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Resumo:

Nesta

investigação, colocamos

das sociedades

contemporâneas

um fator primordial

em foco um dos principais
: a industrialização

de consolidação

dade econômica. Esta ampliação

a degradação
correntes
ção
dos

e os riscos

da propria

social.Avaliando-se
promotores

de

tais

como

investimentos,

do risco e da dominação,é
novas correlações

industriai
se dá

possível

produtivos

do processo

são reconhecidos

produção

pesada

ou de re-lançamento

dos processos

da com base em uma nova conceituação

paradigmas

de produção, onde

e do estágio

e como

das

avança

conCluir-se
destes

ativi-

é analisa-

como intrínsecos

a sustentação

de forças por ocasião

da

como

e de -

de organizaprioridades

a consciência

pela emergência

de

investimentos.
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"DEGRADAÇÃO

Parte

E RISCOS

1- "Progresso

Meados

DA AMPLIAÇÃO

DOS

PROCESSOS

industrial",paradigmas
tendências

da década

de 1980

a crlse prolongada, renasce

PRODUTIVOS"

de ontem e
fortes de hoje

: no esforço

e na urgência

de vencer

uma idéia de solução que não é nova,mas,

que

a cada parto se reconstitui.
Desencadear
veitamento

de recursos

industrial,
niões,

são paradigmas.
zes,mudando

programas

de obras,

algumas

são modelos

das dissidências

funcionando

social

que se cultivam, trocando

do a integrar

é forte,e

a memória,

pregadores

e formulam

o "sistema",insistindo

sejam revalorizados,

O assunto

certas

opi-

de tôda forma,

a roupagem,

e as ve-

fantasmagóricos

para

em que os princípios

da

ou ,que sejam salvos.

onde acontece,

e alimentando

e os poetas

envolve

o mito.Um

do povo,

muita

gente,passan-

certo clima que os arti~

os ídolos e alguns

tão bem," ..mesmo que estejam

aliás, nós pesquisadores

segundo

atuais;

quase

de apro-

da infra-estrutura

e de transportes ..."Remédio",

segundo

projetos

e hídricos,ampliações

de ímpeto ou de aura,expedientes

tentar manter

tas,os

minerais

energética

"ilusões"

dominação

e sustentar

líderes

aqui e acolá derrapando,

captam

como,

/

e professores.

"Dormia a nossa pátria-mãe,tão
distraída,
sem perceber que era" subtraída,
"!em tenebrosas transações;
seus filhos erravam cegos pelo continente,
levavam pedras feito penitentes,
erguendo estranhas catedrais ..."
(Chico Buarque

Algumas
os miseráveis

alusões

desta

carregam

pedras

drelétrica

dos leitores

estranhas

filhos cada vez mais
mo os garimpeiros
cumprindo

e, também,

para a maioria

algumas

se revoltam,

pelos

dos visitantes,

da Amazônia,

nuclear

a sociedade

de Angra,

é outra:
às cegas;

e não escravos

não são assim tão estranhas

e para quem mora nas imediações ...

como a hi-

dos espectadores,

ao invés de perambularem

são cada vez mais assalariados,

e

caminhos

catedrais

ou a central

à distância.Porém,

pena ... e as catedrais

as constrói

de fato, os expropriados

como os garimpeiros

a ponte Rio-Niterói

que as conhecem

Hime, "vai passar",l984)

vezes andam errantes

brasileiros,

feito penitentes;

de Itaipu,

sao deveras

sao inevitáveis:

pátria muitas

do país; de fato, muitos

e Francis

e
os
mes-

ou reféns

para quem

03.
Algumas
quisadores
tricas

das catedrais

e pelos propagandistas

com suas barragens

ticadas

e repelidas

gandistas,

sempre

- as centrais

pes-

hidrelé-

- começam

a ser cri

e contra-propa-

da parte

dos. próprios

oper~

da parte dos moradores,ribeirinhos

prejudicados

a natureza

lética, ... ou da mrstica,
Eodem

repulsa

ou

por tais obras.

é controvertida, exacerbada

que, afinal,

artistas,pelos

artistas,pesquisadores

das catedrais,

A reação

do progresso

assim alguma

até longinquos,quase

pelos

e seus lagos artificiais

por outros

refletindo

rios construtores

percebem

mais citadas

~ de um lado,aqueles

e a sociedade

mas que as coisas

avançam

na base

necessàriamente

que

da dia-

mudam,

e

até se inverter:

"O sertao vai virar mar,
e o mar vai virar sertao ... "
(Antonio Conselheiro,Bahia,inicio

do sec.XX)

(Sergio Ricardo e Glauber Rocha "Deus e o Diabo na terra do sol",anos

" ...e o sertão

1960)

já virou mar ... "

(Sã e Guarabira," Sobradinho" ,anos 1970)
,e de outro
didos,que

realmente

e resolverão

lado, aqueles

a eletricidade

os dramas

repetidos

que acreditam,
e a indústria

convencidos

salvarão

ou ilu-

suas regiões

e acumulados:

"Vejo a usina feliz mensageira,
dizendo na força da cachoeira:
-o Brasil vai, o Brasil vai~!
Olhando prá Paulo Afonso,
eu louvo o 'nosso engenheiro,
eu louvo o nosso cassaco,
caboclo trabalhador.
"
CLuiz Gonzaga,pai

Meados
outros
sucedem
muitas

de 1980, os paradigmas

paradigmas

: -ao programa

os monumentos
e grandes

por suas fortes
toào o mundo.

obras, montando
relações

Sucederao

Se assim
muita pesquisa,

um parque

agora as obras

fôr, a encruzilhada
coletiva

Teixeira,1950)

renascer

e de obras

negociatas

com o capital

e uma energia

podem

de metas

e as grandes

e Humberto

das cinzas

do periodo

do regime

industrial

financeiro

de

JK se

militar,suas

pesado,animaào

e com a indústria

da Nova República?
e ·grave, merece
rara •..

muito

debate,

de

04.

Neste

momento

do de forma intensa

singular,

e conflitiva,durante

mada só pode se concretizar
vo(mobilização

previstos

chamado

interesse

baratos

e mais

terreno

das não pela guerra

do verdadeira

alguns

muitas

vontade,

semsocie-

I

ou um grande

corretamente. Como se

novamente

empolgar

as inicia-

nas varias

regiões

de um gran-

as economias

mas pela

a realidade

anos depois,

nacionais

luta de classes

e a consciência

para ir derrotando

simplesmente

aos poucos

grandes

e opressivas

como as grandes

tros critérios,

se farão com outros

sob outras

outras bases

social

devasta-

em sua fase

concepções

obras e programas

industrial,

ter
e sen-

gigantescos,

E, quanto

se

às demàis

mesmo que não sejam

obras do passado

procedimentos,

sociais,

parecem

esta concepção,

"não ser como antes".

e de expansão

ar

recente,terão

ou

ou até mesmc,serão

filosóficas,

e portanto,

em

técnicas ...

E porque

estes

(outros critérios,
rismo particular,

condicionantes(se

procedimentos
ou por sermos

ou que mistifica
existentes

nas instâncias

ses, e também

aqui.

As relações
os interesses

a participação

desta ou daquela

sociedade,

dos movimentos

parlamentares

mas porque
sociais,no

e jurídicas

as estratégias

dos assalariados

e das, associações

para o interesse

reforçam

ganham

ideoló-

, em muitos

mudam

outras

paí-

sociais,
em nos-

evidências,

de solidariedade,

coletivo,têm

seus fundamentos,

são tendências

interesses

anos.Entre

corrente

debate

dos Estado-nações,

ainda mais nos proximos

ou voltadas

sua linguagem,

"partisans"

? e estas profecias

Não pelo nosso volunta-

de força entre os principais

de classe,

sos dias, e mudarão

houver)

e concepções)?

"outra"

no âmbito

gico, e mesmo

minorias,

dominando

a funcionar

para reconstruir

de recuperação

realmente

que para

de "plano Marshall" ,quarenta

esta aparência,

houver,poderão

que advoga

mais serviços,mais

até aqui ...

sufucientes

concebidas

,e

um novo fôlego,engendra

uma grande

classes,

convencional,

No entanto,

riscadas

coleti-

minimamente,o

a impressão,

atrás pudesse

de várias

ser re-editado

medidas

num esforço

reto-

dos investimentos)

continuar

bastariam

Como se uma espécie

aguda,

décadasiesta

produtos,

tem sempre

para que tudo voltasse

tivas e os interesses

forças

exemplo,mais

que lhe permite

o "New Deal" de meio século

mais

ela fôr baseada

onde se cultiva

atual.Assim,

político

pudesse

as últimas

e financiamento

de que o capitalismo

dades do mundo

de país!

algo que fói vivi-

forem de modo a satisfazer,

público(por

pre uma macro-solução

acordo

retomar

accessíveis ... ).

É neste
e certeza,

quando

de trabalhadores

se os resultados

espera-se

de

outro pêso,aprimoram

audiência ...
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Dizer que as relações
ser uma leviandade,
já previram
bilismo

anulando

"sempre haverá

desigualdades,

certos,

tudo seria

Dizer que vamos
industrial

num enrêdo
crescente

também

de utopias
de outros

é constatar
já obtidas

interesses,

ou popular

~ reconhecer

este pêso

ou co-optados,
das conquistas

As man i-f es t aç oe s são II\úl, t.í p Las, nem sempr e conectadas

ou con-

na indústria,

evidentes,

da indústria,em

e em tôrno da indústria.

reformas

dos' côd í-qos

açBes,mobilizações

ou contra

mntra

as irresponsabilidades

í-c

ar- ou de b arra'r a

Lrnp

Larrt.aç

controle

social

de utopia,pois

ou popular

se houver,

de se orgahi~ar

a integridade

da reprodução

sa também um mov i merrt.cde r-es íis-t.eric
e que o regime

politico

insta-

trajetos ...

dos investimentos

se dará no terreno

não e

da necessida-

a sobrevivência

indivídual,familiar,

ã dominação

em vá -

de certas

ria (contra o risco,' contra o pr e j uf ao ), o que desemboca
para fazer frente

física

ou comunitá-

também

na orga-

~~ o que no caso brasileiro,

à

í.a

dorní.riaç

que o regime

âo

anti~democrãtico

de-

e contra-campa-

ào

para garantir

e

os efeitos

cometidas

local,idades ou ao longo de certos

de, da necessidade

.i ndu st r í-a í.s

; e pr.essões (o~ contra-pressões

de mod f f

errt.Ldo

uma expressão

exerce

ou como

ítens das

Enfim,o

nização

do inves-

muitos

em certas

,garantir

de crença.

uma certa irreversibilidade

do funcionamento

rias zonaS industriais

l,ações

como:

até aqui escamoteados

das leis trabalhistas;protestos,

nhas no s

em chavões

uma questão

ou políticas.

entre si, mas, es-t.âoax!

gradantes

do imo-

não é como num jôgo de cartomantes

literárias

no terreno

apenas

os arautos

empregados, ... ", e, se

rumo ao ,controle social

histàrucamente,

lutas sociais

vergentes

como também

patrões,

nao pode

tanto os artistas

esta possibilidade,insistindo

miséria,

ambos estivessem

e m~darão

nem um "wishful'thinking";pois

("Vai pass ar, vai pass ar ~~u).

vivam

timento

de força mudaram

expre~

e coriorru.co

multiplicou

e aperfeiçou

investigação,

e o teor de

aqui mais do que alhures •

.•.•

~ •••.

~ •.•.••••.••••

,

~ este portanto,
nossa

••

'!."!..

o cenário

de nossa

comun í-caç âo aos' demais. pe squ.í-s ador-es-que se debruçam

tões relativas
decorrentes,

ao processo

de t.rab aLho e às reinvidtcaçbes. sociais

ou por ele engendradas.Passamos

te os recortes

de nossa pesquisa

Investigamos' apenas
lidades

especIficas,

nadas,as
econômico

quais

da superaçao

talidade,como

a. chamada

indústria
hist6ricas

na-o compõem

da crise, embora

discorreremos

a delimitar

e o nível ms·debates

em suas situaç8es

evidentemente

sobre as ques-

a seguir.

mais precisamen~

correspondentes.

pesada,

com suas moda-

e geogr§ficas

o "todo" do problema

sejam partes

de Le

integrantes

determisocial
desta

e
to-
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Mesmo que tenhamos

:

tria,conseguimos
politica,

demonstrar

e também

em geral,

tecnologias

na informática,
indústria
monstrações

do mesmo

,dependem

gênero.

que a indústria

pesada

propicia;

Estudando-se
vimento

econômico

dominante

ças produtivas
seus próprios
condições

favoráveis

listas,havia
aparente

Nesta

entre

aqueles

e seriam

ordem

de origem

-democrata;

sociais

para a nossa

investi-

havia

do desenvoluma tendência
das for-

provocariam

os

num pais que apresentasse

fases revolucionárias

e do socialismo

social,

algumas

capitalistas,

industrial,

industrial(nos

liberdades

de-

fundamentais

de uma ordem

poder-se-ia

republica-

"evoluir"

de uma

para uma ordem republicana

poder-se-ia

trilhar

o caminho

de base militar-partidária,tipica

ou de libertação

de uma

de fato, uma "nova sociedade".

os principios

regimes,

materia-

ou "na esteira"

do capitalismo

burguêsa,liberal

nos demais

como pensadores

por detrás,

estaria,

de uma ordem republicana

colonial,

da

das

para uma ordem

republi-

os programas

de obras

de base operário-camponêsa.

De toda forma, o surto
e de investimentos
pluralista,

his-

industrial,

o desnvolvimento

sobretudo

domina)

assegurados

nos regimes

cana popular

situação

programa

contemporâneas

,ou de uma consolidação

nova etapa de organização

passagem

:... afinal,

notável:

na mais moderna:

social

concepções,

de forças

interpretativas

que se reconhecem

reais ou supostos),

republicana

sob a mesma

da

e de energia

todas estas

de industrialização,

intrinsecos,

uma convergência

prevaleceriam,

dependem

pro-

para um surto industrial.

progressão

casos,

de materiais

foi um desafio

às tecnologias

(nos casos em que este regime
mais

a nosso ver, em que

a correlação

correntes

dos anos 1980

resultados

e de-

por nós consultados.

as várias

e o acesso

Mesmo

se altera

e do processo

no inicio

ou a

a nossa investigação.

sempre

gação e para os pesquisadores

bélica

argumentações

em tôrno deste ou daquele

tecnologia,

como as

e suas aplicações

mais especificamente,

como de vanguarda, frutificam

impulsionadas

âmbito mais

e cada qual com sua dinâmica

e, além disto,

em que conduzimos

desta ou daquela

está,

de suprimentos

Saber em que sentido
e politicas

ser desenvolvidas

pesada,e

onde a prática

ou ainda a economia

mais recentes,

e da logistica

e social

ramos da indús-

particulares

a eletrônica

A importância

infra-estrutura

tórica

terrenos

a saber,

poderiam

da indústria

que se apresentam

estes

estão em cheque.No

e em certos

ou as bio-tecnologias,

tôdas estas atividades,
pria

teórica

"de ponta",

aero-espacial,

sõmente

que êste é um dos terrenos

a competência

amplo da indústria
chamdas

investigado

levariam

industrializante,

a uma nova cultura,

a um novo e às vezes

desconhecido

a uma visão de mundo mais

patamar

das lutas sociais.
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Descendo-se
f

e em certos
cadeados
centar

casos,

ao nível

de cada região

tais programas

a estes modêlos

cimentos

interpretativós.

onde um processo
na sequencia,

estes programas
revolucionário

garantiu

do são implementados
-colônias

processos

de cada Estado-nação,que
Quando

ou os países

as grandes

obras

de reconstrução

teriam
social

outros

Muitas

marcantes

industriais
chegou

sob ocupação

e econômica,

a acres-

sugerem

na conformação

a seguir. (*)

são implementados
o grande

das forças

estrangeira

próprio,

aconte-

de cada

brevemente

em países
capital,

sociais

independentes,

militar

um significado

ingredientes

a expropriar

recentemente

nacional,

onde foram desen-

análises

recapitulamos

uma outra correlação

em países

de cada região

internacionalizada

industriais,haverá

extraordinários,

sociedade,

de cada país,

- ou quan-

como as ex -

- nestes

um pêso marcante

como ilustraremos

e

na parte

casos
na etapa

3 desta

comunicação.
Nestas
tes

não

situações

sàrnente os

de mobilização

e às vêzes

prognosticada

to e das frações

grande

de produtividade,

político-ideológica,

de trabalhadores,
nacional,

ideais

históricas,de

também

a revolução,

os esforços

os partidos,os

armadas,

e cuidadosamente

que fizeram

mas

envolvendo

as forças

repercussão, estão presen-

mantida

épicos

sindicatos

num clima de mobilização
pelos

líderes

ou que obtiveram

do movimen-

a independência

do país.

xxxxxxxxxxx

e

( *)Esta
uma recapitulação
fundamental
para se familiarizar
com o nivel em que o
debate se situa.Em
uma elaboração
mais longa, a ser apresentada
em uma tese de Doutorado de Estado,incluiremos
alguns capitulos
dedicados
a este contexto
científico
e ideoiogico
preciso,que
aqui apenas esboçamos.Como
esta apresentaçãu
tem outras finalidades,
e sairá a público
na forma de uma intervenção
num debate profissional,vamos direto aos resultados,ainda
que parciais ... Acreditamos
assim que as linhas de
pesquisa,
como esta, sustentadas
durante
anos,utilizando-se
de métodos
de pesquisa
direta e também do acesso às publicações
de outras pesquisas,e
também do acompanha
mento dos meios de comunicação
- devem possibilitar
concluir
e avaliar
alternativas
a partir destas conclusões ..• sobretudo
nesta sucessão
de impasses
cientificos,educ~
cionais
e teóricos
em
que muitos de nós nos encontramos
atualmente ...
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Parte 2 - Campo dos conceitos:
degradação
•

processo

de produção,

processo

de trabalho,

e risco

Se hã uma questão

insistente

no debate social atual, que reverb~

ra em muitas conversas, e em muitos relatórios e até em livros didáticos, é
certamente esta do progresso, da tecnologia, da ciência, ... Todavia,
haverá mais de uma, haverá algumas outras questões

insistentes

cuja investi-

gação e bastante urgente, salutar, e em cujo esclarecimento muitos
esforços importantes tem sido empregados ultimamente; permiti-me, para esta comunicação,

eleger a que poderia ser a mais salutar das questões:
- e o trabalhador e o cidadão diante disto (progresso,
tecnológico, ciência, ... )?
- e, que pode ser desdobrada,

cionamento

e de

pOSl-

profissional diante das questões a investigar?
- e o pesquisador, mesmo limitado pelo jogo de informação/contro

le/versões,
limitados

para efeitos de método

avanço

diante do trabalhador

e do cidadão,

que no geral, estariam

tao

quanto nós?
- e todos diante daqueles

pelos impactos

desestruturantes,

que sao mais diretamente

degradantes

concernidos

de. certas realizações

do pro-

gresso?

pretendemos demonstrar, com os resultados apresentados na 3~ pa!
te, como as correlações de força nas ocasiões de in~meros investimentos
produtivos

recentes

se alteraram

bastante,

gido em boa medida pela nova qualidade
va amplitude

da dominação

exercida

e como ~ste novo patamar

do risco, da degradação,

pelo capital,

é atin

e pela no-

e pelo Estado, nestas oca

Sloes.
Esta demonstração
lativamente

nova, diversa

exigiu,

contudo,

dos conceitos

uma formulaçao

e das definições

conceitual

re-

habitualmente

uti

lizadas no tratamento das questões acima. Estas freqUentemente dão
conta
das alterações no processo de trabalho, na organização da produção "intra-muros",

e das implicações

sobre a Força de Trabalho

de natureza

salarial.

primordiais

de ciência básica

científicas

na produção

processo

produtivo

Reconsideramos

esta contribuição,

- na medida

- e reenquadrando

de trabalho

mesmo tempo, pela relação

salarial

contém intrinsicamente.

mobilização

incluindo

noçoes

em que se trata de aplicações
as decorrências

sob uma ótica da crítica da Economia

- o processo
processos

enquanto

e o processo

int~ínsecas
política.

de produção

Assim,

se definem

e pelo risco e pela degradação

do

ao

que tais
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A combinação

•

processo

destas

de um centro

da SaGde do trabalhador
SaGde coletiva~*Era,
tica sentida

marcante,

voltados

e da Ecologia

preparava

para a questão

como uma quest~ode
teórica

e prã-

nas áreas de Ciências

Sociais

e

estejam

e dos mecanismos

o transporte

presentes

e às vezes numerosos

a mine-

de

que atingem

de trabalhadores

de

que fazem

pesado,

na gênese

de d~generação e de mortalidade,

significativos

se

uma necessidade

de obras,

ramos da agricultura

de morbidez,

concebida

das origens

os canteiros

quando

especificamente

humana,

profissionais
a respeito

com que - a indústria,

gentes

em uma ocaSlao

de estudos

SaGde/Medicina/Biologia,

processos

de trabalho-degradação-risco

como ainda é evidente,

por muitos

ração e certos

expressoes:

de produção-processo

nos foi despertada
a montagem

quatros

muitos
contin-

e de outros

Cl

dadãos.

Faz parte

de uma tal proposta

plícito' de uma programação
social pela melhoria
faça em particular
maçoes

da saúde humana

os erros,

representantes

de reverbere

e reforce

e do meio-ambiente,

tais pressoes,

assim desencadeado

des das empresas,

o estabelecimento

nas regioes

a

pressao

em geral;

de grandes

ex-

que

o

transfor-

ou demográficas.

Ao reverberar

1lonto algum,

de atividades

nas zonas industriais,

territoriais

ca e tecnolõgica

científica,

eleitos,

nao poderá

as omissões,

das instâncias

o trabalho

atenuar

associações

científi

nem justificar

as arbitrariedades

governamentais,

de algumas

de investigação

em

e as responsabilid~

bem como de uma parte
profissionais,

e do

dos

apare-

lho judiciario.

Como decorrência
rolar da investigação,
çao de certos

como o conflito

processos

nos regimes

socialistas,

propriamente

salarial.

mecanismos

moradores

próximos

e, em vários
truídas,

produtivos,

sequelas

enquanto

casos,

tanto nos regimes

concernem

e os contribuintes

que atingem

Humana

y Salud,

conflito

de investimento

cOlltém

necessariamen-

ou dos canteiros

quase

e no Brasil,

sempre

os

de obras;

os 'usuários das infra-estruturas

que, enfim,

da OPS,Mexico

como

os seus familiares,. bem como

(*) CESTEH-Centro
de Estudos
de Saúde do Trabalhador
Escola
Nacional
de Saúde Pública
da Fundação
Oswaldo
melhantes
ou complementares
a esta são desenvolvidas
Ecologia

no dese~

e diversific~

além do

e que envolvem

das instalações

também

explicar,

capitalistas

que vai muito

tais modalidades

individuos,

ou ribeirinhos

poderemos

gerado pela ampliação

tem uma amplitude
Isto porque

e apresentam

te os trabalhadores

de um tal enfoque,

cons

as sustentam.

e Ecologia
Humana,vinculado
à ENSPCruz,Manguinhos,
RJ. Concepções
setambém
no Centro
Panamericano
de
pelo

OIESAT,SP.
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Processo

de produção

A conceituação
çao parte das noções
vista,

mais ampla, mais

de "transformação",

o equacionamento

mais

simples,

tiva é o "transformação

pelo

trabalho".

que incorpore

aspectos

abstratamente

referidos.

no ãmbito

marcantes

tem evidentemente

da matéria

e da energia,

- expressões

históricas

dução - isto se dá nas dimensões
pria História
forma

humana.

uma natureza

além disto,

tornadas

equipamentos,

instalações,

Estes
transformação
desdobra

aspectos

integram

exige a ação humana,

podendo

melhoria,

uma

material,

se desenrolam

singulares

do processo

e espaciais

se dá

os processos
abstrato

de pro-

de produção

produtivos

trans-

anteriores,

e

se serve de materiais

potenciais

ou do ~rabalho

pois

tão

da Natureza e da pr~

o processo

ou tornadas

conceituação

e deste trabalho,

um fundamento

contemporãneo

valor~

através

e

de traba-

morto materializado

em

lnsumos.

na transformação

" produção,

Cabe no entanto,

por processos

já gasto,

produ-

e que tem uma forte conotação

temporais

disponíveis,

de

e deste ponto de

e, quando

de produção

já aplicado,

e de "trabalho",

na atualidade,

já alterada

o processo

de energias
lho humano

Porém,

do processo

desta transformação

O processo

produtivos

genérica

alterar

como no sentido

a produção

material

o trabalho

das condições

vivo,

humanas

estas condições
da degradação

atual dos homens:

e ao mesmo

tempo,

se

e de

re-

de sobrevivencia

tanto no sentido

e da exaustão

a

do avanço

ou diminuição

e

da

das p~

tencialidades.

Assim,

poderiamos

- o processbde
energetlco,
dentes,

que transforma

e que Somente

ação antropogênic~

sintetizar

na seguinte

formulação:

prbdti~ão Se defirteertqti~rttoprocesso
uma n~tureza

já "alterada pelos processos

se "realiz~ por "~eibdbttabalho

ampliada,

articulandb

material

espaços

e

prece-

vivo, por meio de wna

diversos

em períodos

de

tempo sucessivos;
integrando

ainda a esta conceituação,

- esta transfor~a~ãbse
do, materiali~ado
te se sustenta

dá pelb~cibrta~ento

de produção

eem

pela presen~~ativ~eregtil~dbra

de vida se altera~
so de produção.

em meios

o fato de que -

combdecorrenciaoti

inSumos,

de um trabalho
e tal processo

do homem,

combbbjetivo

cujas

intencional

passasomen-

condições
do proces-

11.

- processo

de trabalho

Uma conceituação
em conta explicitamente
dos operários

ções" empresariais
presente

do mundo

do trabalho

desta relação

do processo

de trabalho

o que tem sido a experiência

e dos técnicos

da noção primordial
pantes

atualizada

seriam

enquanto

de outro

política

Podemos

"relação

"trabalhadores

ou estatais

em cada "locus",

de hoje.

e

técnica

no entanto,

partir

social",

e técnicos"

onde os partici

de um lado, e "dire

lado. Esta relação

em cada "ambiente

deve levar

de trabalho",

básica

estaria

em cada

"espaço

produtivo".
No entanto,
pois o processo
ta relação

de trabalho

básica;

de seu congenere
de "terreno",

ele se define

de "campo",

materiais,

marcantes

dos processos

de trabalho,

nismos

de associação

e de solidariedade

Clas

e as familiariadades

lho, nos resultados

individuais

e pela

também

um

ou como

com a dinimica

noçao
terreno

se pensarmos

escamotear
os

da natureza,

e

no desenrolar

ou excluir

nas mensurações,

e das

his

os meci

nem as

nos rítmos

das jornadas

e

com

entre trabalhadores,

e coletivos

(ou

a respei

pela convivência

não há como minimizar

adquiridas

como es-

e dos concernimentos

Afinal,

tôrico

apenas

e de saber acumulados,

adquiridos

desta experiência.

e

como expugar

técnicos,

recortes,

de assalariamento

de trabalho

assim,

melhores

e estatizadas),

das implicações

com os procedimentos

pela socialização

pelo processo

de experiência

Não haveria

os valores

necessita

historicamente

coletivizadas

de abstrações,

social.

da conceituação

também

pois o processo

de generalizações

to do trabalho

de abstração

não se expressa

nas economias

de materialização
uni terreno

este nível

astu-

do traba
condições

de trabalho.

Daí procuramos
proposta

no quadro

desta

- EIocesso
sociais

extrair

de trabalho

diferenciados
reagrupados

produtores

como sendo um processo

sendo uma expressao

.~ técnicos-

diretos

pelo contrato
em função

salarial

da cooperação
histórico

pela associação

pelo afrontamento

coletivo

como classe

(e demais
social

concreto,

abstrata
ptivadas

de
e

pela dominação
formas

controlada

relações
estatais;

hierárquica,

de vinculação),
pelas

direções;

mas
mas,

onde os trabalhadores/técnicos

solidatia,

em tornada

social.

~ dite~ões

estão divididos

estão reagrupados

expressao

formulação

para a seguinte

investigação;

entre ttabalhadores

onde Gqueles

os elementos

pelo conhecimento

qu~~tão

salarial

coletivo

e em torno de

e
sua

12.

- degradação
A

e risco

Os processos degradantes e arriscados desencadeados pela tecnolo
glâ atingem, na atualidade, urna notoriedade e uma amplitude que não tinham,
ate aqui, sido pensados
nomia politica,
ou aqueles
nlcas e

nem devidamente

formulados

nem mesmo pelos pesquisadores

identificados

com a prioridade

pelos estudiosos

de orientação

da Eco

materialista

humana no trato das questões

téc

- .
economlcas.

Sendo portanto questões emergentes, e que encontram
desprepar~
dos tanto os seus participantes direto~ corno os observadores externos,
e

-

comum ver-se atribuir ~ d~gradação e ao risco de origem tecnol6gica o cara
ter de "excepcionalidade",
de "decorrência fortuita" ou ainda, corno muitos
pretendem, o caráter de "inexorabilidade",
corno se qualquer progresso m~
terial implicasse

num ou noutro custo, ou prejuízo

fatalmente

derivado

des

te progresso.
No entanto,

trata-se

na, e que se fundamentam
rno a entropia

de processos

em principios

e a probabilidade.

integrantes

da produção

físicos tão gerais e conhecidos

Além disto, a degradação

centes não são urna marca exclusiva

moder

do capitalismo,

e o risco

co-

cres-

e muito menos urna amea-

ça dirigida especialmente ao terceiro mundo. Pois, onde quer que se coloque em pauta o evento degradante, a situação ameaçadora ou arriscada,
o
fato é que o grau de degradação e os impactos dos riscos existentes, e tam
bém as repercussões
relações

entre as forças sociais existentes

dade. Por exemplo,
nologica,

destes eventos medem, de uma maneira
nas ocasiões

verifica-se

vidos diante do desenrolar
terminado

em cada ocasião,

de calamidades

o descontrole

as cor

em cada soci~

e de tragédias

e o despreparo

dos eventos,

particular

de origem té~

de quase todos os envol

e isto expressa,

mal ou bem, um de

estágio de organização social.
Assim, propomos a seguinte formulação:

- a degradação e o riSco sadtSndêrttias integrantes
do estágio
civilizatorio, manifeStas nos dois principais modos de produção, e que se
agravam com a diftisão dá~ tétnitás, 'to~dáti~Snto
lações; tais tendências

se fundamentam

e ãs leis das probabilidades,

e a circulação

em fenômenos

associados

e que afetam os sistemas

~

naturais

das popuentropia
e os siste

mas técnicos.
e enfatizamos
gradação

expressamente

a tendência

de agravamento

desta de-

e deste risco quando,
- face ~s situações

complexas,

calamitosas

e urgentes,

comprova-

-se que as ações (ou omissões) das direções privadas e estatais expõem aln
da mais os trabalhadores, as populações ribeirinhas e o meio natural
aos
seus efeitos e aos seus impactos.

13.
Parte

3- Campo dos resultados:

3.1.A sustentação
3.2.A perc~pçao

e a consciência

dos riscos
Proponho
colocadas
tigação

dois campos

as quest6es

estejam

as análises
ocnlcus6es

possam

ser mais

cial, nos debates
indústria

poder

a respeito

a respeito

da ampliação

esta prioridade

destes

é sustentada

pelos vários

grandes

sociais

seguirá

tendências

"a reboque"

sustentação

sucessivos

social

sociais

estabelecida

-neste

se esta priori-.
nas re-

desencadeados

ou agrava

"pacotes

tecno16gicos"

sobrevêm

destes

e desta do-

riscos

"passos da hist6ria"

algun$

tais resultados

dominantes

e

as

a ela ligadas?

parciais

sobre

a

do risco e da domina

abrem para todos nós urna

e de ação, das quais

em vigor podem

-

?e, se os antago-

ou mes~o bloquear

dos resultados

ou paralisadas ...se a consciência

antagonismos

é ou nao

social

e das instâncias

de reflexão

-se as prioridades

e o corno

de uma mudança

e s6bre a consciência

çao; se acaso f6rem válidos,

trarias

destes

exporemos

das prioridades

serie de alternativas

e também,

se a consci~ncia

pesada

conferida

se esta prioridade

podem ou não se contrap6r,

da indústria

A seguir,

naçao

da

?

e a dominação

investigar

e as limitaç6es

mentar

produtivos

ou formalmente

da sociedade?

obras e pelos novos

se disseminam,cabe

vertidas

cientI-

e em espe-

que se saber o porquê

e também,

nos momentos

2Q)Se os riscos
dos pelas

?,

segmentos

entre as f6rças

nismos

industrial",

dos processos

claramente

investimentos,há

dade é ou não legitimada

minação

do debate

as

pesada:

pelos promotores

laç6es

dos quais

quem sabe?,

de fogo dentro

do "progresso

estejam

de uma inves-

e a partir

lapidadas ... e, até mesmo,

lQ)Se há urna prioridade

engajada

nos quais

e onde os resultados

de serem verificados,

ter um relativo

e pUblico

e da dominação

de ação e de reflexão

cruciais,

em condiç6es

possam

fico,técnico

mais

das orioridades

destacamos:

ser"balançadas"

ou mesmo

ativa dos cidadãos

com uma intensidade

além daquela

in-

pode alique a domi-

já provoca ... , se ... , se ...

caso,emergerão

que farão aprofundar

provavelmente

rupturas,

emergir

restriç6es
opç6es

e forças

fcrtes,

ccn -

modificando

o "rumo da História", ...
-mesmo

que isto seja temporariamente

bitos. locais ,justamente
mas industriais

nas localidades

atuam diretamente

...

restrito

e nas regi6es

a um ou mais

am-

onde tais progra

-
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-e, ... se assim fôr, há que se ehcontrar
obter e se consolidar
~as_ sobretudo
parte

não somente

uma legitimidade

dos agrupamentos

uma participação

do controle

sociais

as formas para se
social

nas decisões

sobre os investimentos,

por

concernidos.

3.1.A sustentação das prioridades(dos
promotores dos pr-ogramas
dos programas de investimentos para a ampliação da produção
industrial pesada)

A ordem de grandeza,
na implementação

de um programa

trata de fenômenos
a realização

o impulso,

físicos

de investimentos

ou meramente

da grande mercadoria

de um meio de produção

e a sustentação

sao fundamentais

industriais.Como

materiais,partimos

do fato de que

que é a obra -que resultará

- exige avanços

em capital

de tão grandes,

se tornam

não se

num ou mais

e exige a mobilização

para o trabalho.
Os projetos,
sao financeira
10 bilhões

vai de poucas

de dólares

de técnicos

centenas

em certos

mobilizados

de milhões

dezenas

teiros

de construção,

região

como no país e fora delei os tempos

são bastante

longos,

de ser acionado
de forma

propósito,

impulso

ou seja.

à grandeza

nais à magnitude

de negociação

dos problemas

internacional

a resolver,

políticos

nos can-

tanto na

e de implantação

arranjos

sustentado

com critérios

e econômicos
disputa

e energéticas,

com meios
proporcio-

a auferir.Ver

e os rearranjos

destes

que cada parceiro/promotor

mantém

cruciais

para sustentação,ou

projeto,

não,do

de parcelas

no decurso

do poder entre os parceiros

relações

parcelas

e

a

m9s 1 e 2, abaixo. (*) (*).

operacionais,cambiais,fundiárias

destas

de

tendo que ser sustentado

do possível,

O que está em jogo é uma formidável

invetsimentos.Os

de homens

e nos escritórios,

inicial,

na medida

dos rendimentos

as ilustrações

da redivisão

a perto

de trabalhadores

de milhares

forncedoras

sua dimen-

indo de 5 anos a mais de 15 anos ... tudo isto só po-

com um grande

"adequada",

proporcionais

nas firmas

de dólares

contingentes

caSOSiOS

vão atingir

prioritários

de uma intrinca-

e promotores

interesses,

com o restante

de rendas

destes

e também

as

da sociedade,

e para a captação,ou

não,

de renda.

*ilustração
1 -(FRANÇA)-Desde
o inIcio
de seu govê~no,sucedendo
ao general
De Gaulle
no final da década
de 1960, o presidente
francês
George
Pompidou
declarava
que o complexo metalúrgico
e petroquimico
de Fos-sur-Mer,na
região
mediterrânea
de Bouches-du-Rhône,imediações
de Marseille,seria
o "projeto
nQ 1" de seu mandato_As
etapas
previstas
de expansão
foram praticamente
co~tadas
no mandato
Giscard
d'Estaing(1974/81)
e, em seguida,
no início
do mandato
François
Mitterand,a
empresa
mais importante,
a
side~urgica
Solmer
foi nacionalizada,e
em seguida
"re-estruturada",
o que, no caso,
significou
uma "privatização"
dos lucros
e uma "socialização"
dos prejúizos-

sao
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Iniciativas
do Estado-nação,

acionando

firmas e os bancos
-repressiva

desta ordem passam,

Quem promove,
as corporaçoes

seus governos,

com partic~pação

e ,em varios

casos,

as esferas

de fato,a

e os monopólios

estatais

adotadas)

metalurgia,

de petróleo,

de petroquímica,

pelas

instâncias

administrativo,as

e enfim,

partidárias

concatenação

recentemente

e orgânicos,de

o aparelho

estatal,

as fórmulas

metalicos

desde o início

as esferas

jurídico-

e parlamentares.

dos investimentos,são

ou privados (ou"mistos",

segundo

que atuam nas áreas de energia,

transportes

de insumos

pesados,

de

intermediários

entre outros.

Os bancos

e os organismos

internacionais,

e mesmo

os aparelhos

outros

também

capital

do setor de bens de produção

países,e

sao triangulados
çao civil,que
implantaçao

pelos

de firmarem
sua margem

escritorios

e firmas

e na fase operacional

complexa

que os mantém
e supostamente

entre si compromissos
de manobra

para refazer

destes

como parceiros

longo,

alianças,

de outros" competidores ~'
seja para precipitar

e na

industriais(v.il.3,4
e promotores

lucrativa,

de prazo

de

e de constru-

de dimensionamento,

projetos

muito

governamentais

de consultoria

atuam nas fases de concepção,

Os fatores
iniciativa

o grande

não-

e5)

de uma

sao:
- a capacidade
e, ao mesmo

seja para retardar

a retirada

tempo,a ação

de algum dentre

eles.

*ilustração
2-(BRASIL
e PARAGUAY)-Em
meados
da década
de 1970,os
generais
Stroessner
e Geisel
designaram
a hidrelétrica
de Itaipu
como a prioridade
m~xima
de seus governos ja obra civil se completou
em 1983/84
mas a geração
e a transmissão
de eletricidade enfrentam
até hoje problemas
sérios
de ordem financeira,
além de enfrentar
criticas de amplos
setores,
em ambos os países
e no exterior.
*ilustração
3-(BRASIL)-No
final da década
de 1970, a etapa de. implantação
do esqu ema
de Carajás/Tucuruf
e de suas ramificações
até Belém(Albrás
e Alunorte)
e até são Luiz
(consorcio
Alumar:Shell/billiton,Alcoa
e Camargo
Corrêa)
foi a prioridade
máxima
e,
'às vezes exclusiva,
dos v~rios
interventores
estaduais
no Par~ e no M~ranhão,bem
como
foi
o pacote
de investimentos
mais importante
durante
o governo
Figueiredo.Atualmente,
continua
no primeiro
"rang"
das prioridadelS
do governo
Sarney.Além
disto,tem
sido
visto como uma das iniciativas
mais importantes
para o poderio
dos cartéis
internacionais
da metalurgia/siderurgia,nos
quais a Cia.Vale
do Rio Doce é uma peça-chave.
*ilustração
4-(PERU)-Algumas
minas e seus corredores
de exportação
,que foram implantados em alguns
paises
do terceiro
mundo funcionam
exclusivamente
para atender
contratos de financiamento
acoplados
ao fornecimento
garantido
por prazos
de 10,15 ou mais
anos,suprindo
um "pool" de industrias
metalúrgicas
ou siderurgicas
localizadas
nos
países
mais ricos.É
o caso,por
exemplo,da
mina de ferro de Marcona,no
sul do Peru,que
expede
o minério
para as siderúrgicas
japonêsas,numa'única
rota maritima,
e a preços
pre-contratados,ano
apos ano. O projeto
é anterior
ao regime
militar
nacionalista
do
general
v e La s c o, Alvarado,"atravessa"
o governo
do general
Bermudez,e
continua
a funcionar sem alterações
substanciais
no período
democratico
atual(governo
Alan Garcia).
*ilustração
5 -(BRASIL)-A
inclusão
dos recursos
minerais(bauxita)
e energéticos(e1etrldade)brasileiros
no circuito
internacional
do alumínio
se deu apos mais de dez anos de
acordos
de cúpula,
refeitos,rompidos
e re-negociados
entre as "irmãs"
do aluminio(notadamente
Alcoa,
Alcan,Kaiser,Reynolds)
e com a devida
triangulação
bancada
pelo Estado
brasileiro(CVRD
em Trombetas,MRNjem
Barcarena,Albrás;
e na Valesul,RJ),e
até mesmo pelo
Banco do Brasil
e pela C.E.F.(caso
da Asa, Igrarassu,PE),
e coma participação
dos principais
capitais
financeiros
de origem
brasileira
,mas de porte internacional,como
p.ex.
Votorantim(na
MRN),Camargo
Correa(Tucurui,Alumar),da
Andrade
Gutierres(Trombetas).
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Entretanto,
ros do investimento
depois

sõmente

tratadas

se sustenta

e também

os pontos

a direção

de urgência

so tópico

para tentar

e quase

se manter

argumento
estas

vigoram

produzido,
ferrovia

ao fetichismo

seja um terminal
de porte

regional

ros desenhos

do projeto,

Em função
zação movida
cronograma,
tratuais,
lhares

deste

imposto

de juros,

a ser

complexo,

central

uma

hidrelétri-

desde os primei-

será organizado;na
calendário

e financeira.

mobili-

se torna um

As datas

serão políticas;

as semanas

de-

da "Obra".

calendário

técnica

públi-

produtivo

a cada etapa,

e pelo fetichismo,o

pela direção

assim,

nima que os promotores
das previstas,

são con-

os dias valem mi-

valem milhares

de Homens-hora

bem

cumprimento

mantem

do estado

destas

dos grandes
cálculos

se autorizam

do acontecimento

pode ser que não funcione ... pois esta coesao mí-

não assegura

pois a imposição

homem

climax,o

ar-

funcionando;tudo

grande

u-

ou mal explorados.
Mesmo

lizam,

a concepção

assim corno as inaugurações

explorados

que estes

desde

o atropêlo

um sitio industrial

imaginado

geral,de

de interesse

do monumento

ou continental,uma

pela urgência

de dólares

recente

portuário,

~!" é o climax

"Ça marche

ca, ...

particular

o

conflitos.

exacerbado,

da máquina

ocasiões,

remédio

nas decisões

de

circunvizinhas,

contradições,estes

sem fundamentos

con-

os pontos

,e nestas

levantado,

firmas

e

de urgência.Apa-

e em seguida

o pragmatismo

se inicia,

pelas

em estado

e os seus assalariados

co. Tudo gira em tôrno de uma ante-visão
ve se subordinar

dirigida

das obras e as populações

aplainar

sempre

entre estes parcei-

de obras sõmente

de desgaste,

é o primeiro

Na urgência,
bitrário

canteiro

consegue

entre esta direção

entre

as ligações

se a mobilização

para a construção

divergência

asseguradas

industrial,o

recem imediatamente

estado

mesmo

na sua cumplicidade/competição

que o canteiro
de urgência

datas e destes
canteiros

mostra

de valorização

global,do

controle

Pelo contrário,

se impôr,

exorbitam
minuto

em marcha, ..
no

a experiencia

"A Obra pronta",

insistem,

na tentativa

a minuto,

ren-

não implica

que este fetiche

tentam

a si próprios,

seja bem colocado

e do cronograma

ritmos.

pelas

se forma-

do controle

metro

a metro,e

...

a homem.
Só o que vai, de fato, assegurar

que estas tentativas ( de coesão
sobre todo

"o restante")dêem

certo,

tempo,

e atingindo

Assim,

a.~sustentação das prioridades

adesão

de uma parte

zinhas,

a grande

entre

maioria

diferenciada

e na repressão

puntual

a boa marcha

do canteiro,

"êles" e de imposição

pelo menos

durante

dos participantes
deve se basear,

dos assalariados
ou sistemática

é

e controle

a maior

parte do

da iniciativa.
ao mesmo

tempo,

e das populações

sobre os demais.

na

vi -
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Podemos
marca

o destino

assim afirmar

de cada grande

que esta

"dosagem"

obra.Além

do conhecido

lógico da exclus~o/participaç~o,coloca-se
t~o dos direitos
manos.

trabalhistas,

E coloca-se

s~o implantados
timidade

ções podem
riormente

tido de rebaixar
agravando

dos direitos

Supondo-se
onde impera
alcance,

o significado

cesso permanente
dos os cidad~os
ções vizinhas

e a duraç~o

associações

representaç~o
dirigentes

e empresas

as concepções
postura

se observa

destes

promotoras

e supondo

realidade

de contato

reinvidicações

de to-

e das popula-

nestes

casos,

com a representaç~o

formal

negociando

resolvendo

e questões

dos

sem cessar

dentro

juridicas

e esta

de uma

e politicas

e de varios

outros

paises,

o que

disto:

do investimento
supondo

devidamente

social

e politico

salariais

decidem

que n~o haverá
assegurada

se seus lideres

e da perseguiç~o,se

mais

reinante

das conquistas

e populares

e de apoio solidário

um repercuss~o

um pro -

e detálham
resistência

pela relaç~o

sala-

leis em vigor;

das pelos promotores,
da repressao

houvesse

ser a norma

atritos

recente,

ou n~o o rebaixamento

representações

que - dado o

via carnaras e assembléias

envolvidos,

e seus cronogramas,

-o quadro
permitirá

agem no sen-

das obras.

que sua aç~o estará

rial e pelas

programas,

dos investimentos,

-os promotores/parceiros
seus critérios

ante-

em sociedades

compreensivel

interesses,

os inúmeros

é o inverso

e popula-

~s conquistas

os dos assalariados

em pé de igualdade

no desenrolar

Na nossa

de legi-

e de legitimidade/legalidade

dos interesses/das

e os procedimentos

democrática

que aparecem

destes

,sindicatos,deveria

trataria

onde

atingidas.

A representaç~o
locais,

Estados

do investimento

seria

concernidos,sobretudo

diretamente

os niveis

sendo desenvolvidos

democrática,

de composiç~o

hu-

e da cidadania.

tais programas

a plenitude

em relaç~o

de conquista

a ques-

no pais, e na regi~o
pesados,

os promotores

estes niveis

socio-

dos direitos

entre emprêsas,

ou levantados,

.Em geral,

a quest~o

industriais

nas relações

ser rebaixados
obtidas

e enfim,

de forma muito particular:

e de legalidade

problema

de forma contundente

da cidadania,

estes programas

ades~o/repress~o

deixarem

no local e no pais e que
e dos direitos:de ser negadas

se as

e escamotea-

e ativistas

puderem

ser protegidos

sua organizaç~o

interna

e os seus meios

com o restante

da sociedade

ampla, ...ai ent~o o rebaixamento

puderem

será improvável.

gerar

18.

Com o auxilio
concluir

parcialmente

de algumas

esta primeira

res e dirigentes

procuram

ribeirinhos,mesmo

sabendo

sições

e das normas

se acomodam
propriadas

mais

uma adesão

estarão

ilustração

estatuto

salarial,as

da Força

de Trabalho,

e em divisões

teiros,

e depois

pessoal

proveniente

e que resulta,

que serao ex-

a tais programas;

por inundações

de origem

as vítimas

e muito menos,

catas-

industrial

ou,

reais ou potenciais

aderir. (V.parte

ou outras

de várias
de classes

outras

mais

das condições

da empreitada

3.2.)

comuns

e da sub-emprei-

regiões,

construidas

homogeneizando

de relacionamento

os can-

mobilizam
palses,

ou tentando

social, dentro

dos territórios

à sustentação

traba -

e às vezes de outros

numa "micro-sociedade"

adequada

de Reprodução

dos assalariados.Como

instalações

rígidas

do próprio

das responsabilidades

ali se formará,

de cultura,

sempre,

, as diferenciações

gritantes

dos interesses

de demarcações

da e supostamente

de aderir

atingidas

em "descarrêgos"

as usinas

quase

que as populações

o uso generalizado

os padrões

uma perspectiva

e dos

nem todos

tecnológica,

disparidades

lhistas

homogeneizar

dos assalariados

nem todos se adaptam,

à vida do canteiro

isto desemboca

uma nova estrutura

promoto-

6, abaixo).

Internamente

tada,tudo

análise.Os

então

das impo-

e por acidentes

passivas,

podemos

pois apesar

em condições

de populações

de origem

- podem permanecer
nao

de nossa

que isto é impossível,

por envenenamentos

amplamente,

ilustrações,

da parte

,nem se calam ...constatamos
difIcilmente

(V. também

parte

serem fortíssimas,

que nos casos frequentes
róficas,

outras

de

e das competências,

local, tensa,

das prioridades.

polariza-

(V. il.7 e8)

*ilustração
6-(BRASIL)-Na
implantação
de varios
projetos
hidrelétricos,
desde o inicio
da década
de 1970,as
resistências
dos moradores
ribeirinhos
têm se manifestado
cada vez
mais:
- a CHESF,p.ex.tem
sido acionada
e pressionada
de várias
maneiras,
e em repetidas
ocasiões,pelos
posseiros,
agricultores
e moradores
de cidades
e vilas na barranca
do
são Francisco,por
causa de prejúizos
provocados
durante
as cheias,por
causa de seus critérios
arbitrários
e das verdadeiras
calamidades
sociais
atingindo
as áreas alagadas
pelos reservatórios
de Sobradinho,
de Mo~tó
e agora,
de Itaparica(PE/BA)j-a
CESP ,
com seus projetos
no Paranapanema
e com os descontroles
das barragens
do Paraná,já
foi acionada
várias
vezes,
e já teve pelo menos um projeto
embargado
na Justiça,após
uma série de manifestações
e de ações organizadas
por fazendeiros
e por moradores
urbanos do sudoeste
paulista
e do norte do paranájno
alto Uruguai,onde
a ELETROSUL
projetou vinte barragens,
os moradores
das barrancas
(RS eSC)
conseguirªm
,após
anos
de resistência,que
o govêrno
federal,
já na Nova R'epública,"engavetasse"
dezoito
d e Le s .
*ilustração
7-(FRANÇA)-Certos
programas
de industrialização
atendem
de forma bem clara
à "necessidade"
polltica
de solucionar
conflitos
industriais
desgastantes
em regiões
mais antigas.Por
exemplo,
na linha da "reconversão/re-estruturação"
da siderurgia
francesa,iniciada
nos anos 1960 , e ainda hoje em fase de ajuste,os
projetos
das "macrousinas"
de Du n k e r q u e Lu s n o r ')! e depois,
de Fos-sur-Mer(Solmer)
tiveram
uma relação
muito próxima
com a desmobilização
de antigas
concentrações
operárias
da Alsácia
e da
Lorraine.
í
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Nesta

nossa

de investimentos
dos resultados
promotores

raramente

industriais

de reavaliação

se sustentem,

ou, pelo menos,

de operar

então recapitular

alguns

-para que as prioridades

das faixas previstas

acontece),

e em condições

campo:

investimentos

dentro

do ciclo mais recente

pesados,podemos

neste primeiro

destes

concretizem

trilha

e para que as obras

de custo e de tempo

para que a "Obra"

um dia, parecem

ser

dos
se

(o que

fique pronta,

fundamentais

as seguintes

circunstâncias:
-arranjos
sua propria

e coesao

competição/cumplicidade,

-capacidade
vos cronogramas,
naquele

de imposição

social

-a formação

e naquela

do regime

nos, com os promotores

básicas
tentando

de inicio,

de trabalhadores

localidade

rebaixar

o pêso politico

.'e um numero

razoavel

de

sociais;

e dos respecti-

requerida

e possivel

especifica;

local de classes

da relação

diante

setores

de urgência

adesão/repressão

de uma sociedade

nas questoes

neutralizar,

e face aos demais

e o uso da dosagem

estagio

conflitiva

entre os promotores/parceiros,

salarial

o nivel

bem demarcadas,

e dos Direitos

Huma-

das conquistas,tentando

que teria uma grande
de moradores

concentração

ribeirinhos

prejudi-

cados ou ameaçados.

Contudo,
questão

pelos

setores

que se solidarizam
mos assim a
grandes

esta sustentação

com as vitimas

afirmar

obras

organizados

tem sido crescentemente
localmente

tem sido mais

e pelos movimentos

das injustiças

que, em geral,

em

externos

e dos arbitrios.Arrisca-

e como tendência,

"dificil"

posua

cada uma destas

do que suas predecessoras.

(V.il.9)

xxxxxxxxxx
*ilustração
8 -(BRASIL)
- Em quase todos os canteiros
de grandes
obras dos anos 1970
e at~ hoje,ocorreram
paralisaç~es,movimentos
de protesto,in~rreiç~es,
at~ intervenç~es
armadas
para conter
a revolta
dos operários.Assim
foi no canteiro
do Metrô do Rio,
nas obras da MRN,em
Trombetas(PA),
no can~eiro
de Tucurui,primeiro
com os opera rios
da C~argo
Corrêa
e suas empreiteiras
e depois,
durante
o ~candalo
do desmatamento,
com os operarios
da Capemi;no
canteiro
de Itaparica,entre
outros.Em
~itos
casos,
al~m
da repressãw
interna,conseguiram
abafar
as repercuss~es
e~ternas,
e forjando
at~ uma
impressão
contrária
para a opinião
publlca,atrav~s
de peças publicitárias
que fazem o
elogio
da "Obra",
da disciplina
e at~ do patriotismo
("uma obra tocada
a cem mil mãos!!)
*ilustração
9-(FRANÇA,URSS,CANADA)-Já
se contam
atualmente
varios
casos importantes
de
modificação
do projeto
original,de
bloqueio
das metas estabelecidas
e ~t~ mesmo de recuo
dos promotores
dos projetos,
em virtude
das denúncias,
das avaliaç~es
críticas
e de
campanhas
de o p n o pública
e cientiflca.P.ex.
no "pacote"
francês
de Fo s s u r= Ne r ,
o projeto
de uma central
nuclear
em Martigues
foi bloqueado
pela propria
prefeitura;
na área do lago Baikal,Sib~ria,
uma expansão
industrial
de dimens~es
gigantescas
-min~rios,florestas,
barragens,celulose,
metalurgia-teve
sua segunda
etapa
anulada
após denuncias
de repercussão
nacional;na
área de James Bay(Hudson
Sea,Canada)
,onde
um complexo
hidrel~trico
de grandes
dimens~es
foi projetado,os
indigenas,exploradores
florestais
e pescadores
das zonas atingidas,apoiados
por grupos
solidários
no próprio
país e no exterior,
conseguiram
alterar
traçados,
cronmgramas,
e valores
das terras
a
serem desapropriadas.
â

í

à

c
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3.2.A percepçao

Formular
papel

pratico.

investigação

dominação

social

e politica

gica montada

concepções

essencial,

a um risco genérico,

para o cidadão
das grandes

obras,

anestesiada

ou subestimada,

culares,

uma aparência

exposto

delicados

não são accessiveis;

evidentes

,cumulativos

damente

as condições

condições

binar

risco industrial

com outros:

tória mundial
incontrolável,

de solidez;

frágeis

da industria

e impasses
de certas

entanto,
pesada

ou quando
quando

màis

naturais

menos

com pesqui-

pode aflorar
sobrevêm

parti-

transmite

técnicos

se decifram

e

ser

técnicas

instalações

consciencia
quando

e mais

a aflorar,pode

os fenômenos

longo somente

em particular,

abrupta

-

os acidentes

se degradam

são afetadas

ràpi-

as

e coletiva.

sanitário

e aqui entre nós),

moléculas

de vida.No

os dados

e, além disto,

e pode se somar ou se com-

grave (uma população

por uma epidemia,como

que nos reduz

limites

con-

ser individual,animal,

de certas

não e o único,

há o risco

mada por uma peste,

enquanto

de vida,

os próprios

de circunstâncias

de grande monta,

de saúde individual

o

enquanto

de forma dramática,

ou destruiçoes

da

politico-ideoló-

alguns

pode demorar

dimensão

ou de ciclo

incidem

precisas,reve-

ou para a retomada

aos riscos

contrapartida,esta

e se implantar

com vitimas,

apontamos

em função

de confiabilidade,

historica

Na sua forma mais elementar,

esta consciencia

sas apropriadas.Em

ou de superar

ao humano

uma vez que a grande

e

e , enfim,

históricas

de integridade,risco

objetivamente

teórico

como:

dos·r~scos.

esta seria inerente

tarefa

- como vão se forman-

da operação

ini~iativas

até aqui em vigor.Vejamos

A consciencia

exposto

de amortecer

de certas

e

porte

dos prejuizos

estas situações

pelos projetos.E

para o prosseguimento

de grande

e do

por estes programas

a importância

com a intenção

desencadeados

- numa situação

dos riscos,

percorreu

lando até onde foi possivel,

tipo de esforço

e nacional

desencadeados

social

de um dado pais,

industriais

regional

e a consciencia

A pesquisa

mente

de aval~ar

,em âmbito

e da dominação

da consciencia

e para um outro

somente

social

a percepção

flitos

a respeito

, onde um ou mais programas

numa formação

dos riscos

ter nas transformações

Aqui,trata-se

precisa

do

conclusões

ativo que podem

para uma outra

e a consciencia

já houve

e há também

à nossa pequenez

do mundo material,

tas milhares

de pessoas

desaparecidas

numa erupção

vulcânica,

num tufão ... )

inúmeras

o risco mais
fisica,

vêzes

global,

segundos

dizi-

na hismais

às dimensões

queéorisco

em poucos

numerosa

telúrico(

exatas
quan-

num terremoto,

Não importa

aqui uma tipologia

a não ser na perspectiva

das companhias

seguradoras

tam também

esquemas

as greves,

as sabotagens ... ), ou então na

da saúde,que
o cidadão

de re-embolsos

classificatória

prescreve

trabalha

dade.Importa

ou convive

e do preparo

e pode socializar,

dentro

dos chamados

especializados.

meios

Neste

o risco originário
pestilentas

da indústria

e que os maremotos

sabilidade

e até mesmo,

especIficamente,

podemos

afirmar

-o risco industrial

que

empresariais

e dos riscos

de sabotagem/terrorismo

gem industrial,mas
mercadorias

produzidas

risco industrial
os meios

Uma nuance
das populações
controlar

alguns

de da destruição
parcela

de seus efeitos,
ou o número

de responsabilidade

peste ou de um maremoto,
quer parcela

mesmo

estes

a guerra bacteriológica
terremotos

provocados

bélica

sociedade

tiva costuma

acumular

não se podia imaginar,
subterrâneas,
origem

técnica

minimizar

restringindo

humanas.

Haveria

também

poderiamos

,pois , em principio
urna mortandade

os impactos

e dos grandes
que pudesse

também

Entretanto,
pois

~s pestes

ou

de armamentos.

a percepção

outra

que

setores

a memória

dramas:

nenhuma

qual-

não quer

em cheque,

explosões/desabamentos

urbanos,

ser comparada

o homem

por outros

porque

dos mais diversos

incêndios

atribuir

ou por testes

se dissemina

além das grandes

uma

e já há casos de maremotos

da situação,pois

zonas geográficasie

e até

de urna

ou um tufão.

colocados

de engenharia

ou ameaçados

do

a amplitu-

dificilmente

é uma realidade,

de

a reação

mas muito

atingidos

e em outras

e telúricos:

pode evidentemente

estão sendo

de ori-

e por em serviço

e repercussões

por obras

militares

"armada"

nas sequelas

adquiridos

direta

escala.

sanitários

Vale a pena uma recapitulação
tem os cidadãos

,esta parcela

por exemplo,

humana

Mais

ou se servindo

em construir

de vitimas

de desencadear

conceitos

humana.

humana

de deliberação

e não tem os meios

, ou seja - a respon-

a responsabilidade

em grande

das áreas vitimadas

e notadamente

e, nos casos de riscos

a deliberação

sobre os riscos

e fora

que as epidemias

alvos industriais

e de destruição

crucial-

pode acumular,

, que não são propriamente

pela indústria

envolve

de ameaça

visando

algo

com

:

e do Estadoi

acabam

também

e que depende

a deliberação

atual envolve

das direções

de se informar,

tecnológica,

não contém

casos,

em que

produtivos,dentro

contém

furiosos

monetização

o que varia

que esta sociedade

pesada,

em certos

sociais

o risco,

o risco de origem

ado-

ou com a insalubri-

dos riscos,

e fora dos ambientes

contexto,

da

nas situações

com a periculosidade
que têm os grupos

aliás,

a luta de classes,

perspectiva

da fonte que provocou

do conhecimento

que,

contra

de adicionais

e de se conscientizar

a força ou o impacto
mente

o pagamento

sim a capacidade

de se aperceber

para riscos

dos riscos,

da

cole-

há um século,
nas minas
tragédia

e aos terremotos.

de
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Porém,

já na Segunda

teve que incorporar

a dimensão

tria, pois as explosões
e vitimaram

dois

seus efeitos

degeneradores

aglomerações

urbanas

quando

uma nuvem

que esperar,

até 1984, em Bhopal,

na India,

quando

vitimou

tanto quanto

uma explosão

num reator

técnicas
questão

a sua socialização,

atô-

para se dar conta

e do preparo

em jôgo, ao mesmo

e novamente,a

uma peste

estudiosos

ou "risco máximo".

do conhecimento

modalidades

tes interessadas

eram duas

ainda mais exata e atual, que alguns

industrial,estão

seu acesso,

os

por acaso,

por todo um continente,

como "o risco maior"

ma mais ampla,

pela indús-

além de prolongarem

gerações.Não

e insidiosa

Ucrânia,

a contaminação

so produtivo,das

fabricada

de 1945 no Japão destruiram

terremotos,

contudo,

letal,invisível

Em se tratando
origem

fortes

da humanidade

industrializadas.

dé uma nova dimensão,
têm designado

de agosto

por varias

e até 1986, em Tchernobyl,
mico estendeu

a memória

exata da destruição

atômicas

tanto quanto

Tivemos

guerra mundial,

tempo,

e das dinâmicas
da cidadania,

do proces-

naturais;

pois

e de for-

a informação,

de expressão

à organização

associadas

do risco de

o conhecimento

e as possibilidades

estão diretamente

diante

o

das par-

soc~al

dian-

te do risco.
Algumas
se delinearam
cretas

circunstâncias

em nossa

investigação

onde sobrevieram
-as normas

acidentes

de segurança

ções e dos equipamentos
geral,

os projetistas,

postamente

são conhecidos
-o alcance
processos

te industrial,
tivas,

resultados,

borou

produtivos,

da empresa,

os estudos

jados nas "manhas"

cruciais
dos pelas
menor

conhecidos;

ou contaminador
os efeitos

geral,

prováveis,

,su-

, típicos
de um aciden-

se fazem estimaocorre

ou de consultores

que estes

ã instântia

ficam restritos

e o saber técnico

externos

direções,

do risco;

menor

de urgência,

ou mesmo presentes,

diante

quanto

que ela-

continuam

diante

na função,

saberes

dos eventos
técnicas

são elementos
são expropriainusitados,
e organizativas

a cada vez que os homens

ficam ausentes

a monopolizar

das situações

e "dosar"

for-

na observação

produtivos

mais estes

das instruções

o que se agrava

e responsáveis

treinados

dos processos

será a lucidez

credibilidade

mente qualificados

, adquiridos

e nas panes da aparelhagem,

na consciencia

em momentos

do pessoal

e os supervisores)e

mesmo quando

dos impactos

e anual do funcionamento

sera a

restrita

correspondentes;

-o saber operário

quotidiana

das instala-

empresariais;

destrutivo

dos governos

con-

tecnológica:

por uma parte

os montadores

de interesse

situações

operacionais

e que determinam

ou avaliações

a este respeito,

várias

de origem

e os limites

e o potencial

que seriam

administrativa

trágicos

pelas direções

são muito pouco

previsões,

esclarecedoras

, ao repertoriar

são conhecidos

teénico(em

de vários

bastante

suposta-

críticas,

as informações.

...

23.

Retornando
que certas
critos

ao nosso terreno

"tecnologias"

al~m de apresentarem

(fôrça e impacto

e desconhecimento
desencadeando
bilidade

das fontes

e despreparo

uma atitude

de metais

vários

e tamb~m

outros),

de álcool

a partir

dos complexos

em certos

hidráulica

armazenada

e destilar

o petróleo,

concentrar

sempre

e de produção,

la", com a"consequente

redução

se baseiam

chumbo,dentre
de produção

estes processos

há algumas

ou a partir

d~cadas,ou

a partir
de vapor

de energia

d'água,extrair

e fundir metais,fermentar

progresso

para as grandes

nos argumentos

o

conhecidosipor

no chamado

aceitável

dos custos

hi-

porquês:

sao de fato principias

baseada

centrais

do programa

:gerar eletricidade

uma justificativa

al~m,

à sua confia-

cobre,

alguns

uma certa dose de confiança

co, e at~ mesmo haverá
de exploração

o alcool

vão muito

das grandes

praticados

min~rios

aqui des-

petrolIferosjpetroquImicos,

nos quais

em reservatórios

caldo da cana e destilar
isto, haverá

casos

gerais

em relação

o caso singular,original

são tidos como conhecidos,

quase um s~culo,

crIticas),

não-ferrosos(p.ex.aluminio,

técnicos

vemos

de risco e de degradação,

da cana-de-açucar.Expliquemos

-os principias
produtivos

nas situações

os sintomas

~ o caso notadamente

e termonucleares,

das metalurgias

geradoras

de investigação,

ainda mais polarizada

e à sua segurança.

drel~tricas

especIfico

das "economias

de investimentos

t~cni-

escalas
de esca-

e dos custos

operacionais".
-no entanto,
gramas

industriais

industrial,
naturais
ções;

muitos

se manifestam

e ainda mais

fica a impressão

neutralizando

-este

"castelo

e os tremores

o derramamento

pelo acGmulo

fera em vastas

das
o forem,

minimizando

que porventura
concernidos

as inundações

e

forem
...

a apa-

anormais

fuga de material

e de seus derivados, .com incêndios,

provenientes

lançamento

decorrentes

dos reservatórios;a

a fluoração,

as alterações

e instala-

de pe at~ que comecem

mais visIveis:p.ex.

cloração

ou sulfetação

das fundições

globais

zonas canavieiras,como

e pelo

assustadoras

se manterá

de petróleo

negras;

das emissões

no caso do alcool,

biocidas,

negativos

dos recursos

de escamoteá-Ias,

traballhadores

pro-

da operação

nãO são de fatO conhecidos;se

ou pelos

de terra nas imediações

ou mar~s

e os problemas

tratam

de cartas"

destes

das máquinas

de risco e de nocividade

observadores

recer os resultados

explosões

jdirigentes

efetivo

da exploração

e de desgaste

da indGstria

as denGncias

feitas por outros

radioativo;

de quebras

e destrutivos

com o inicio

de que os' efeitos

obras e do funcionamenfo
promotores

sõmente

nocivos

com o prosseguimento

e com os eventos

os próprios

dos efeitos

de terreno,

efeito

,muito acima da capacidade

de não-ferrosos;
rede hIdrica

da monocultura

de águas de lavagem

e de vinhoto

de diluição

engendradas

do meio

e,

e atmos-

com emprêgo

de

em quantidades
ambiente.

Em resumo,
degradação

quanto

dos processos

-a consciencia
o cidadão

diretamente

à percepção

produtivos,podemos

formular

do risco de origem

tecnológica

exposto,

pode se retardar,

mas pode também

, em outras

forma dramática,

e provàvelmente

impacto

possível,

bilidade

e, até a deliberação

Estado;a

casualidade

Na base

cidadãos
futuras;a

maior

de controle
namento

produtivos

por parte

da indústria

o avanço

desta

restrição

e dos novos

produtivo

de certas

é ainda maior,

ça propaladas

em tôrno das soluções

tivos e conflitivos

A consciência

dutivos

pois,

vão mostrando,

,a falta de segurança

da dominação

exercida

,a ~ercepção

dos

ou menor poder

a respeito

do funcio-

cruciais

das formas

de o grande

capital

Neste

para

Neste

da ampliação

destas

e a confian-

dos

processos

e~apenas

pro-

em vigor

um capitu-

amplo e mais pro-

estabelecida

e onde impera

nega-

de forças desfavorável

concernidas

singulares

álcool,

delimitado

de determinados

desta relação

o

"tecnologias".

campo bastante

histõricamente

de dominação

petróleo,

na realidade

de um enrêdo muito mais

social,

que ampliam

vemos que os efeitos

progressivamente,

foi expropriado

pelo

capitali~

nas sociedades

um coletivismo

on-

de Estado,

peculiares.

contexto,

historicas

nossa

investigação

e geograficas

nas quais

se implantaram. Interessam
foi incorporado

como a dominação

obras,

as justitificativas

e para as populações

mo e também

gião ou pais

e o preparo

metalurgia,

adotadas,

e a 'consciencia

fundo que e a dominação

com seus conflitos

contra

da dominação.

lo ou uma trama mais detalhada

temporâneos

maior

grandes

e de confiabilidade

quando

para os trabalhadores

situações

e do

estão o conheci-

são fatores

dos ramos da eletricidade,

a polarização

fatos

a responsa-

consciencia.

E, no caso particular
processo

,o

e para as potencialidades

e cidadãos

investimentos

força

mais nada.

naturais,

à informação,o

dos trabalhadores

coletiva;

empresariais

consciencia,

atuais

de

- está atin-

necessàriamente

e das dinâmicas

para os eventos

ou menor

a se formar,

para a memória

já não explicam

e desta

para

abruptamente,

por parte das direções

e a fatalidade

e da sociedade

, mesmo

e que o risco telúrico

e envolvendo

desta percepçao

dos processos

o seguinte:

- que tem hoje em dia a mesma

que o risco sanitário

gindo o grau máximo

mento

irreversível

do risco e da

demorar

circunstâncias,emergir

-o risco industrial
mesmo

e a consciencia

bém como uma questão

de classes,

das raizes

os programas

industriais

as vias pelas quais

à industria

local/regional

foi em busca

exercida

como uma questão

con

tal ou qual re-

contemporânea, interessa
pelos projetos

das

aqui o

se expressa

política.

tam-

Procedemos

da seguinte

maneira:

investimentos

industriais

a partir

de movimentos

geográficos

mais

para uma avaliação

e em

paises

vários

processos

instalações,
-quimica

que produzem

mentos

um patamar
se viveu

calibre.Por

na sua dimensão

A hipótese

é como se a concentração

novos

que

a concretizar

o seu limite

Logo

o sucesso

social,

militar

ceu, mas de dominações
armadas

estrangeiras,

guerras,

as revoluções

nifestam

neste último

estrutura

imperialista

vas accessiveis

recente

de mobilização

numerosas

eletri-

,repletas

de
ven-

por governos

e recompostas

e

por meio de

- as duas grandes

da indústria

assalariando

ou em novos

viriam

onde o capitalismo

e se diversificou,

em novos paises

ao anexo desta

petroleo,

e anti-coloniais-

centrais,etc)

ulti-

nas formas que ain-

histórias

deste século

as mesmas

EUA,nas

e longinquas.

ciclo de investimentos

naturais,

dos paises

, por meio das infra-estru

inúmeras

alteradas

se ampliou

de projetos

regiões

pesada,ferrovias,vapor,

anti-capitalistas

densa,es-

à crise de

no vale do Ohio,

e populações

em

da produção.

em algumas

espasmos

vizinhas

industrial

em meio

e para a energia,

e multiplicando

o leitor

ao esgotamento,

ser trabalhada:

ao ciclo mais

trabalhadores

(Remetemos

fi-

e aconteci-

particularmente

setores

pesada

mais notáveis

de recursos

fluxos

acima do que

proximo

de lutas de classes

de paises

dos acontecimentos

de um esquema

da produção

do imperialismo

Estas duas tendências,
alguns

destes

podem ser arroladas

não sõmente

fisico-

com

muito

,sobretudo

após, outros

para o transporte

cidade) .Neste ciclo,

em grandes

configurando-se

e merece

zona industrial

da hoje são dominantes (navegação

por fôrças

estaria

no vale do Ruhr, Alemanha,

turas construidas

dominação

e humana,

e territorial

da indústria

do sec.XIX.

dentro

e tecnicas,

o correspondente

teria sido a implantação
mais ricos,p.ex.

de

de "Ia. e

de transformação

atraente

toca vários

Há um seculo,

mas décadas

é muito

fisica

atingindo

investimentos

locais

passado.

ou em uma única

de fato

chamados

isto, são concepções

de que este patamar

ou em vias de ser abandonado

tivesse

em segui-

da ampliação

e de rendas,

econômica

econômicas

do século

hoje

concebidos

de mercadorias

de grande

meados

um único sitio,

e

em muitos

e intermediários

em regime

continuo.São

nas mobilizações

até

internacional,e

ou próximos

básicos

em geral,

de circulação

singulares

dos

longos no tempo,

disseminada

dos setores

insumos

por processamento

sicos e monetários

atuais

industriais

funcionam,

internacional

no espaço

a história

determinados.

Os programas
2a. geração",

mais

mais puntual,

, dos efeitos

produtivos

de ciclos

amplos

da, descemos

retomamos

formas

pesada.A

buscando
novos

infra-

novas reser-

contingentes

(minas, portos,

regiões

comunicação

ainda se ma-

dos antigos

para maiores

de

ferrovias,
~aises~

detalhes)

Com relação
parece

não haver

cinema,

dúvidas,

para os relatos

de que - as epopéias
rica Central
dos canais
vividas

corno a construção

pelas populações

tivos de trabalho
da empreitada,

à economia

grupos

dos ou transplantados

étnicos

em disputa,

"lotes"

trabalho

livre.

pela existência

de sucessões

obras,

etapas

estas

urnas terminando

e outras

ção de urna imensa

rede ou malha

e as mercadorias

regiões

de investimentos,

começando,

relações

muito

deporta-

mais

possivel

que designamos

de ponto"a

prisio-

ao tra-

onde se implantaram

ponto

e cujo resultado

de infra-estruturas

energéticas

de tra-

tão cara

de homens

de sua realização,é

e que vão se deslocando

se implan-

casos,empregaram-se

do que ao chamado

mais de perto

de cole-

de trabalho"

beirando-se

e as várias

os insumos

estes projetos
e mantendo

em muitos

.

as formas hoje difundidas

regioes,

estes projetos,

grandes

,adotando

de dominação

de formação

de outras

Estudando-se

e de garimpo

processo

ideal do "mercado

realidade,

a abertura

e ilhas - foram experiencias

de recrutamento

da figura

acadêmica.Na

forçado

de mineração

de trabalhadores,

opressivos

fortes,

na India e na Amé-

na Africa,

corno um doloroso

internacionalizados

distintas

de guerra,

de barragens

XX,

para o

dos govêrnos

de ferrovias

os surtos

do seculo

épica ou crítica,

tempo em que foram experiências

das brigadas

taram com métodos
balho muito

locais

metade

dos emissários

de todos os continentes

Ao mesmo

balho

ilustrados

e do Sul, a construção

trilhas

da primeira

para a literatura

de Suez e do Panamá,

em muitas

neiros

às experlencias

frentes

que abastecem

de

do território,

visível
que

concluir

é a amplia-

, de fato, supre

a industria

inter-

nacional.
Se olharmos
interpretá-Ia
lógica

hoje, esta distribuição

insuspeitável

de carvão mineral,e
e proletárias
carvão

então

a expansão

a"lógica"do

arranjo

espacial

"modelização"
localização
tos

de ferro,

recente.

minas

impecável,
industrial,

do urânio,
produtiva

como prega
teorias

ou matemáticas

pitularemos

no mundo

a Economia

a análise

a seguir.

,e revela

outras

semelhantes

metais,

seguiriam

e

assim o
de urna

neo-classica(teorias
da~ otimizaçao

ilusões

lógicas,outras

o

a estes

seria pas~ível

materialista

mais real, onde não cabem estas

operárias

que utilizavam

mais recentes

dos outros

ter urna

das jazidas

concentrações

que fatores

da centralidade,

ou dos lucros,etc) .No entanto,

tricas

grandes

parece

a pista

e das industrias

esperar

tal qual podemos

de obras

se seguiu

As configurações

da atividade

um mundo

de frentes

formando-se

poder-se-ia

petroleo,

revela

a fotografia

: se anteriormente

em tôrno destas

e o minério,

guiassem

a "coisa pronta",

de

dos cus-

da história
formais

forças,

,geome-

que reca-
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Estas
indústria

frentes

pesada

investimentos

de obras que constróem

não se disseminam

apenas

nas zonas pioneiras

em funçao da ampliação

da industrializaçao,nem

e política

do imperialismo

moderno;pois

resultaram

em mobilizaç~es

industriais

movimentos,e

no seu bojo muitos

taylorizados,

viveu em alguns
-trabalho,e

de dominaçao

apenas

econômica

outros movimentos
de mesmo

alcance

após a Ia.grande

dos processos

dos

hist6ricos

que estas.

guerra

é um destes

de trabalaho

foram

e uma boa parte do modo de vida urbano-industrial

,teve que se adaptar

vividas

européia

da

em funç~o da expansão

da infra-estrutura

A reconstrução

as instalações

às doutrinas

países

fordistas;a

um acirramento

isto tem uma relação

na Alemanha,na

indústria

notável

europeu

dos anos 20

das relações

capital-

forte com as fases pré -revolucionárias

Italia e posteriormente

na Espanha,cuja

derrota

deu lugar ao nazi-fascismo.
Ainda na Europa,
de investimentos

industriais

com a reconstrução
fase de guerra
se expressa

contra

se interromperam

político

.pa~ses.

aplicação

Tennessee,entre

outros)

uma fase derradeira
pois o capital
e dividirá

norte-americano

a URSS,configurando

até hoje, cada potência

internos

nos EUA

invadidos

outros

(industrialização

corresponde

britânica

da IIa.grande

pOlitico-ideo1ogicas

estratégicas

e

vales do Ohio e do

e da hegemonia

essenciais

se "responsabilizando"

ou simplesmente

irá reverter

no exterior

internacionais

sairá vencedor

de

New Deal,

das obras em alguns

Lagos,dos

e as influências

as linhas

:Linhart)

keynesianas

de suprimentos

e de investimentos

do colonialismo

os mercados

dos,dominados

dos Grandes

*
pesada. (rodapé

de F.D.Roosevelt

para o relançamento

ribeirinhos

"plurianuais",

de doutrinas

A este surto de investimentos
dos estados

reconstrução

nos EUA e alhures;o

das infra-estruturas

dos EUA contribuirão

e após a

dos anos 30, as frentes

e social dos governos

a tendência;posteriorm~nte,a
o re-acionamento

revolucionária

era a indústria

impressionante

se conoretizou

estrangeira;esta

a cr~se capitalista

obras pràticamente

ciclo

da NEP,e nos primeiros

inconteste

Durante

a fase

a intervençao

bem nos planos

lado",um

e de infra-estruturas

soviética,ap6s

onde a prioridade

programa

mas "do outro

e européia,
guerra,
com

que vigoram

por seus países

e ocupados_

associa-

No decurso
se a

oonsciência

projetos

dos dramas

da dominação

de investimento,na

t~m uma participaçao

e das tragedias
exercida

medida

crucial

cidades

no esforço

mlnas

tem que se apoiar

industriais

e de vários

ramos da produção

especialmente
entroncamentos
bélicas,ou,

distantes,

ou por foguetes,estas
e, em vários
ou navais,

casos,

tomadas

Com o término
e historiadores,

à modernização,

e até mesmo

ção - e isto não somente
mais

favoraveis

empvesariais

Neste
décadas,os

mais

porte médio

importantes

modernização

generalizada

de programas

internacionais

desta

a economia

eu~~péia

Marshall.Neste
países

dificuldade
que chegaram
de natureza
países

locais

de investimento

eram bastante

industrial

numa perspectiva
.Viveu-se

acionarias

garantidoodeste

pelas

forças

prevista

delegaçoes

da execução
de
.Uma ilustra-

: as jazidas

paradigma

estratégico
mais conhecido

pois até hoje

e as implicaçoes
e operária

do plano

em alguns

foi alta,e

pelos norte-americanos,

sindicais

D.Guerin)

dos

esta

de seu país para missões

e concilian6r.ia junto aos sindicatos

europeus. (*ref.rodapé,

de

Steel e grupo

minério

"aliadas"

de

de

um período

este contexto

popular

nas

parte de governos

fixo, e que resultou

os critérios

foi meticulosamente

diplomática

também

ao longo de duas a três

norte-americanas;o

reflete

a deslocar

da industrializa-

época.

muito mais amplo e duradouro,

ocupados

à reconstrução,

politica'por

que:

confirma

caso, a resistência

europeus

todos os cronistas

promotores(Hanna,Bethlehem

o suprimento

fase e contudo

quase

e de participaçoes

,dentre outras,

siderúrgicas

terrestres.

devastadas,mas

integrados

aereas

pi:,ivadose inter-governamentais

do Amapá,cujos

para algumas

resumir

do pós-Ila.guerra

empréstimos, financiamentos,

Antunes)previram

por forças

por forças

naquela

do capital

de operaçbes

à intensificação

da dominaç~o

e os

por bombardeios

desde que as condiçoes

estive~am

econômica

de manganês

de assalto

pv~jetos

elétricas,e

alvos reais ou potenciais,

ou destruídas

dominantes

reconstruçao

ção brasileira

se tornam

favorável

quadro,pode-se

e grande

dos campos

geral era favorável

longínquas,

das
como das

de combustiveis

nas localiddades

para a ampliaçao

e de grupos

centrais

da conflagraçao,segundo

o sentimento

nas frentes

dos portos,bem

se podem ser atingidas

sâo atingidas

e afe mesmo

localidades

e depositos

instalaçoes

intensivo

extraordinária

usinas,as

ferrovia rios estâo proximas

mesmo

pesadas

agrícola.

se as grandes

se as refinarias

consumo

e vestuário

numa mobilizaçao
ferrovias,

dos grandes

industriais

de guerra_O

,alimentos

de então,das

Além disto,

por intermédio

em que as zonas

de materiais,equipamentos,muniçbes
de batalha

da IIa.guerra,aguçou-

destes

vItorioso
vel

Este periodo

"áureo" do capitalismo

e que recria

praticamente

'a inftliliência
anterior

ra e energética

inglesa,se

entre

anos, embora certos

interro~pecom

crises

ram entretanto

aprofundando

um caráter

mostrem

atingem

pois, em vários

de monopólio

movimento

capitalistas,mas

setores

e na Asia.

é bastante

detalhes

parciais, detendo-nos

a uma avaliação

da dominação
principais

em cinco

do estágio

,nas ocasiões

pesada.A

no anexo

t6picos

regiões do mesmo
recrutar

à distancia

tecnicos

,engenheiros

localidades

recentes

produtivos

na tran$içao
de dois

e deslocar

e dos investimentos;

da"tecnologia

atual"

de interesse

na ampliação

de mobilizações

,pois/em

alguns

ou na fro~teira
países;e

casos

uma

da industria
regionais/

se trata

de duas ou mais

em outros,

levas sucessivas

de obras.

e dos investimentos;

e que representam

e atuais

de suas localidades

dos canteiros

nos

saber:

são resultantes

da Força de Trabalho

pais,ou

separada-

da corretação

de obras

de obras

situados

de nossos

e de consci~ncia

dos processos

Em todos os casos por nos analisados,

de canteiros

comunicaçao)

que conduzem

i)Internacionalização
da :Força de Trabalho
novos ~aradigrnas e questões

/internacionais

na África,

de conflitos

v)As nouas fotças

canteiros

da Euro~a

I desta

iv)Singularidade
e politização das decisoes
público, científico e técni~o

boa parte das frentes

em algumas

a exposição

ii)Precisoe~ e ambigui dades a respeito
na thdúsi~ia pesada
padrão

que vigora

ex-colônias

i)Internacionalização
da Força de Trabalho
novos
paradigmas e questões

iii)Novo

adquiri-

elas represen

socialistas

atual de percepção

de ampliaçao

ramos da indústria

casos,

marcante

Feita esta recapitulaç~o,retomaremos
resultados

recentes

das firmas multinacionais,

e em varias

(Ver maiores

quinze

progressiva

ou de cartel

também nos países

URSS, na China pós-Mao

na América

uma diminuição

de reconversão/re-localização

em geral o caráter

Oriental,na

nos ultimos

pesacla.As iniciativas

original

ramos da produç~oiO

pesada,os

financeí-

o panorama

seletivas,que

de obras não se esgotaram

na ind6stria

tam uma estratégia

mente

,compara-

a crise

1972 e 1974; e sucede-se

indicadores

dos invettimentos

economias

hegem&nica

de forma bem diferenciada.

As frentes

nesteS

uma influencia

é o de hoje,1986,com

que em parte,
da produçao

aberta

norte-ameriaano

se trata de

e equipes

anteriores

de peoes,

para as novas

Em todo~ o~ ca~o~ anali~ado~,os
dos recursos

técnicos

sao também mobilizados

~endo que, de forma marcante,esta
e alianças

recursos

em. escala

mobilização

interg~vernamentais

decorre

as

pri~eiramente

elaboraçoes

e~tas experiência5
pela ampliação
marcante~,

as percepções

ide01ógicas

destes

humanas,

desencadeadas

processos

enquanto

e tambem da hegemonia

por estes

a designaçao

nào ~é esgotaram,

que continuam

forjando

e com repercussões

Quem

julga apenas

que vem sendo montadas
podem ser de~ignadas
centrais

nestas

•

processos

historicas

de umA com~lexidade

-

a respe ito da "tecno log ia atua I"

da~ in~talaçõe~

frentes de obras

como minas,

•

-

e de valorlzaçao

física~

,verifica

envolvidos

com espécies
.

os canteiros

E num certo ponto deste
que as atuai~ modalidades

assim conduzido,pode-se

de transformaçao

industrial

1/

dos principais

industriais

comparar,

de hoje com os do período

estudo,

"Já

naturalS.

de obras

até mesmo

de

por formas

dos recurso~

nesta sucessão

que

poços extrativos,barragensl

portos ... e conclui

e de infra-estrutura,pode-se

pé de igualdade,

que ainda

~e vai um pouco mais a1em na investigação

produtivos

energéticas

socialista~.

das estruturas

nativ.as ou plantadas

ferrovias,

deexploraçao
Quando

várias

genericamente

indu~trial,

conheCldas

da dominação

de paradigmas

questoes

pela aparência

elétricas,florestas

intere~se

originai~,

nos regimes

algumas

e

afé aqui nao experimentadas •..

i i) Prec isoes e ambiguidades
na i~rlú~tria pesada

na

experiências

produtivista

tempo, colocando

coletiu8,

investimentos

peças importasntes

atribuir-lhes

de nosso

onde

ternos que enxergar

Podemo~

e geográfioas

de aproximaçoes

a sua memória

produtivos,como

e que se constituem

capitalista

internacional

corno a nossa,

correspondentes

sociais

e parte

.

Do ponto de vista de urna investigação
importam

financeiros

quase

em

pós-Ila.guerra.
chegar

a concluir

não revolucionam

em nada as de 40 anos atrás.
Nesta altura,seriam
da metalurgia,da
'.

tambem aflrmar
ainda, afirmar
energia

petr oqu{mica,da
rol

que sao os mesmos
que as formas

se repetem

afinal,continua-se
de energia
potencial

nestas

hidraulico

e vice-versa,

•

procedlmentos

e pode-se
•.••

de entao ...ou

de conver~ão

de

do final do século XX,pois ...

saber:calor

e enfim,

tecnlCOS

conhecidas

a converter

em força mecanica

procedimentos

do cimento,etc,

."

instalaçoes

essencialmente

os principais

celulose,

anteriormente

urnas nas outras,a

eletricidade

verificados

as principais

em força mecânica

e vice-versa,força

eletricidade

formas
e vice-versa,

mecanica

em calor ...

em
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Porém,tais
urna primeira
atualmente

assertivas

séria à melhor

barreira

pelo capital;oeste

nada ideologia
a indústria

da tecnologia

pesada

imprecisões

compreensao

caso;a

hegemonia

trilhada

graves,

que formam

da dominada
é tentada

exercida

via urna determi-

ou "dominada". Ne ste discurso,

'~conhecida"

representa

industrialização,já

contêm

algo de inexorável,etapa
alhures,e

compulsória

desde há um certo

-o que daria a marca da confiabilidade,

da solidez,

da

tempo --

do benefício

certo

para todos.
A argumentação
~

ou na des-consideração

pesada,

e disto

deriva

que caracterizam

algumas

nas modalidades

que estarão

para o d~mpenho

recente

da indústria

e das designaçoes

nesta parte da indústria.Esta

que

e colocando

caracteriza

em realce

as atuais

então,

maduras"

podem

reatores

aço e outras

fluviais

obras

ser incluídos

termo-nucleares,
contíinuos

produtivos

de fato nos anos

no rol das "tecnologias

exemplo,os

turbo-geradores

as centrais

de concretagem

de super-cargueiros

e ferroviários,as

técnicos

lingotadoras

oceânicos

contínuas

de

ligas me~~licas)

-Muitos

destes

parte de tecnologias
experimentadas,

mesmos

que vinham

calculadas)

sua concepção

a visão atual desta
-visão científica
Assim,
a"tecnologia

processos

se difundiram

no final do século.Por

(des)carregadores

e de comboios

,ou dos sistemas

dos atuais

aqui citadas,sàmente

a gaz natural,os

equipamentos
sendo"geradas"

é contemporânea
tecnologia

pesada

da IIa.guerra,em

endossar

qualquer

outros

casos,

de urna ante-

análise

razões para se afirmar

atual,

que homogeinize

qu~ os processos

e do fim do século,se

do período

de seus"contemporâneos",das

ramos industriais.

certos

do início do século.

;e há muitas

de seus antecessores

são entretanto

(ou seja, previstas,

é, de certa forma,fruto

nao há porque

da industria

e sistemas

há algum as ou várias décadas;em

ou empresarial

atual"

se diferenciam
outros

das formas

dos equipamentos-chave

1960 e 1970,e,desde

bastante

história

na des-informação

e energéiicas:

que sao cruciais

produtivos

atual"

da diferenciação

- Muitos

a frio,os

da propria

de ser preenchida,elegendo-se

evidências

industriais

ainda resvala

uma certa confusão

a "tecnologia

lacuna é possivel

casos,

deste gâ-nero

diferenciam

de tempo precedente,e
modalidades

tecnicas

também
de

32.

iitiNovo

padrão

de conflitos

1

Se admitimos
o da

internacionalização

investimentos
quanto
fica

da

aberta

indústria

de

desencadeia
mesma

do que

quaisquer

investimento
grande

graves

social,e,

outras

E fato

em cada

mais

formação

ao

é vivida

com

de

enfrentamento

de

interesses

por
que

parte

tendem

jogo,

industrialização,
para

mais

graves

humanidade.

recente,cada

esforço

trabalho

social

de

de

industrialização;cada

em cada
.

de

precedentes,

pela

sociais

urna tendencla

a crescer,e

sucessão
da

aceitação,de

'"

tem

impactos

de

da

de

classes

em
'"

proporçoes

o enfrentamento

das

estiveram
ri

contudo,estas

variadas

contemporânea,

ocasioes,questoes

espasmo

um marco

e dos

e em abstrato,

em cada

as questões

e

precedentes

tecnologia

já enfrentadas

de

torna

proporçoes

de

da história

é corno urna especie
e se

ciclo

proxima

Trabalho

,làgicamente

em certas

longo

e da

as ressalvas

contido

do que

questões

que,

envergadura,

está

de

da

de demonstr.ar

investimento,

aquela

Força

análises

que

década

e feitas

de certas

da dominação,

questões

desta
da

pesada,

a possibilidade

o avanço

"pacotes"

o contexto

progressiva

às ambiguidaddes

que--

cia

que

resistência

e dos

desembocarão

nosso
•

"""

a res1stenc1a
novo

num

ou

agrupamentos

ocasião.Em

clara:

experiên-

tempo,
.

e

padrão

de

conflitos.
Reconhecemos
além
de

das

frentes

pesquisa

e outros

a tendência
de

de

(*rodape:

Petrolandia,debate

que

tal

construção
debates

tese
da

é dificil

indústria

teóricos

de generalizar

pesada;porém,outros

e políticos

Castoriadis-Cohn

Bendit,guia

iv)Singularidade
e politização
das
público,
cientifico
e técnico

A situação
"pesado"
ou que

r: que

re-cria

instaura

estatizados7se
o paradigma
que

poderiam

aguda
uma

é singular,pois
amplia

e que

e consolida
renova,mas,

se diferencia,
ser

os mais

crescente

num

das

a prop

5sito

'-./

as novas
decisões

de

dos

novo

de

capitalista,

regimes

patamar
para

coletivistas

de
o;

conflitos,

indícios

urna consciência

correlaçoes

chamadas

interesse

investimento

produtivo

é original.Atentando-se

da dominação,comprovaremos

politização

se renovar

fortes

do

produtivo

confirmar

(PSCHORR).)

decisoes

o processo

relatos

Uruguai,material
ECO

o paradigma

o processo
ao

parecem

85 alto

guerin-Henni,ANPOCS

para

hoje

de
de

força,

mais
e

"tecnofógicas".
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Porque,
"tecnológicas",
e tecnológico

entãor

o seu carater

e que

mais

adjetivar

em definitivo,

de decisoes

? Se admitimos,

mente uma consciência
conceitos

não atribuir,

de interesse

em seguida,que

aguda,não

público,científico

há ou que haverá

é provável

os substantivos

com um melhor"recorte",que

a estas decisoes

proxima-

que tenhamos

com maior

que criar

precisão,

ou

em conta os desdobramentos-:reais

leve

destas

decisoes?
Algumas

-

das'marcas

desta singularidade

.
.
.
-~
em nossos dlas serao em segulda enfatlzadas;sao
proporçbes

nao habituais,

dos processos
concernidos

e que o próprio

produtivos

coloca

onde está comentado

novamente

político

o ciclo atual de investimentos
ou re-colocou

de forma

singular

i)a"atualizaçao"
extração/fabricação/despacho
e de automatismos
exarceba

in~ormação,

acirra

ii)as escalas

ter atingido

"vazões"

elétricas,

e também os maiores

contingentes

dos processos

social,que

continuo,

,metros cubicos

produtivos,seja

verdadeiras

anti-economias

do abandono

ou do "engavetamento"

fonte de

e as

as mais altas
expressas
por ano~as

em
maiores

e de rochas,etc,
o que,se

concretas 'e sociais

pelo fato de estarem

de escala,seja

de projetos,

a

em varlOS casos,

de terreno

de limitaçoes

da

e realça

de trabalhadores,etc)---

a existência

de

-- o que

da natureza

historicas"(p.ex.

movimentos

acontecendo

de ampliação.

contínuos

e a monopolização

material

toneladas

abriu
com:

a computadores

de exploração

os maiores

demonstra

para a ampliação

pesada

por meio do uso de pilotagens

da produção.

do trabal~ho

e

obras.

"equipes", enquanto

das .i ndü s t ri.as de processamento

verdadeiro,

de processos

de materiais,

suas "máximas

termos de litros, barris,
potencias

detas

na sustentação

de mobilizaçao

cidadãos

geografica

a luta pelo saber técnico-operário,

poder e de subjetividade

parecem

dos controles

de trabalho,das

e social

graves,relacionadas

sobre a centralização

import'ància do coletivo

intensidades

questoes

de

o leitor ao anexo

da indústria

programáveis,interligados

a diverg~ncia

material

a localização

o contexto

vividas

graves,

aos seus participantes,aos

está resumida

brevemente

questoes
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Nota explicativa: Vimos em nosso estudo como a tendência atual nestas frentes de obras é a de uma resistência
crescente ,face aos riscos e face à dominação agravada por tais "pacotes tecnológicos", e num contexto de
internacionalização do Capital,mas também de uma relativa circulaçao internacional da Fôrça de Trabalho,-o que torna factÍvel até mesmo um processo ampliado,bastante disseminado em muitos páíses e regiões,de
circulação internacional das lutas sociais. Este novo padrão de conflitos, no qual atuam forças que se
correlacionam num patamar novo; é provàvelmente encontrado e experimentado nestas três dezenas de localidades e zonas geográficas que resenhamos a seguir.
Na Amér.ica do Norte- Regiões dificllimas

para a industrialização ,desabitadas ou povoadas por povos ~utoctones
e por exploradores florestais e pescadores estão vivendo o surto dos canteiros para a abertura de poços de
petroleo e de gaz natural e para o lançamento de canalizações e outros sistemas de transporte, desde os
arquipélagos do Oceano Artico ,ou desde os territorios de noroeste do Canadá(Beaufort Sea) ,ou desde o norte
do Alaska ,aié as zonas industrializadas do Ontario e da regIao dos Lagos, e afé o territorio norte-americano.
Projetos de mineração de ferro e outros metais em grande escala ,já implantados ,continuam
se ampliando na peninsula do Labrador,bem como os parques hidro-elétricos de James BaYjoutras frentes importan
tes de obras da industria pesada se sustentam ainda na costa do PacÍfico,na British Columbia e na área de
Seattlejmais para o interior, varias canteiros de mineração recentes agravaram os conflitos com os indígenas
e outros movimentos sociais norte-americanos(Wounded
Knee foi o drama mais célebre).
Em alguns trechos do Golfo ,como Lousiana e Texas, o gaz natural desencadeia ainda obras
de vulto e mobilizações sociais marcantesjno México,as zonas de Monterrey,ou, do lado do Pacifico, as indústrias pesadas e as instalações de LazaroCardenas são experiencias marcantes da industrialização problematica
-nos setores da industria pesada,no caso,a petroquÍmica,a metalurgia, a siderurgia.

do Sul - Uma área rica em recursos minerais e energéticos ,incluindo uma parte da Venezuelao baixo Orinoco e a Guayana, e trechos da Guyana(ex-britância) e do Suriname(ex-holandês) ,viveu seus
primeiros surtos de obras da industria pesada no pós-Segunda Guerra,mas nos anos 70 e 80,novos surtos se
superpõem,com a metalurgia em Ciudad Guayana,com as centrais hidrelétricas e as exportações de metais e
concentrados no Mazaruni(Guyana), e em Bropokondo(Suriname) ,-a barragem construida nesta localidade se
tornou já um anti-exemplo conhecido,por conta de degradações aceleradas no ambiente localjquase todas estas
frentes se utilizam de contingentes de trabalhadores de várias nacionalidades ,originarios dos paises do
Caribe ,das ilhas,e eventualmente de brasileiros.
Em território brasileiro,após um ciclo intenso de investimentos na indústria pesada,
e que mobilizou regiões industriais e energéticas no eixo Rio-SP,em Minas,nos Estados do Sul ,as frentes de
obra escassearam e neste final de década parecem se concentrar em algumas ramificações deste "coração
industrial" brasileiro, tais como o litoral do Espirito Santo com o terminal de Ubu,o complexo portuario-siderurgico de Tubarão, e a "maior fábrica de ('celulose do mundo",a Aracruz; ou como as novas unidades químicas,
metal~rgicas e hidrei~tricas na Bahia(p.ex. o complexo petroquimico de Camaçari).As obras verdadeiramente
cruciais para o futuro imediato da indústria pesada. no páÍs se localizam no Norte, com as grandes minas de
bauxita(Trombetas,Pará) ,de ferro e cobre(Carajás),a central de TucuruÍ,os complexos metalurgicos de alumínio
em Sao Luiz(Alumar) e Beiem,Barcarena(Albiás).
Nas fronteiras do Sul e no baixo Paraná,as obras de grandes centrais hidreietricas parecem não ter fim, após a conclusão de Itaipu e de Salto Grande(fronteira Uruguay-Argentina) ,pois serão ou
Já estão sendo erigidas novas barragens em Yaciretá(Argentina-Paraguay)
e no alto rio Uruguai,fronteira RS-SC, onde um vasto programa de obras ja foi cortado e em parte adiado por conta de movimentos fortes de'·
resistência por parte de ribeirinhos a serem atingidos pelo alagamento de terras férteis. O aproveitamento
do gás natural argentino e boliviano e sua canalização em direção ao Sul brasileiro podem entrar no rol
das frentes de obra dos próximos anos.
Na costa do PacifiCO, destacam-se os corredores de exportação de minérios e algumas
zonas industriais-portuárias que estao em desenvolvimento, como a mina de Cuajone,ou o porto de Chimbote,
no Peru; e na área caribenha da Colômbia está em fase de implantação e continuará se ampliando no fim da
década o complexo carbonifero de Cerrejón.

Na América

Os minerais de ferro e de fósforo do Sahara Ocidental e da Mauritania já foram objeto
de investimentos para a sua exportação, que por sua vez, fo~am alvo de operações .militares durante a guerra
de independencia da Republica Sahraoui,desde meados de 1970 até recentemente. As etapas de ampliação das minas
de Guelta Zemour(fosfato,Sahara ) e Kediet Idjil(ferro,Mauritânia) estão em pauta, bem como a da mina de
cobre de Akjoujt(Mauritânia) dependem dos rumos desta politica regional em estado de tensão há décadas.
A valorização de minerais mefálicos(no caso,bauxita,ferro,manganês)
e do petróleo poderá
prosseguir também em zonas importantes da Guiné, do Ghana,da Nigéria, do Cameroun e do Gabon,mas certamente
neste contexto atual de instabilidade pós-colonial e de "ocidentalização" das tecnologias e dos modos de
Na AFrica

vida, onde

Ocidental-

as frentes de obra se tornam um terreno de interesse nacional e internacional.
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Na Africa Heridional- Dentre as frentes de obras da industria pesada da Africa Meridional,algumas
das mais problematicas são as do setor nuclear(minas de urânio na Namibia,enriquecimento e centrais
eletricas na Republica Sul Africana(RSA)jprosseguirão também de forma arriscada os programas carboqulmicos,
embora perturbados por atentados como já houve em destilarias de carvão r~ineral que poderiam contribuir
para a autosuficiencia do regime do"apartheid" em caso de bloqueio petroliferojpor outro lado, poderão
se desenvolver ainda mais os "pacotes" de investimento gênero Penclave moderno", como é o caso da região
de Mbabane(Suazilândia) onde boa parte dos frutos da exploração mineral, hidraulica e florestal se
destina ao Japão ,exportados via Moçambique. De toda forma, a ampliação dos processos produtivos na
RSA se fundamenta em exploração massiva de Força de Trabalho emigrada de paises vizinhos e comandadas
in loco por mestiços e brancos.
Nos paises vizinhos,trata-se de programas econômicos que visam a reconstrução após a
guerra de independência ,onde se destacam novas obras de barragens e de centrais hidrelétricas,apesar
dos graves problemas existentes nas zonas ]nudadas do rio Zambeze(centrais de Kariba e de Cahora-Bassa),
e também as ampliaçoes da mineração, dos tranportes ferroviários e projetos de metalurgiaj as frentes
de obras poderão assim se sustentar ou não ,dependendo da estratégia possivel dentro da "guerra sul-africana",
em zonas importantes de Angola(petróleo)Zimbabwe(cromo e outros metais),Zambia(cobre),Moçambique(metalurgia).
Na Asia do Sudeste e arquipélagos do Pacifico- Alguns dos principais alvos dos investimentos da industria
pesada nesta região internacional estão em fase de implantação ou de negociaçoes para a ampliação da
produçao de petroleo e seus derivados,p.ex. em Singapura e nas zonas proximas da Indonésiajoutros destinam-se
a ampliar ou abrir a exportação de minerais considerados estratégicos;é o caso do niquel e do manganês,
que são minerados em varias ilhas,em escalas consideráveis,para a dimensão destas ilhas e se servimdolde
populaçoes autóctones como m~o-:_de-obra,edesalojando-as de seus locais h stor cos ;o que provavelmente
continuará ocorrendo nas ilhas da Nova Caledônia,Halmahera,Sulawesi,Bornéo,
Java, e nas Filipinas.A implantação
recente da industria pesada nestas localidades provocou já alteraçoes territoriais de pêso(o caso da
dragagem de cassiterita na Malásia, e das minas a céu aberto na Nova Caledônia,p.ex.),e são frequentes
os incidentes contra os canteiros e as usinas, motivados por insurreiçoes internas ou movimentos nacionalistas
populares, além
dos conflitos de ordem trabalhista e racial afetando a mão de obra de varias nacionalidades.
í

í

Na AustráliaA industria pesada na Austrália se consolidou nos anos 1960-70 com varios corredores
de exportação de minerais metalicos e energéticos,e um desenvolvimento industrial intensivo de suas
reservas accessiveis de Recursos Naturais.Nestas zonas econômicas,com destaque para a mineração/industrialização da bauxita em~ Weipa, e do cobre e do urânio em Mount Isa, ambas no Nordeste do continenteje também
para o minerio de ferro do distrito de Pilbara,no Noroeste, e projetos de investimento hidr.elétrico e metal~rgico na Tasmânia e na Nova Zelândia.A Força de Trabalho é historicamente multi-nacional e multi-racial,mas
os recursos e reservas são tratados pelo Capitalismo como uma espécie de reserva "anti-crise" por parte
de firmas e govêrnos norte-americanos, ingleses e japoneses.
Na Asia Central e no Extremo-Oriente -Grandes obras hidreletricas e hidráulicas estão em curso ou previstas
para os principais rios (Ienissei,Ob, Lena e.-Amour, na Siberia,e até me~mo o Yang-Tsé, na China).Os soviéticos
já construiram alguns e estão construindos outros complexos territoriais de produção,visando à produção
em grande escala de carvão mineral,metais não-ferrosos,ouro,e celulosejtais "pacotes" de investimento
acompanham geográficamente as reservas, mas seguem também a maior frente de obras que é a ferrovia B-A-M
(Baikal a Amour) ,espécie de duplicação da lendária Trans-siberiana,e os novos complexos se localizarão
na Mandchúria e mais ainda a Nordeste, na Yakoutia,no vale do rio Kolyma. Tais frentes de obras, mineração
e garimpo, que há poucas décadas estavam ainda na parte central do continente e eram tocadas por mobilizações
forçadas de trabalhadores e de prisioneiros, se fazem hoje com o recurso às mobilizaçoes "patrioticas" da
juventude e com o recurso às brigadas auto-geridas(uma forma de empreitada) ,e debaixo de uma forte ideologia
produtivistajo quadro de vida é cuidado com atenção e pretende-se que as novas cidades sejam modêlos de organização e de convivência socialista em situações ambientais inóspitasje em alguns casos, os empreendimentos
se montam com participação de empresas capitalistas européias,japonesas e norte-americanasjo maior canteiro
de-'todos,nesta década será ainda o do gasoduto que ligará os estuarios árticos da Sibéria Ocidental aos
centros consumidores da Europa Central ,da Alemanha e da França,com o maior comprimento e a maior bitola
que a engenharia mundial jamais construiu.

,.

....

Obs.complementar: Esta sinopse não pretende ser exaustiva,e algumas frentes de obras existentes ou previstas
para os proximos anos não foram ainda incluidas,por se tratarem de questoes localizadas e especificas em
demasia(as plataformas petroliferas do Mar do Norte, p.ex.,ou ainda os complexos petroquimicos e os novos
gasodutos/oleodutos no Golfo Persico e no norte da Africa),ou por necessitarem para sua análise de uma recapitulação das politicas nacionais de varios paises(p.ex.os programas nucleares da França,dos EUA ,entre
outros,que se abalaram ja no fim dos anos 1970, com o acidente de Three Mile Island e há poucos meses
ainda mais com a catástrofe de Tchernobyl, na Ucrânia).

