necessário no ambiente regulatório, 

perde paulatinamente sua capacidade parcial de intervenção e controle. Com outra 

perspectiva em mente, a atuação política é no sentido de garantir que a destruição de 

riqueza pública seja base para um novo ciclo de expansão/acumulação. 

Em uma das várias entrevistas realizadas no desenvolvimento desse 

trabalho, um dos entrevistados, quando arguindo sobre responsáveis pelos processos 

de planejamento na capital, falou: “um sonha sem botar o pé no chão e o outro não 

sonha com nada e acha que o inferno já é paraíso”. Entre o descompromisso com a 

realidade material e o compromisso com o capital, mas ambos com uma crença irreal 

de que o mercado tudo provê, Fortaleza e o Ceará constituem-se, assim, no avanço 

do atraso, a política de escassez agora na lógica financeirizada. 
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ANEXO A — COMPOSIÇÃO DA RECEITA PÚBLICA 
 

Diagrama 04 — Classificação da Receita Pública 

Fonte: Vignoli e Funcia (2014, p.37). 
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ANEXO B — COMPOSIÇÃO DA DESPESA PÚBLICA 
 

Diagrama 05 — Classificação da Despesa Pública 

Fonte: Vignoli e Funcia (2014, p.41). 


