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RESUMO:  Essa  comunicação  pretende  apresentar  uma  breve  reflexão  sobre  as

concepções de duas matrizes teóricas sobre os transportes; e como essas inspiraram duas

correntes  historiográficas  a  produzir  ciência  histórica  partindo  de  pressupostos

diametralmente  distintos  sobre  o  desenvolvimento  dos  transportes.  Marx  e  Weber

encaram de  forma  distinta  a  gênese  e  processo  histórico  pelo  qual  se  constituiu  o

capitalismo, em suas análises consideraram o papel histórico dos transportes de forma

sistemática e inspiraram, respectivamente, Hobsbawm e Braudel a aprofundar o debate

histórico sobre esse setor de vital importância (econômica, política e social) para a vida

humana.
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Between Marx and Weber, Braudel and Hobsbawm: a quid pro quo on transport

SUMMARY:  This  communication  is  intended  to  provide  a  brief  reflection  on  the

concepts  of  two  theoretical  frameworks  on  transport;  and  how  these  two  currents

inspired  historiography  to  produce  historical  science  starting  from  diametrically

different assumptions about the development of transport.  Marx and Weber perceive

differently the genesis  and historical  process  by which constituted capitalism,  in  its

analysis  considered  the  historical  role  of  transport  systematically  and  inspired,

respectively,  Hobsbawm and Braudel  to  deepen the  historical  debate  on  this  vitally

important sector (economic, political and social) to human life.
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I. INTRODUÇÃO

O intento desta comunicação é fruto de uma provocação e, por isso, pedimos licença

para explicar donde surgiu esta proposta de trabalho: no início de nossas pesquisas,

buscando refletir sobre o porto do Rio de Janeiro nos artigos especializados sobre a

história dos portos, passamos a nos atentar para a construção de uma História Urbano-

Portuária; amadurecido o trabalho com essa bibliografia, apresentamos um painel no III

Congresso  Fluminense  de  História  Econômica2 sobre  o  acúmulo  empírico  deste

campo relativamente recente na área da História Econômica. Na vivaz discussão sobre

os  trabalhos  apresentados,  o  professor  Luiz  Fernando  Saraiva3 atentou  para  a

importância de recuperar os clássicos teóricos e historiográficos sobre o capitalismo,

assim como uma bibliografia não especializada, e já há muito explorada, que trata dos

portos dentro de um escopo de análise mais alargado. 

Em suma, para além dos artigos e obras especializadas, os portos estão presentes nos

trabalhos  de  Marx,  Weber,  Polayni,  Hobsbawm,  Braudel,  Caio  Prado,  Witold  Kula,

Maruice Dobb, entre outros.

Partindo dessa provocação decidimos então ampliar o escopo de análise para o

estudo sistemático sobre transportes, não apenas os portos, nas principais obras desses

autores;  nesta  comunicação  trabalharemos  com  parte  importante  dessas  indicações,

nominalmente  com  quatro  que  podem  ser  associados  em  duplas  como  teóricos  e

historiadores: Marx e o marxismo de Hobsbawm; Weber e sua influência em Braudel.

Para  isso,  elegemos  duas  obras  entre  os  teóricos:  em Marx,  o  Capital e  os

Grundrisse nos  auxiliam  numa  visão  crítica  sobre  o  surgimento  histórico  e

estabelecimento global do capitalismo, além de refletirmos especificamente sobre como

os transportes tiveram papel fundamental em sociedades pré-capitalistas (ligadas ou não

ao capitalismo), qual sua importância na construção da dominação social capitalista e

como eles operam sobre a predominância ou não do capital na vida social; em Weber,

Economia e Sociedade e  História Geral da Economia  demonstram a visão do autor a

respeito da lenta preparação dos povos até o pleno desenvolvimento do capitalismo,

além de  apresentar  como os  transportes  historicamente  se  adaptaram até  o auge da

2 Realizado no campus da UFF em Campos dos Goytacazes entre 12 e 14 de novembro de 
2014, pelos laboratórios POLIS e LAPEDHE.

3 A quem agradeço pelos questionamentos e pelas indicações de leitura.



racionalização capitalista, tendo seu pleno desenvolvimento e eficiência como parte da

dominação burocrata burguesa.

Como forma de explicitar  um mesmo processo histórico,  a partir  desses dois

primas teóricos, dentre toda produção estudada, elegemos uma obra de referência de

cada  um  dos  historiadores:  em  Hobsbawm,  As  Origens  da  Revolução  Industrial

explicita como o capitalismo nasce no ventre do feudalismo, do choque entre o seu

desenvolvimento  e  as  próprias  estruturas  feudais  surgiram as  técnicas  e  tecnologias

exploradas  pelo  capital  em sua  tortuosa  constituição,  nesse  processo  os  transportes

foram decisivamente transformados e transformadores; em Braudel,  O jogo das trocas

busca  demonstrar  a  evolução  mercantil  das  sociedades  e  como,  desta  forma,  foi

desenvolvido o capitalismo, o autor demonstra o processo histórico em que o capital

penetra nas mais diferentes dimensões da vida humana e a ordena, sendo uma dessas

dimensões o nosso objeto: os transportes.

Não nos arrogamos a posição de juiz imparcial deste quiproquó, é função do

cientista das humanidades tomar posição nos debates e isso será feito, após a análise

detida dos textos, na conclusão desta comunicação.

II. Entre Marx e Weber

O primeiro dilema que encontramos ao confrontar as obras dos dois autores é da

preponderância da produção ou da circulação nos termos das atividades econômicas.

Em Marx, fica claro que reside na produção a única forma de criar valor, a forma que é

o agente transformador do produto social, a saber: o trabalho. Embora os transportes

não estejam confinados à lógica da circulação: “A lei geral é que todos os custos de

circulação que só se originam da transformação formal da mercadoria não lhe agregam

valor. São apenas custos para a realização do valor ou para sua conversão em outra

forma.” (MARX, 1988, p. 108), crescentemente sob o capitalismo são necessários para

efetivação da mercadoria e sua transformação em forma-dinheiro, os transportes não

criam valor de uso, mas agregam valor ao produto social conservando e viabilizando a

sua efetivação.

A preponderância da produção não parece ter espaço em Weber, que afirma: “A

ferrovia constitui o meio mais revolucionário que a história registra, não apenas para o

tráfego, mas também para a economia.” (WEBER, 1980, p. 266) para o autor a esfera da



circulação  toma  centralidade  tal  que  a  maior  invenção  da  humanidade  parece  ser

exatamente  algo  que  possibilita  e  agiliza  o  transporte  de  mercadorias.  É  patente  o

contraste com Marx que evidencia o exato movimento de Weber ao destacar a primazia

econômica da ferrovia:

Quanto mais a produção se baseia no valor de troca e, em consequência, na
troca, tanto mais importantes se tornam para ela as condições físicas da troca
– meios de comunicação e transporte. É da natureza do capital mover-se para
além de todas as barreiras espaciais. A criação das condições físicas da troca
– de meios de comunicação e transporte – devem uma necessidade para o
capital em uma dimensão totalmente diferente – a anulação do espaço pelo
tempo. (MARX, 2011, p. 368)

Essa posição fica explícita em Weber quando aborda a exploração das colônias

por Estados europeus, para o autor o acumulo de riquezas se dá na esfera da circulação,

neste caso específico, com o monopólio dos transportes: 

O  meio  empregado  para  este  acumulo  de  riquezas  foi  o  monopólio  dos
produtos  coloniais,  as  possibilidades  de  colocação  nas  colônias,  isto  é,  o
direito de transportar-lhes as mercadorias, e, finalmente, as oportunidades de
ganho que oferecia os transportes [...] (WEBER, 1980, p. 267)

Dessa  forma,  não  seriam os  engenhos de  cana-de-açúcar,  as  fazendas  algodoeiras  e

cafezais,  através  predominantemente  do  trabalho  escravo,  a  acumular  riquezas  nas

metrópoles, e, sim, a possibilidade de serem essas metrópoles as únicas a transportar

esses  produtos.  Contra  isso  Marx  é  breve,  mas  não  menos  assertivo:  “Massas  de

produtos não se multiplicam por meio de seu transporte.” (MARX, 1988, p. 109).

Mesmo  quando  Marx  se  refere  às  sociedades  em  processo  de  transição  ao

capitalismo, caso das metrópoles analisadas por Weber, o autor distingue: “Nos estágios

preliminares  da  sociedade  burguesa,  o  comércio  domina  a  indústria;  na  sociedade

moderna,  ocorre  o  inverso.”  (MARX,  2011,  p.  611);  para  Weber  essa  existência  é

anterior  e  está  relacionada  à  contabilidade  racional,  possível  apenas  com  a

monetarização  da  economia,  dessa  forma:  “O  capitalismo  existe  onde  quer  que  se

realize a satisfação de necessidades de um grupo humano, com caráter lucrativo e por

meio de empresas, qualquer que seja a necessidade de que se trate.” (WEBER, 1980, p.

249).

Outro ponto conflitivo entre as duas obras que consideramos relevante é sobre a

necessidade  do  deslocamento  físico  através  dos  transportes  para  a  circulação  de

mercadorias. Segundo Weber, é necessário “Para que exista um comércio profissional,

propriamente dito, são indispensáveis prévias condições técnicas. Primeiramente, deve-

se ter em conta a existência de ocasiões regulares de transporte e, de qualquer modo,



previsíveis.”  (WEBER,  1980,  p.  189);  para  Marx,  não  se  dá  apenas  no  efetivo

movimento  das  coisas:  “Circulação  de  mercadorias  pode,  porém,  ocorrer  sem  seu

movimento físico [...]. O que aí realmente se move é o título de propriedade sobre a

coisa, não a própria coisa.” (MARX, 1988, pg. 108).

Provavelmente,  o  principal  tema  que  os  autores  entram  em  choque  é  o  da

racionalidade.  Para Marx,  ela  não é  uma exclusividade  do capitalismo; para  Weber,

apenas com a plena vigência capitalista a racionalidade é aplicada ao trabalho. Como

esse  debate  está  transposto  aos  transportes?  Na  possibilidade  histórica  de  outras

formações sociais desenvolverem e organizarem extensa rede de circulação física do

produto social.

Nesse  sentido,  Marx  é  enfático:  “[...]  no  Império  dos  Incas,  a  indústria  de

transportes desempenhava grande papel, embora o produto social não circulasse como

mercadoria, tampouco fosse distribuído mediante escambo.” (MARX, 1988, p. 108), em

suas anotações prévias, o autor deixa claro que não é exclusivo ao capitalismo uma

extensa e articulada rede de transportes em sociedade pretéritas:

A  maioria  desses  povos  ou  cidades  mercantis  independentes,  que  se
desenvolveram  autônoma  e  extraordinariamente  por  meio  do  negócio  de
transporte, repousavam sobre a barbárie dos povos produtores, entre os quais
eles desempenhavam o papel do intermediário. (MARX, 2011, p. 611)

Não nos parece que os exemplos citados por Marx possam ser tomados como redes de

transportes irracionais ou como algum tipo de trabalho sem organização racional dos

transportes; em contrapartida, observamos outras racionalidades calcadas em relações

sociais diversas, fruto de formações econômico-sociais específicas e outras formas de

dominação.

Na  contramão  de  Marx,  Weber  faz  a  apologética  da  racionalidade  burguesa

aplicada ao trabalho: “Ao resumir, mais uma vez, as notas peculiares do capitalismo

Ocidental  e  suas  causas,  cabe  distinguir  alguns  pontos:  somente  ele  criou  uma

organização  racional  do  trabalho,  o  que,  de  outra  maneira,  não  seria  possível.”

(WEBER, 1980, p. 279). Weber deixa claro que, apenas com o advento do capitalismo e

sua revolução industrial,  os transportes darão uma guinada efetiva rumo à eficiência

técnica:  “Foram poucas  as modificações  registradas  em matéria  de transportes,  pelo

menos em caráter substancial, até que surgiu a ferrovia.” (WEBER, 1980, p. 265).4

4 Engels cita em A situação da Classe Operária Inglesa que a navegação a vapor foi 
introduzida antes do surgimento da ferrovia, já em 1820 diversas pequenas embarcações a vapor



O  autor  enxerga  nesse  processo  uma  relação  recíproca,  para  Weber  o  próprio

desenvolvimento dos transportes apura a racionalidade do sistema e a burocratização do

seu Estado deve seguir o modelo das empresas capitalistas:

As modernas  empresas  capitalistas  de  grande  porte  são  elas  mesmas,  em
regra,  modelos inigualados de uma rigorosa organização burocrática.  Suas
relações  comerciais  baseiam-se,  sem  exceção,  em  crescente  precisão,
continuidade e, sobretudo, rapidez das operações. Isto está condicionado, por
sua  vez,  pela  natureza  peculiar  dos  modernos  meios  de  transporte  e
comunicação [...] (WEBER, 2000, p. 212)

Durante a leitura dos textos, a impressão que o leitor tem é que há uma longa, e quase

imóvel, preparação para o salto que os transportes deveriam dar sob a ação avassaladora

do  capitalismo.  Reciprocamente,  os  modernos  meios  de  transportes  também

condicionariam a eficiência capitalista.

Para além, o processo de burocratização em Weber põe em voga a necessidade

dos transportes para a forma de dominação capitalista: 

Dos fatores essencialmente técnicos, por fim, cabe mencionar os meios de
comunicação  e  transporte  especificamente  modernos  (vias  terrestres  e
fluviais,  ferrovias,  telégrafos,  etc.)  a  serem  administrados  em  economia
pública, em parte por necessidade, em parte por conveniência técnica, como
precursores da burocratização. (WEBER, 2000, p. 211)

O que não se constata em Marx que, apesar de dedicar importantes esforços nos estudos

sobre os transportes como parte da produção e forma de circulação física, generaliza os

meios de transportes como mais um meio de produção utilizado como mecanismo de

dominação  burguesa,  através  do  mais-valor  no  ato  de  transportar,  pois  “O

aprimoramento dos meios de transporte e comunicação entra igualmente na categoria do

desenvolvimento  das  forças  produtivas  em  geral.”  (MARX,  2011,  p.  367).

Consideramos uma má leitura de Marx as que tomam os transportes como elemento

trivial do capitalismo, banalizando sua importância para o modo de produção capitalista.

Entretanto,  apesar  de  reconhecermos  a  implicação  de  seu  desenvolvimento  para  a

reprodução do capital, temos a real noção que a influência dos transportes se limita ao

ponto que são necessários para a produção, na conservação e viabilidade da efetivação

dos valores de uso e do próprio capital.

  III. Entre Hobsbawm e Braudel

Preocupando-se  com o processo  de  gênese  capitalista  entre  os  séculos  XVI-

XVIII, Braudel e Hobsbawm se ocuparam de duas tarefas diferentes em seus trabalhos:

navegavam pelo rio Hudson.



o francês tratou de como a monetarização penetrou e se generalizou nas economias

europeias; em contraposição ao inglês, que se preocupou com a produção e como ela foi

revolucionada através da moderna indústria. Os próprios objetos dos autores denotam

sua afiliação teórica.

Antes mesmo de estudar sistematicamente os transportes, Braudel já dá pistas de

como  encara  o  setor  em  sociedades  pré-capitalistas.  Quando  analisa  o  papel  da

armazenagem nas sociedades anteriores ao capitalismo, o autor frisa a improbabilidade

de o comércio prosperar sobre determinadas condições infraestruturais: “O que obriga

armazenar é o ciclo demasiado longo da produção e da vida mercantil, a lentidão das

viagens e das informações, os imprevistos dos mercados distantes, a irregularidade da

produção, o jogo ingrato das estações.” (BRAUDEL, 1996, p. 78). 

Na contramão, Hobsbawm afirma que os antecedentes da revolução industrial,

consequentemente,  anterior  ao  principal  momento  da  construção capitalista  (em sua

visão,  ainda não acabada,  diferente de Braudel),  foram de crescimento do comércio

internacional: “En realidad, la "revolución industrial" del algodón fue precedida por um

período de expansión del mercado internacional insolitamente rápida y merecedora de

un estudio más adecuado.” (HOBSBAWM, 1988, p. 108).

O  próspero  e  crescente  comércio  nas  sociedades  imediatamente  anteriores  à

plena  vigência  do  capitalismo  como  modo  de  produção  hegemônico  não  está

reconhecido em Braudel, que naturaliza o capital como única via para a eficiência da

produção e aceleração do tempo de circulação: 

[...] está provado, uma vez que, a partir do momento em que se acelerar a
velocidade e aumentar o volume dos transportes, no século XIX, a partir do
momento em que a produção se concentrar em fábricas poderosas, o velho
comércio  de  entreposto  deverá  modificar-se  consideravelmente,  por  vezes
totalmente, e desaparecer. (BRAUDEL, 1996, p. 79)

Recuando no tempo,  para Braudel,  os transportes no século XVIII  foram levados à

saturação e ao máximo da sua eficiência sem terem sidos revolucionados e, apenas aí,

observaríamos um crescimento mercantil na Europa. O que reconhecemos como uma

clara  contradição  na  concepção  do  autor,  que  afirma  existir  neste  momento  um

“capitalismo comercial”, sem que o capital revolucione suas infraestruturas, utilizando

as antigas até o limite.



Para Hobsbawm, a gênese do processo de revolução industrial está no século

XVII, embora não incorporasse o capitalismo, está associado ao entrecortado (e não

certo ou não garantido) processo de transição a ele, pois o

[...] reemplazo del feudalismo por el capitalismo no fue, y no podía ser, una
simple evolución lineal —que aun en términos puramente económicos debia
ser discontinua y catastrófica— y esbozar algunos de los mecanismos de ese
cambio histórico, y llamar la atención acerca de la crisis del siglo XVII como
un episodio crucial en la declinación de la economía feudal y la victoria de la
capitalista. (HOBSBAWM, 1988, p. 88)

Por  sua  peculiaridade,  a  Inglaterra  é  tomada  pelo  autor  como estudo  de  caso  e  os

transportes  tomam  centralidade  nesse  processo  de  transição  incerto  rumo  ao

capitalismo: “En tempos recientes se ha vuelto a señalar la situación ventajosa de Gran

Bretaña  en  el  período  preindustrial,  cuando  los  transportes  navieros  eran

considerablemente menos costosos que los terrestres.” (HOBSBAWM, 1998, p. 103)

Braudel  inverte  a  análise  de  Hobsbawm e  percebe  os  transportes  marítimos

como porta de entrada, antes da revolução industrial, do capitalismo no setor: 

Neste caso, calcular a dominação capitalista significa calcular a modernidade
ou o arcaísmo, ou melhor, o rendimento dos diferentes ramos dos transportes:
dominação  fraca  sobre  transportes  terrestres,  limitada  sobre  os  “veículos
fluviais”, mais acentuada quando se trata de mar. E, no entanto, também aqui
o dinheiro escolhe, não se preocupa em apoderar-se de tudo. (BRAUDEL,
1996, p. 306)

Nada mais fora da definição de capitalismo do que não ter a pulsão de ser universal, não

ter  a  voracidade  (constatada  no  século  XIX)  de  apoderar-se  de  tudo,  de  todas  as

categorias de transporte, por exemplo. Podemos concluir, através da própria análise do

autor,  que isto não se trata de capitalismo e sim da penetração do capital  sob outra

lógica.

Para  Hobsbawm,  a  construção  de  uma  economia  capitalista  passa  pela

dominação de todas as esferas da vida humana pelo mercado.  Os transportes foram

fundamentais  para  a  consolidação  do  capitalismo,  após  a  revolução  do  vapor  na

produção,  em especial  na  indústria  algodoeira,  esse  setor  foi  alvo  privilegiado  dos

investimentos de capitais acumulados nas modernas indústrias. Analisando a Inglaterra

oitocentista o autor nota: “Todos están de acuerdo en que fueron los ferrocarriles el

factor  determinante  del  desarrollo  de  la  siderurgia  y  el  carbón,  en  este  período.”

(HOBSBAWM, 1988, p. 111).

Por último, lançamos uma questão respondida de duas maneiras absolutamente

distintas  pelos  dois  autores:  é  possível  haver  capitalismo  onde  os  transportes  não



estejam em processo de constante transformação e racionalização capitalista? Podemos

vislumbrar uma sociedade capitalista onde as mercadorias são levadas à efetivação por

meios onde predominam as antigas relações pré-capitalistas?

Analisando o caso dos Seis Corpos dos Ofícios de Paris e sua relação com os

estalajadeiros  e  carreteiros,  Braudel  conclui  sobre  como os  transportes  terrestres  se

davam entre Paris e outras cidades francesas: 

Em toda  essa organização  tão tradicional,  só coube ao  mercado deixar-se
levar.  Por  que  haveria  ele  de  intervir  para  organizar  (outros  diriam
“racionalizar”)  de  modo capitalista  um sistema em que uma concorrência
abundante  joga  a  seu  favor,  em  que,  como  “não  temiam  avançar”,  os
mercadores dos Seis Corpos, em 1701, mandavam tanto quanto os carreteiros
transportadores? Tanto quanto, ou mais? (BRAUDEL, 1996, p. 311)

O capitalismo para Braudel pode não se preocupar  em racionalizar e exponenciar  a

produtividade para auferir maiores ganhos com os transportes, ou transformá-lo num

setor de investimento; os capitalistas de Braudel deixam-se levar, parecendo impotentes

ou até dóceis e desinteressados, pelas relações pré-capitalistas, sem tensionamento ou

qualquer tipo de intervenção. A esta avaliação segue a conclusão, para a surpresa do

leitor,  que  a  passividade  dos  “novos  transportadores”  era  o  mais  racional  naquela

conjuntura. 

Na contramão, Hobsbawm dá o receituário capitalista: a transformação através

da indústria, o avanço necessário nos transportes e as reservas acumuladas para novos

investimentos  (crescentemente  feitos  no  próprio  setor  de  transportes)  formam  um

movimento único: 

Debemos tener em cuenta no sólo la inversión total necesaria para poner en
marcha la forma individual sino también la inversión total necesaria para dar
un comienzo rápido a una economía industrial: carreteras, canales, muelles,
barcos,  construcciones  de  todo  tipo,  inversiones  agrícolas,  minas,  etc.  En
realidad, una industrialización rápida necesita no sólo este equipo inicial sino
también una continua inversión de la misma clase. (HOBSBAWM, 1988, p.
49)

As fábricas movidas à vapor e força de trabalho operária são o instrumento inicial citado

por Hobsbawm e à elas não se nega a primazia do processo, mas sem os investimentos

em  infraestrutura,  especialmente  na  de  transportes  (que  doma  o  espaço  e  vence  o

tempo), a efetivação da produção, a reprodução dos capitais e a própria corporificação

do capitalismo fica impossibilitada.

IV. CONCLUSÃO



Essa comunicação certamente não esgota o seu objetivo. A discussão teórica e

historiográfica aqui apresentada, através do enfoque nos transportes, pode ser transposta

para inúmeros setores da economia.

Acreditamos que temos o dever de firmar posição dentro do que expusemos.

Cremos  que  Marx  está  substancialmente  mais  correto  em sua  visão  crítica  sobre  a

atuação dos  transportes  para  a  produção  e  na  circulação  como parte  substancial  da

reprodução  capitalista.  De  fato,  os  transportes  assumem  o  papel  de  possibilitar  a

efetivação das mercadorias, neles não há criação de valor e, portanto, neles os lucros

não são extraídos através de um excedente, mas sim na agregação do valor que consiste

em conservar e viabilizar a efetivação das mercadorias. 

A respeito de Weber, negamos a impossibilidade de uma racionalização eficiente

dos transportes e seus sistemas fora do escopo da empresa capitalista; a naturalização

das  estruturas  capitalistas  conjugada  à  eternização  do  “arcaísmo”  nas  estruturas  de

transporte pré-capitalistas são também estranhas àqueles que estudam sociedades antes

da plena lógica do capital; como vimos aqui e em outros estudos, muitas formações

econômico-sociais  pré-capitalistas  inventaram,  transformaram  e  fizeram  avançar

múltiplas  formas  de transporte,  além de  tecerem uma importante  e  organizada  rede

transportadora.

Concluímos também que as análises de Hobsbawm estão mais corretas frente às

de  Braudel  quando  ambos  encaram  as  questões  sobre  os  transportes.  A revolução

industrial é mais determinante para a constituição do capitalismo e para a transformação

dos  transportes  na  lógica  capitalista  que  a  monetarização  e  a  mercantilização  da

sociedade.  Uma sociedade capitalista  tem de  controlar  a  relação espaço/tempo para

levar  à  cabo  seus  objetivos;  para  isso,  uma  de  suas  missões  é  revolucionar  as

comunicações, dando agilidade ao ciclo de reprodução do capital e o garantindo.

Explorar  novas  possibilidades  dentro  da  vasta  produção  de  Marx,  Weber,

Hobsbawm e  Braudel  abre  ensejo  para  reflexão e  discussão  sobre  nossas  pesquisas

empíricas; o balanço teórico e historiográfico feito aqui é parcial, mas já aponta para um

debate profícuo sobre a diversidade de como os transportes podem ser encarados.

V. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS



BRAUDEL, Fernand. O jogo das trocas. Civilização material, economia e capitalismo

(séculos XV-XVIII). São Paulo: Martins Fontes, 1996.

ENGELS, Frederich.  A Situação da Classe  Operária  Inglesa. São  Paulo:  Boitempo

Editorial, 2008.

HOBSBAWM, Eric. En torno a los orígenes de la revolución industrial. Madrid: Siglo

XXI, 1988.

MARX, Karl. Grundrisse. São Paulo: Boitempo Editorial, 2011.

______. O Capital. Livro Segundo. Vol. 2. São Paulo: Nova Cultural, 1988.

WEBER, Max. Economia e Sociedade. Vol. 2. Brasília: Editora UNB, 2000.

WEBER, Max. História Geral da Economia. São Paulo: Abril Cultural, 1980.


