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Editorial

A Revista de Economia Política e História
Econômica – REPHE – atinge seu décimo-quarto
número agradecendo a seus colaboradores pelas
crescentes contribuições ao debate pertinente aos
temas de pesquisa.
Este número inicia-se pelo estudo dos aspectos
da navegação baiana oitocentista e seus efeitos no
meio e na economia locais, apresentado por Marcos
Guedes Vaz Sampaio. Alessandro de Moura aborda
as condições da classe operária na “segunda
década perdida” (1991 – 2000) e no início deste
século.
Na seqüência, Mirelli Malaguti e Andrés Ferrari
realizam uma comparação do papel dos atores
sociais frente ao desenvolvimento em Celso Furtado
e Caio Prado Júnior. José Elsebão de Almeida, por
sua vez, realiza uma comparação entre Celso
Furtado e Fernando Henrique Cardoso sob o critério
do “projeto nacional”. Por fim, o recente livro de
Javier Santiso sobre o impacto da China na
economia latino-americana é resenhado por Luís
Antonio Paulino.
Não deixa de ser notável aos editores e
certamente não escapará ao leitor que a temática
do desenvolvimento tem grande incidência na
REPHE, refletindo talvez o grande número de
pesquisadores que a tenham como objeto de seus
estudos.

Os Editores
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Navegação a Vapor na Bahia Oitocentista:
tentativa
de
integração
territorial
e
desenvolvimento regional
Marcos Guedes Vaz Sampaio1
Resumo
Este artigo trata da introdução e desenvolvimento da navegação a vapor
na Província da Bahia no decurso do século XIX e sua contribuição para a
integração territorial regional e nacional. O período de instabilidade
política que o país atravessava na primeira metade do oitocentos
estimulou o surgimento da navegação a vapor no território brasileiro. A
busca pela integração territorial era necessária para a estabilidade política
e para o desenvolvimento econômico. As companhias de navegação a
vapor que operaram na Bahia durante este período exerceram um papel
regional relevante nesse processo.
Palavras-chave:
Navegação
Desenvolvimento regional; Bahia.

a

vapor;

Integração

territorial;

Abstract
This article treats of the introduction and development of the steam
navigation in the Province of Bahia in the course of the century XIX and its
contribution for the regional and national territorial integration. The period
of political instability that the country crossed in the first half of the eight
hundred stimulated the appearance of the steam navigation in the
Brazilian territory. The search for the territorial integration was necessary for
the political stability and for the economical development. The steam
shipping lines that operated in Bahia during this period exercised a relevant
regional paper in that process.
Keywords: Steam navigation; Territorial integration; Regional development;
Bahia.

Introdução
A navegação deu um salto evolutivo a partir de fins do
século XVIII e no decurso do oitocentos. Depois de séculos
1

Economista (UFBa), doutor em História Econômica (USP) e pesquisador da
Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia (SEI). E-mails:
mgvsampaio@hotmail.com e marcossampaio@sei.ba.gov.br.
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dependendo das forças da natureza ou da sua própria força
para se locomover pelos rios, mares e oceanos, o homem
passou a utilizar uma máquina a vapor para navegar. A
invenção do barco a vapor e o seu posterior desenvolvimento,
como meio efetivo de transporte, foram os principais agentes
transformadores

da

história

da

navegação.

O

maior

conhecimento dos ventos e das correntes marítimas, a
invenção do cronômetro marinho, que passou a ser utilizado
pelos navios mercantes, e a ampliação dos conhecimentos
da geografia mundial também contribuíram para revolucionála. Através desses avanços, as viagens passaram a ser mais
seguras e regulares, estimulando o progresso das relações
pessoais, econômicas, políticas e culturais ao redor do mundo.
A navegação à vela, largamente utilizada anteriormente,
era lenta, insegura e irregular. Com o desenvolvimento da
navegação

a

vapor,

se

esses

problemas

não

foram

solucionados por completo, pelo menos tiveram uma melhoria
significativa.

A

princípio,

a

navegação

a

vapor

teve

dificuldades em superar sua concorrente que utilizava a vela
em razão dos fretes cobrados pelos vapores serem mais altos.
Essas embarcações requeriam maior volume de recursos para
a sua construção, também eram mais dispendiosas e de
manutenção mais complexa. A conjunção desses fatores
contribuía para que os preços praticados fossem superiores.
Se a navegação a vapor não se expandiu de forma mais
rápida em função dos preços dos fretes, as vantagens que
oferecia a levaram a superar suas concorrentes, ainda que
somente na segunda metade do século XIX, como mostra
Hobsbawm (2004, p. 92):
O
vapor
tinha
se
expandido
extraordinariamente, de cerca de 14% do
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transporte mundial em 1840 para 49% em 1870,
mas a vela ainda estava ligeiramente na frente.
Somente na década de 1870, e, sobretudo na
de 1880, é que saiu fora do páreo. (Pelo final
desta última década, a vela tinha sido reduzida
para aproximadamente 25% do transporte
global).

A sociedade moderna exigia não somente a velocidade
no transporte, mas também o rigor no horário, assim como a
regularidade, que os vapores podiam oferecer. As vantagens
dos

vapores, porém, não se limitavam

à velocidade,

regularidade e pontualidade. Estendiam-se também, a custos
menores com seguros devido à maior segurança no transporte
de cargas e passageiros. Com isso, os vapores eram mais
utilizados para o transporte de mercadorias de maior valor
agregado. É preciso lembrar, também, que possuíam maior
capacidade de carga, mesmo com o espaço para o carvão.
Mauro (1976, p. 199) apresentou um exemplo do que
significava essa maior capacidade de carga: “A capacidade
de transporte de um navio de 1.000 toneladas é igual à de 200
vagões de estrada de ferro”.
O desenvolvimento da navegação a vapor exerceu
papel

econômico

fundamental

dentro

do

cenário

experimentado de transformações tecnológicas ao longo do
século XIX. O quadro que se configurou possibilitou a
expansão econômica através da ampliação das relações
mercantis em termos mundiais.
As

viagens

espantoso

do

oceânicas
comércio

permitiram

mundial,

um

crescimento

contribuindo

para

o

surgimento de um novo cenário de possibilidades de
transporte de grandes volumes de cargas devido ao espaço
maior nos compartimentos das embarcações a vapor. Dessa
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forma, a nova realidade dos transportes marítimos ampliava,
consideravelmente, as áreas de relações mercantis ao redor
do mundo, como argumenta Hall (1968, p. 149):
In a world economy in which new sources of
land were progressively being bought into the
world market partly as a result of the technical
consequences of the invention of railways and
steamships it was inevitable that these new
areas would have a comparative advantage in
one or other of the many possible uses of new
land2

O processo de inovação tecnológica, relacionado ao
setor de transportes, não se limitou a incrementar a atividade
econômica através de sua expansão, ou seja, da ampliação
de mercados. Resultou, também, em transformações no
cotidiano das relações econômicas. Birnie (1964, p. 69)
mostrou como essas relações econômicas se modificaram
com o desenvolvimento das ferrovias e da navegação a
vapor:
A transição para compras e vendas contínuas
teve início em fins do século XVIII, mas o
movimento fez poucos progressos até que o
desenvolvimento da ferrovia e da navegação a
vapor
desfez
as
barreiras
físicas
às
comunicações. [...] As limitações de tempo e
espaço, em cujo âmbito o negociante até
então trabalhara, foram removidas. Expandiu-se
a área em que ocorriam as transações
comerciais, dilatou-se o tempo em que estas se
processavam [...]

Quando surgiram as ferrovias, a princípio, apresentaram
uma vantagem inquestionável sobre a navegação a vapor.
Através delas, uma gama maior de regiões poderiam ser
2

“Em uma economia mundial onde novas fontes de terras são progressivamente trazidas
para o mercado global, em parte como resultado das conseqüências tecnológicas da
invenção das ferrovias e dos navios a vapor, é inevitável que estas novas áreas tenham
uma vantagem comparativa em uma ou outra das várias possibilidades de uso
delas”.(Tradução do autor).
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interligadas facilitando as comunicações, enquanto que a
navegação ficava restrita às localidades costeiras ou ao curso
dos rios navegáveis. No âmbito geral, porém, a navegação a
vapor, se comparada economicamente às ferrovias, possui
mais vantagens. Os mares e rios são caminhos naturais que
não precisam ser construídos nem conservados, ao contrário
das estradas de ferro. Além disso, os navios, geralmente, são
entre quatro e dez vezes maiores que os trens, possuindo com
isso maior capacidade de transportar cargas (MESQUITA, 1909,
p. 34/35). A associação dessas duas características resulta em
preços de fretes geralmente menores nas embarcações a
vapor, que foi o caso específico do Brasil durante o oitocentos
(LAMOUNIER, 2000, p. 53).
A questão dos fretes menores na navegação a vapor, no
entanto, não deve ser generalizada, pois outros fatores
também influenciavam nos valores finais praticados. No caso
da Europa continental, por exemplo, a expansão das ferrovias
foi

fantástica, pois

as melhores

condições

geográficas

favoreceram a cobrança de fretes menores. A política ideal
de utilização dos transportes no desenvolvimento econômico,
no entanto, deveria ter sido sempre o da integração entre as
ferrovias e a navegação a vapor e, jamais, de concorrência
entre eles. Os países que adotaram essa relação de
complementaridade, como a Inglaterra, obtiveram vantagens
comparativas nas relações econômicas internacionais, pois
maximizaram a eficiência de comunicações entre as zonas
produtoras e os mercados consumidores.
Navegação a vapor no Brasil: a busca pela integração
nacional

10
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Até as primeiras décadas do século XIX, a navegação
marítima e fluvial do Brasil era quase exclusivamente realizada
por embarcações a vela, a remo ou ainda a vara, como
relata Silva (1949, p. 156):
Mas a primitiva navegação interior, no período
colonial, antes do advento da navegação de
vapor, que surgiu com o século XIX [...] era feita,
sem regularidade, em embarcações de
madeira, de pequeno porte, movidas, em geral,
a remo; mais raramente a vela, e por vêzes, a
vara.

A

navegação

a

vapor

no

Brasil

surgiu

após

a

promulgação de um decreto por D. João VI, em 3 de agosto
de 1818, que concedia a incorporação de uma companhia
dessa natureza nos portos e rios da então capitania da Bahia.
No ano seguinte, Felixberto Caldeira Brant, o marquês de
Barbacena, mandou vir da Inglaterra um vapor que realizou
sua primeira viagem entre Salvador e Cachoeira, no dia 4 de
outubro do mesmo ano (MESQUITA, 1909, p. 120).
Esse

empreendimento

durou

poucos

anos,

pois

a

ausência de incentivos governamentais e de investimentos
levou à deterioração da única embarcação existente. Assim,
em pouco tempo, teve fim a primeira iniciativa de realizar a
navegação a vapor em águas brasileiras, como conta
Mesquita (1909, p. 125):
Foi esta a iniciação da navegação a vapor no
Brasil; ella continuou durante alguns anos até
que, deteriorada, ficou abandonada e foi a
barca a vapor mettida a pique pelos soldados
do general Madeira, que detestavam o
marquez de Barbacena.

Após essa experiência, o país somente veio a desfrutar,
de novo, dos serviços da navegação a vapor, com a criação
da Companhia Brasileira de Paquetes a Vapor em 1837 (EL-
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KAREH, 2002, p.12). Na primeira metade do século XIX, a
navegação brasileira estava intimamente relacionada com o
tráfico de escravos – comércio que era fonte de riquezas e
suprimento essencial da estrutura agrária e escravista da
nação; logo, as políticas do setor estavam prioritariamente
voltadas

para

a

sua

manutenção

e

desenvolvimento,

conforme afirma Holten (2003, p. 19):
Overseas Brazilian shipping in this first phase was
thus extremely specialized in its concentration
on
Africa
slave
trade.
Intercontinental
destinations were limited to some ships for
Portugal or the Azores and a hardly significant
trickle of ships to Asia.3

Durante esse período, a Inglaterra vinha pressionando o
Brasil no sentido de abolir o tráfico de cativos e como era a
principal nação detentora da tecnologia da navegação a
vapor, não permitia a utilização dessas embarcações para
esse fim. Assim, a navegação a vapor no Brasil, para se
desenvolver, não poderia ter vinculação com o tráfico de
escravos4; como a de longo curso era praticamente exclusiva
dessa atividade, o surgimento dos vapores e sua expansão no
país ficaram restritos à cabotagem e à utilização dos rios e
lagos navegáveis.

3

“A navegação brasileira de longo curso em sua fase inicial estava extremamente
especializada e concentrada no tráfico de escravos da África. Destinos intercontinentais
eram limitados a alguns navios de Portugal ou dos Açores e dificilmente um punhado de
navios para a Asia”.(Trad. do autor).
4
Nas pesquisas que desenvolvi encontrei alguns documentos que se referiam a proibição
de utilização dos vapores para o contrabando de escravos. Por exemplo, em um contrato
estabelecido entre a presidência da província da Bahia e a Companhia Santa Cruz, do ano
.a
de 1854, está escrito na 16 cláusula, que o favorecimento ao contrabando de africanos
implicaria na anulação do contrato. Embora não tenha encontrado documentos que
apresentassem esta proibição para o período anterior à abolição do tráfico de escravos,
pode-se supor que isto ocorria, devido às pressões inglesas e à existência de documentos
que proibiam o tráfico interprovincial de escravos. Ver: APEB. Seção Colonial e Provincial.
Série: Viação Transportes Fluviais e Marítimos, Maço 5058. Navegação (Contratos).
Documento datado de 04/09/1854.
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O país atravessava, nessa época, um período de
instabilidade política que teve início a partir da abdicação de
D. Pedro I. As províncias que ficavam distantes do centro das
decisões políticas no Rio de Janeiro iniciaram movimentos que
buscavam o máximo de autonomia em relação à capital do
Império. Entre 1831 e 1840 eclodiu na Província do Grão-Pará
a Revolta dos Cabanos ou Cabanagem (1833-1836), no Rio
Grande do Sul, a Farroupilha (1835-1845) e, na Província do
Maranhão, aconteceu a Balaiada (1838-1841). Na Província
da Bahia ocorreram a Revolução Federalista (1832/1833), a
Revolta dos Malês (1835) e a Sabinada (1837/1838).
O

momento

de

enfraquecimento

das

principais

autoridades do país, representadas nas figuras dos regentes,
traduziu-se em um período propício para a eclosão dessas
insurreições, que mostraram claramente suas insatisfações que
variaram de região para região. Diante deste quadro, a
unidade

do

país

estava

ameaçada.

Fazia-se,

então,

necessário organizar o Estado Nacional soberano por meio do
reforço
governo

da

centralização

imperial

era

político-administrativa.
importante

Para

desenvolver

o
as

comunicações entre o centro político do país e as províncias a
fim de estabelecer e fortalecer a unidade nacional.
A Companhia Brasileira de Paquetes a Vapor surgiu
então, em 1837, para reduzir as distâncias entre todas as
capitais marítimas das províncias do Império e exercer um
papel de destaque na busca pela centralidade do poder
monárquico,

por

se

constituir

em

um

instrumento

de

implementação das decisões políticas do governo. Através
dela, haveria maior celeridade na divulgação de notícias,
acordos, tratados; enfim, de tudo o que estivesse relacionado
às ações do governo brasileiro. Desse modo, tinha como
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objetivo principal promover a integração territorial do país por
meio da condução das malas e ofícios do governo, podendo,
também,

transportar

passageiros

e

mercadorias.

Suas

embarcações operavam em duas linhas: a do norte, que fazia
a ligação entre a Corte e os portos das capitais das províncias
até Belém do Pará, e a do sul, que chegou a alcançar
Montevidéu no Uruguai (EL-KAREH, 2002). As comunicações
entre as capitais das províncias melhoraram depois que essa
companhia começou a operar. El-Kareh (2002, p. 10) enaltece
os benefícios advindos da navegação a vapor:
A introdução da máquina a vapor vinha
revolucionar toda a sociedade. Transportes mais
rápidos e eficientes de mercadorias e
passageiros diminuíam os tempos de percurso e
as distâncias, e afetavam não só a vida
econômica e social, estimulando o comércio, o
turismo e as migrações; mas, também, os
valores e costumes dos povos e suas ideologias,
além de possibilitar ações políticas e militares de
maior alcance, mais rápidas e mais eficazes.
Logo, ela não só beneficiava a burguesia, mas
as classes dominantes em geral e seus Estados.

O surgimento e a expansão da navegação a vapor, na
primeira metade do século XIX, não somente contribuiu para
melhorar a integração entre as diversas regiões do país, mas
também para o desenvolvimento da economia brasileira. As
vias terrestres eram precárias em todo o território nacional o
que obstaculizava as relações mercantis. A maioria dos
centros econômicos importantes do Império estava situada ao
longo do litoral, o que favorecia a utilização dos barcos a
vapor. Este novo cenário relegou as comunicações terrestres a
uma posição secundária, conforme afirmou Prado Jr.(1986, p.
197):
O emprego do vapor facilitará e avantajará de
tal forma a navegação marítima, que esta
desbancará
completamente
aquelas
comunicações terrestres que começavam a se

14
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estabelecer
e
desenvolver.
Serão
abandonadas, ou quase, e o país voltará ao
primitivo sistema dos primeiros tempos de
completo isolamento, por via interior, dos
diferentes núcleos esparsos ao longo do litoral,
que se ligarão doravante unicamente pela via
marítima.

A expansão da navegação a vapor no Brasil ocorreu
através do surgimento de novas companhias que receberam
o estímulo da promulgação da tarifa Alves Branco em 1844.
Embora essa medida visasse a incrementar as receitas fiscais
do país, também protegeu e incentivou o desenvolvimento de
empreendimentos industriais e, com eles, a navegação a
vapor. Holten (2003, p. 20) afirma que, nos últimos anos
anteriores ao fim do tráfico de escravos, foram organizadas 18
companhias de navegação. Nesse período, em 1846, Mauá se
tornou dono de uma fundição e estaleiro, chamada Ponta de
Areiaque, ao longo do século XIX, foi a única empresa
brasileira a construir embarcações a vapor. Incentivado pela
tarifa Alves Branco, ele investiu nessa empresa com o objetivo
de transformá-la na maior do país nos setores de metalurgia e
construção naval5.
Poucos anos depois de adquirir o estabelecimento da
Ponta de Areia, Mauá investiu na criação da Companhia de
Navegação a Vapor do Amazonas (FARIA, 1958, p. 194).
Apenas um ano após o início das atividades da companhia,
em 1854, o serviço da navegação a vapor no rio Amazonas já
era uma realidade. A primeira linha entre Belém e a vila de
Cametá estava em funcionamento e as estruturas para as
linhas Belém-Rio Negro e Rio Negro-Tabatinga estavam sendo
5

O pensamento de Mauá era prioritariamente voltado para o desenvolvimento da
metalurgia e dos transportes, entendidos por ele como essenciais para o crescimento
econômico de um país. Ver: LIMA, Heitor Ferreira. História do Pensamento Econômico no
.a
Brasil. 2 ed., São Paulo: Cia. Editora Nacional, 1978.
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montadas,

o

que

significava

construir

pontos

15
de

abastecimento de carvão, treinamento de pessoal, formar
mecânicos e marinheiros. A companhia chegou a ter um bom
desempenho, pois, pouco tempo após o início de sua
operação, conseguiu pagar até 12% de dividendos aos
acionistas (FARIA, 1958, p. 194). Devido a um momento de
sérios problemas financeiros que estava atravessando, Mauá
hipotecou sua companhia em 1870. No ano seguinte,
conseguiu vendê-la em Londres visando a, com isso, liquidar
dívidas pendentes e recompor sua fortuna pessoal (CALDEIRA,
1995, p. 481).
O favorecimento ao setor agroexportador, que perdurou
durante todo o oitocentos, impediu um melhor desempenho
dos outros setores da economia brasileira, com exceção dos
transportes, onde ocorreram incentivos à sua modernização,
principalmente nas ferrovias do sudeste, relacionadas à
economia cafeeira, e na navegação a vapor, tanto de
cabotagem, quanto as fluvial e lacustre, uma vez que a
modernização desses transportes beneficiava os produtores
por permitir a agilização no escoamento da produção. Dentro
desse

contexto,

segundo

Graham

(1973,

p.

22/23),

a

navegação a vapor, principalmente de cabotagem, teve um
papel essencial, pois os meios de transporte tradicionais,
conforme já mencionado, eram precários e ineficientes.
Exceção feita apenas às ferrovias que se expandiam nas
regiões cafeeiras, facilitando, assim, o escoamento da
produção para os portos onde o café embarcava nos
vapores com destino aos mercados europeu e norteamericano:
Os métodos de transporte eram rudimentares
em todo o país. O carro de boi e as tropas de
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burro eram, praticamente, os únicos meios
usados para a condução da mercadoria por
via terrestre. [...] Grande parte do comércio
interno era, então, feita por navios costeiros [...]

Sem embargo, a expansão do setor ferroviário, em termos
comparativos, era um transporte mais caro do que a
navegação a vapor. Os custos de construção e de operação
do sistema, associados a planejamentos inadequados de
rotas e, também, à menor capacidade de transportar
mercadorias

com

relação

às

embarcações

a

vapor,

resultaram em preços médios de fretes mais elevados.
Lamounier (2000, p. 53) tratou dessa questão:
Em algumas áreas, os preços dos fretes eram
maiores que os pagos a outros meios de
transporte
existentes,
particularmente
a
navegação fluvial e costeira. O planejamento
inadequado da rota e as diferentes bitolas
aumentavam os custos de operação e as
tarifas: os produtos tinham de ser transportados
até estações situadas em locais inadequados e
carregadores tinham de transportar as cargas
dos carros de boi, barcos e outros veículos até a
estação terminal, ou então transportar de um
vagão para o outro quando havia mudança de
bitola.

A navegação a vapor costeira exercia um papel de
destaque

na

estrutura

do

modelo

primário-exportador

brasileiro por ser, na maioria das regiões, o elemento de
ligação mais direto com as embarcações de longo curso.
Neste

cenário,

a

navegação

fluvial

e

as

ferrovias

representavam papel semelhante, de sistemas de transporte
auxiliares dentro da dinâmica exportacionista.
Desde a promulgação da lei de 13 de maio de 1808,
determinando a abertura dos rios à navegação, que o
governo visava a estimular a ocupação dos espaços no
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interior do país, alargar as fronteiras agrícolas e facilitar o
escoamento da produção por meio da navegação fluvial
(ESPINDOLA, 2005). Apontada como alternativa aos caminhos
terrestres, a utilização das vias fluviais, não era muito eficiente
em razão dos diversos obstáculos à navegação, como
terrenos acidentados, cursos interrompidos por saltos e
corredeiras, leitos pouco profundos para a passagem segura
das embarcações, presença constante de pedras, entre
outros fatores. Na maioria das vezes, a navegação fluvial era
utilizada, apenas, em pequenos trechos, sendo necessário
usar as vias terrestres para a continuação da viagem, em uma
relação de complementaridade. Desse modo, teve um
desenvolvimento mais lento do que a costeira, principalmente,
também, pelo fato de que a concentração dos centros
dinâmicos do país estava no litoral. Ainda na primeira metade
do século XIX, no entanto, ela já dava seus primeiros passos,
conforme conta o historiador Fábio Carlos da Silva (1997, p.
39):
Em 1833-4, objetivando melhorar o sistema de
transporte de gêneros da Fazenda do Rótulo
para Sabará, foi construída, nessa cidade, pelo
intérprete da Companhia de Macaúbas, Mr.
Kopke, o primeiro barco a vapor a navegar nas
águas do interior do Brasil. Entretanto na
primeira viagem, o vapor bateu num tronco
submerso e afundou.

O projeto de integração do território nacional necessitava
da ampliação do uso da navegação fluvial para sua
expansão como forma de auxiliar as ferrovias na inserção de
vastas regiões do país no mercado nacional. Um exemplo
desse

projeto

foi

o

processo

de

desenvolvimento

da

navegação a vapor na bacia do rio Paraná articulando-a
com as ferrovias do interior paulista, proporcionando assim o
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intercâmbio comercial entre o Mato Grosso e os mercados
nacional e internacional (QUEIROZ, 2004). Criava-se assim uma
rede integrada de relações econômicas entre as diversas
economias regionais.
O estímulo à integração territorial por meio da expansão
do sistema de navegação a vapor trouxe uma contribuição
fundamental para o desenvolvimento econômico das regiões
que usufruíram desse serviço. A historiadora Dalísia Doles (1972,
p. 162), em sua tese de doutorado, demonstrou que na região
do Araguaia onde a pecuária era praticamente inexistente,
em apenas sete anos após a introdução da navegação a
vapor, passou a contar com um rebanho de 10.465 cabeças
de gado. A Bahia exerceu papel importante nesse processo
por meio de suas companhias de navegação a vapor,
principalmente a Companhia Bahiana.
Navegação a vapor na Bahia: contribuição para a integração
territorial e o desenvolvimento econômico regional
Um dos problemas mais sérios enfrentados pela Província
da Bahia era a precariedade das vias terrestres. O péssimo
estado de conservação das estradas carroçáveis, a lentidão e
a baixa capacidade de transporte de mercadorias das tropas
de muares, eram obstáculos ao desenvolvimento econômico
da região. As embarcações a remo e à vela amenizavam a
situação,

transportando

passageiros

e

realizando

o

escoamento da produção; mas, como já foi abordado
anteriormente, não era um transporte regular, seguro e
pontual. Dependia das forças da natureza ou do homem, o
que reduzia sua eficiência. Então, fazia-se necessário tornar as
vias de comunicação entre as diversas localidades da
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Província mais eficientes, a fim de facilitar as relações
mercantis e estimular a integração territorial proporcionando o
progresso e a dinamização da economia regional.
Diante de um cenário assim, a navegação a vapor
parecia ser a solução para mitigar o problema, pois poderia
realizar a interligação entre o porto da capital e outros
situados tanto no Recôncavo, quanto ao longo da costa,
facilitando, assim, o escoamento da produção de diversas
localidades da Província. Afinal, devido às dificuldades para
transportar as mercadorias pelas vias terrestres até Salvador, a
maioria das vilas e cidades do interior poderia conduzir seus
produtos até a região costeira mais próxima que fosse servida
pela navegação a vapor.
A introdução da navegação marítima a vapor, assim,
revestia-se de grande importância, pois era a forma mais
segura e eficiente de melhorar as comunicações na Província.
A primeira tentativa, como se viu, foi feita em 1819, com uma
embarcação a vapor trazida da Inglaterra por Felixberto
Caldeira Brant, depois Marquês de Barbacena, e instalada
numa embarcação com casco de madeira, construída no
estaleiro da Preguiça (ALMEIDA, 1951, p. 4). A viagem
inaugural ocorreu no mesmo ano, mas a empreitada não foi
bem sucedida, logo deixando de existir.
Alguns anos mais tarde, porém, estimulado pelo decreto
imperial de 07 de novembro de 1835, que isentava de taxas a
aquisição de máquinas, barcos, instrumentos, dentre outros,
desde que utilizados para o serviço da navegação num prazo
de cinco anos (ALMEIDA, 1989, p. 163), foi retomado o projeto
de empreender a navegação a vapor nas águas da Bahia.
Assim, em 1.o de março de 1836, a presidência da Província,
através da Resolução Provincial n.o 22, concedeu a João
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Diogo Sturtz o privilégio de exclusividade para a constituição
de uma empresa que oferecesse o serviço regular de
navegação a vapor6. Esse homem era um representante de
capitalistas ingleses que, anteriormente, havia trabalhado na
tentativa de estabelecer uma companhia de navegação no
Rio Doce, na Província de Minas Gerais. Na ocasião, não teve
sucesso devido à rejeição da população mineira à presença
de britânicos no empreendimento (ESPINDOLA, 2005, p. 349355).
Na Província da Bahia, não houve esse tipo de entrave
com relação aos ingleses; apenas, atrasos de natureza
burocrática, que retardaram o início das atividades da
companhia. Assim, somente no começo do ano de 1839, com
a chegada a Salvador de quatro barcos a vapor vindos da
Inglaterra, teve início o serviço da Companhia Bahiana7.
O seu surgimento, neste período, no entanto, vai além
das

motivações

econômicas

relacionadas

a

maiores

possibilidades de incremento das atividades produtivas e
mercantis. Existiam motivações, também, de ordem política e
social. Afinal, conforme já mencionado, a década de 1830 foi
um

período

de

especificamente,

instabilidade
na

Província

política
da

Bahia,

no

país

e,

através

da

Revolução Federalista, que aconteceu em 1832/1833, da
Revolta dos Malês, ocorrida em 1835 e, alguns anos depois, a
Sabinada, no ano de 1837 (TAVARES, 2001, p. 261-264).
Tratava-se, então, de uma estratégia do governo da
Província, para auxiliar o governo Imperial na busca pela paz
e unificação de todo o território nacional através do
6

APEB. Seção Colonial e Provincial. Série: Viação Transportes Fluviais e Marítimos, Maço
5023. Companhia Bahiana de Navegação a Vapor. Documento datado de 19/01/1841.
7
FALLA que recitou o Pres. da Província da Bahia Thomaz Xavier Garcia de Almeida n’
Abertura da Assembléa Legislativa da mesma província em 02/02/1839. p. 4.
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fortalecimento da centralidade dos poderes político e
administrativo do país. As companhias de navegação a vapor
que operavam em regiões específicas do território nacional
contribuíram como coadjuvantes importantes nesse processo,
como aponta o historiador Almir Chaiban El-Kareh (2002, p.
10): “O papel das companhias de navegação a vapor, neste
processo de unificação política, foi primordial. Destas, a mais
importante foi, sem dúvida, a Companhia Brasileira de
Paquetes a Vapor.”
Poucos anos após a criação da companhia, esse período
de revoltas arrefeceu, não sendo necessária a utilização dos
vapores para a finalidade de conter insurreições. Seus
objetivos, então, limitaram-se a promover a melhoria nas
comunicações, através do aperfeiçoamento do transporte de
cargas e passageiros, contribuindo, assim, para a integração
territorial e dinamização da economia provincial.
A navegação na

Província da Bahia foi

dividida

espacialmente em interna e externa. A navegação interna
compreendia todas as águas do Recôncavo entre a Fortaleza
da Barra e o rio Jaguaripe. Tratava-se do trecho a ser
explorado pela Companhia Bahiana que servia às localidades
pertencentes à Baía de Todos os Santos e aos principais rios
que nela desembocam. A navegação externa compreendia
todo o litoral da barra fora entre os limites norte e sul da
Província. Desse modo, as principais localidades situadas ao
longo da costa seriam contempladas com os vapores. Assim,
no trecho norte da linha externa da Companhia Bahiana, o
limite de concessão do serviço da navegação a vapor era o
porto de Abadia, quase na foz do Rio Real, na divisa com a
Província de Sergipe. No trecho sul da linha externa era a
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localidade de Porto Alegre, na foz do rio Mucuri, na divisa com
a Província do Espírito Santo (MESQUITA, 1909, p. 68).
Na navegação interna, a princípio, seriam atendidas as
localidades de Cachoeira, Santo Amaro, Nazaré e Itaparica.
Principal destino dessa linha, Cachoeira é banhada pelo rio
Paraguaçu e era considerada um centro econômico regional,
além de importante zona produtora de açúcar e fumo.
Possuía ligação com todo o sertão do oeste baiano, servindo
de entreposto comercial tanto para as mercadorias que
chegavam da capital com destino a outras localidades no
interior, quanto para escoar a produção das diversas vilas
(FERREIRA, 1875, p. 89). Era o último trecho navegável pelo rio
para as embarcações oriundas da Baía de Todos os Santos,
situação que favoreceu o seu desenvolvimento.
Santo Amaro era uma cidade localizada no centro de um
vale extenso e fértil formado pelos rios Camurugipe, Ipojuca,
Subaé, Sergi e Sergi-mirim. Possuía vários engenhos de açúcar,
produzia

aguardente

e

também

servia

de

entreposto

comercial entre Salvador e as diversas localidades do sertão
baiano. Os vapores navegavam pelo rio Sergi, para chegarem
até a cidade (FERREIRA, 1875, p. 89).
Nazaré, banhada pelo rio Jaguaripe, era um importante
centro econômico do Recôncavo baiano, que produzia
principalmente açúcar e fumo (FERREIRA, 1875, p. 89). A
historiadora Virlene Moreira (2002, p. 10) assim se referiu a essas
três localidades:
Não por acaso, elas eram as cabeças dos
núcleos econômicos respectivos, exercendo o
papel de grandes centros de distribuição para
essa região e boa parte do sertão das
mercadorias vindas do porto de Salvador. Assim,
possuíam também o papel de coletar os
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produtos que seriam enviados para a capital da
Província.

A vila de Itaparica, localizada na ilha de mesmo nome e
pertencente à comarca de Nazaré, seria ponto de escala nas
viagens para esta cidade. Era uma localidade de agricultura
e comércio; entretanto, sua importância maior estava no
atendimento aos doentes beribéricos, que a procuravam
buscando tratamento da doença (CARIGÉ, 1882, p. 82).
Normalmente, as localidades escolhidas como portos de
escala dos vapores, exerciam algum tipo de influência
econômica regional. Tradicionalmente, exerciam a função de
entreposto

comercial

para

todas

as

vilas

e

cidades

circunvizinhas
O serviço da navegação externa que somente seria
obrigatório após dois anos do início das atividades da
companhia, atenderia às localidades da costa atlântica da
Bahia, que possuíam economias incipientes, o que tornava as
viagens dos vapores mais incertas quanto aos resultados. A
despeito dessa situação, as vilas costeiras que seriam
atendidas pelos vapores exerciam papel estratégico no
âmbito regional, por servirem de entreposto comercial, em
razão da predominância e relevância do transporte marítimo.
O vapor, quando saísse do porto da capital rumo ao sul da
Província, tinha como primeiro porto de escala, a vila de
Camamu. Esta localizava-se às margens de uma baía de
águas calmas, que servia perfeitamente como ancoradouro
de embarcações de maior calado, dada a profundidade e
segurança de sua constituição geográfica (MESQUITA, 1909, p.
68). Além disso, era um centro comercial regional produtor de
farinha de mandioca, arroz e cacau.
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O próximo local de parada das embarcações seria o
porto de Ilhéus – cidade que tinha a função de entreposto
comercial de uma vasta região. As mercadorias mais
encontradas no seu comércio eram o arroz, o café, a
madeira, a farinha e o cacau, este último, em um período
posterior,

ainda

viria

a

ter

uma

grande

importância

econômica para a Província da Bahia.
Depois, os vapores teriam como ponto de escala a vila
de Canavieiras, que, embora ainda não
considerada

como

um

centro

comercial

pudesse
regional,

ser
sua

economia dava sinais de florescimento, principalmente pelo
cultivo do cacau (CARIGÉ, 1882, p. 89). Por fim, chegariam à
vila de Porto Seguro, que servia apenas como porto de escala
por ser banhada por águas que abrigavam embarcações de
até 12 pés de calado (MESQUITA, 1909, p. 68), e Caravelas,
que exercia a função de entreposto comercial de toda a
região do extremo sul da Província. A navegação na linha
externa, contudo, não entrou em operação durante o curto
período de existência da primeira Companhia Bahiana, que
durou apenas oito anos.
A primeira tentativa de fornecer um serviço regular de
transporte fluvial e marítimo, não resistiu, inicialmente, à má
administração realizada por parte da agência primitiva que a
geriu, a qual acabou por reduzir o seu patrimônio e piorar a
prestação do serviço durante sua gestão. Situação que foi
agravada pelo fato da sua sucessora não ter conseguido
recuperar

o

patrimônio

da

companhia

e

estabelecer

qualidade ao serviço prestado. É importante acrescentar,
também, o contexto desfavorável da economia baiana, com
seu principal produto de exportação – o açúcar – em
decadência, sua pauta de exportações pouco diversificada,
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suas vias terrestres em estado precário e seu fraco mercado
interno, em razão da baixa capacidade de consumo de sua
população. A falta de um subsídio por parte do governo
provincial, outrossim, complementou o quadro que resultou na
falência da companhia.
A presidência da Província da Bahia entendeu não ser
necessário subsidiar uma companhia de navegação a vapor.
Não percebeu, entretanto, que o auxílio financeiro nos
primeiros anos, era fundamental para a sobrevivência das
empresas que atuavam no setor, por que os investimentos
iniciais eram elevados e o retorno ocorria de maneira lenta;
logo, essa ajuda do tesouro era essencial, principalmente em
uma região em que a economia não atravessava um período
de prosperidade.
Assim,

má

administração,

contexto

econômico

desfavorável e ausência de subvenção levaram a primeira
Companhia Bahiana a realizar um péssimo serviço. Com isso,
ocorreu a rescisão do seu contrato com a presidência da
Província e a sua falência. Uma outra empresa surgiu, então,
para realizar o serviço do transporte fluvial e marítimo a vapor
nas águas da Província da Bahia. Adquiriu os bens da extinta
companhia e apressou-se em requerer uma subvenção do
governo

provincial.

Dessa

forma,

em

1847,

iniciou

as

operações da Companhia Bonfim.
Essa empresa também teve um curto período de
existência e pouco conseguiu fazer para o desenvolvimento
da navegação a vapor nas águas baianas. Limitou-se a
prestar o serviço na linha interna e de maneira igualmente
precária,

mesmo

recebendo,

inicialmente,

subvenção
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provincial de 25:000$000 réis8, posteriormente aumentada
para 30:000$000 réis9 e a economia baiana atravessando um
momento melhor. A Província da Bahia vivia uma fase de
recuperação

econômica

desde

1845,

promovida

pela

introdução de novos produtos na pauta de exportações
(diamante, café e cacau), a criação de novas instituições de
crédito e o aumento da disponibilidade de capitais em
decorrência do fim do tráfico de escravos (MATTOSO, 1978;
1992). Contudo, mesmo diante desse cenário favorável, a
Companhia Bonfim não produziu resultados satisfatórios, o que
era explicado pela insuficiência de capitais de seus sócios.
Durante sua existência, a Companhia Bonfim conseguiu
apenas expandir o serviço para as vilas de São Francisco,
Maragogipe, Jaguaripe e Valença. São Francisco era uma vila
próxima à foz do rio Sergi do Conde e servia como porto de
escala

para

Maragogipe

os

vapores

era

uma

chegarem
cidade

a

situada

Santo

Amaro.

próxima

a

desembocadura do rio Paraguaçu, produtora de açúcar e
fumo e principal porto de escala dos vapores que seguiam
para Cachoeira. A vila de Jaguaripe localizava-se na foz do
rio de mesmo nome e servia como porto de escala dos
vapores que navegavam na direção de Nazaré. Valença,
incorporada no rol das localidades servidas pelos vapores,
tratava-se de uma cidade de relativa importância econômica
regional, que, posteriormente, passou a ser sede de fábricas
de tecido de algodão (FERREIRA, 1875, p. 89).
Essa expansão não representava muito, pois as vilas e
cidades que passaram a receber o serviço, com a exceção
8

APEB. Seção Colonial e Provincial. Série: Viação Transportes Fluviais e Marítimos, Maço
5018-2. Companhia Bahiana de Navegação a Vapor. Documento datado de 28/03/1847.
9
FALLA que recitou o Pres. da Província da Bahia João Maurício Wanderley n’ Abertura da
Assembléa Legislativa da mesma província em 01/03/1853.
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de Valença, localizavam-se nos trechos já operados pela
empresa, ou seja, se as embarcações já passavam por esses
locais para chegarem a seus destinos, por que não pararem e
tentarem auferir mais receitas com passageiros e fretes?
Então, não foram criadas novas linhas, nem expandido o
serviço para outras regiões da Província. Os impactos para um
projeto

de

integração

territorial

e

desenvolvimento

econômico foram, portanto pouco significativos.
A situação financeira da empresa era crítica, assim como
a qualidade do serviço prestado. Seus donos não tinham
capitais suficientes para realizar os investimentos necessários
para a manutenção do serviço e nesse ínterim, uma nova
crise se abateu sobre a economia provincial, após um período
de relativa prosperidade. Uma epidemia de cólera-morbo se
alastrou pelo Recôncavo baiano deixando um rastro de morte
e desolação; concomitante a essa tragédia, uma seca que
durou quatro anos debilitou parte da economia da Província.
O presidente da Província da Bahia Francisco Gonçalves
Martins, observando a situação de dificuldade da Companhia
Bonfim, que sequer prestava com qualidade o serviço da
navegação interna, percebeu que a empresa não teria
condições de operar a linha externa, então, em sua fala
recitada em 1.o de março de 1851, informou que estava
pensando

em

organizar

uma

nova

companhia

para

empreender essa navegação.
As atividades da nova empresa ampliariam o rol de
localidades atendidas, não se limitando à Província da Bahia.
O projeto consistia em expandir o serviço até a cidade de
Penedo em Alagoas, passando por Cotinguiba e Aracajú, já
nos territórios pertencentes às Províncias de Sergipe e Alagoas,
com o objetivo de reforçar as relações comerciais e integrar
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as regiões vizinhas10. A expectativa era de aumentar a
produção e dinamizar a economia das três províncias com
esse quadro de melhor integração territorial.
O presidente da Província da Bahia acreditava que os
governos

de

Sergipe

e

Alagoas

teriam

interesse

no

intercâmbio, principalmente pelo fato de que os navios a
vapor de longo curso, que transportavam os produtos para os
mercados no exterior, não paravam nos portos de suas
capitais.

Assim,

para

exportarem

suas

mercadorias,

necessitavam de embarcações que as conduzissem aos
portos mais próximos, servidos por esses navios, ou seja, o de
Salvador ou de Recife11. Uma companhia de navegação a
vapor que realizasse esse papel de intermediária, portanto era
muito importante para o desenvolvimento econômico delas.
No ano seguinte, as províncias de Sergipe e Alagoas
autorizaram a concessão de um subsídio à nova empresa,
assim como o governo imperial12. Em 4 de setembro de 1852, o
Ministério do Império concedeu ao empresário Antônio
Pedrozo de Albuquerque o privilégio exclusivo por 20 anos
para a navegação a vapor entre Salvador e Maceió,
incluindo Sergipe, ao norte, além das localidades do sul da
Bahia até Caravelas13. A organização dessa nova companhia
não tinha o objetivo de competir com a empresa Bonfim, mas
de auxiliar no serviço do transporte fluvial e marítimo a vapor,
uma vez que cada empresa se encarregaria do serviço em
linhas

específicas

e

exclusivas,

não

concorrentes.

O

10

FALLA que recitou o Pres. da Província da Bahia Francisco Gonçalves Martins n’
Abertura da Assembléa Legislativa da mesma província em 01/03/1851.
11

APEB. Seção Colonial e Provincial. Série: Viação Transportes Fluviais e Marítimos, Maço
5018-2. Companhia Bahiana de Navegação a Vapor. Documento datado de 21/03/1862.
12
FALLA que recitou o Pres. da Província da Bahia Francisco Gonçalves Martins n’
Abertura da Assembléa Legislativa da mesma província em 01/03/1852.
13

Idem.
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empresário Antônio Pedrozo de Albuquerque era considerado,
já há alguns anos, um dos homens mais ricos e influentes da
Província da Bahia. Comerciante bem sucedido era mais um
exemplo de enriquecimento com o tráfico de escravos que
após a supressão deste, estava buscando diversificar seus
investimentos14.
Contudo, no dia 3 de novembro do mesmo ano, foi
estabelecida pelo governo imperial uma concessão de
navegação a vapor entre o Rio de Janeiro e a cidade de
Caravelas para o empresário José Rodrigues Ferreira15. Essa
concessão dificultaria a realização da navegação para a
localidade de Caravelas e região circunvizinha, pela empresa
de Albuquerque, uma vez que o concorrente teria o mercado
da capital do Império como porto de escoamento das
mercadorias produzidas na região, o que seria um atrativo
maior para os produtores locais.
A intenção do governo imperial com esta medida era
buscar o máximo possível integrar os diversos territórios do
litoral brasileiro com companhias regionais de navegação.
Essas seriam auxiliares da Companhia Brasileira que, conforme
se viu, atendia aos principais portos das Províncias em todo o
litoral brasileiro (EL-KAREH, 2002). Assim, a companhia de
navegação

do

empresário

José

Rodrigues

Ferreira

transportaria mercadorias e passageiros entre os portos do Rio
de Janeiro, ao sul, e Caravelas, ao norte. Já a empresa de
Antônio Pedrozo de Albuquerque realizaria a navegação a
14

Para as riquezas de comerciantes baianos auferidas com o tráfico de escravos ver:
VERGER, Pierre. Fluxo e Refluxo do Tráfico de Escravos Entre o Golfo de Benin e a Baía
.a
de Todos os Santos – dos Séculos XVII a XIX. 3 ed., São Paulo: Corrupio, 1987 e
SAMPAIO, Marcos Guedes Vaz. A Abolição do Tráfico de Escravos e os Impactos no
Comércio da Cidade do Salvador (1850-1870). Salvador: FCE/UFBa, 1999. (Monografia de
Graduação).
15

FALLA que recitou o Pres. da Província da Bahia João Maurício Wanderley n’ Abertura
da Assembléa Legislativa da mesma província em 01/03/1853.
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vapor entre os portos de Caravelas, ao sul, e Maceió, ao
norte.

A

Companhia

Pernambucana

de

Navegação

conduziria cargas e passageiros entre os portos de Maceió, ao
sul, e Fortaleza, ao norte (ALMEIDA, 1989, p. 159) e a
Companhia de Navegação do Amazonas, de Mauá, ligaria
Belém às vilas situadas às margens do rio Amazonas. No sul do
país, existem menções a pelo menos duas companhias que
serviriam, respectivamente, aos litorais fluminense e paulista, e
à costa do Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina.
O governo não tinha interesse em estabelecer uma
concorrência entre duas empresas de navegação a vapor,
mas estreitar os elos de ligação entre as diversas localidades
dispersas pela costa brasileira. Desse modo, estava interessado
no desenvolvimento de uma empresa de navegação a vapor
que estabelecesse uma rota entre o sul da Bahia e a capital
do Império, principalmente depois de ver malograda a
tentativa de estabelecimento dessa linha de navegação pelo
empresário Teófilo Otôni em 1852. Esse havia planejado
organizar uma companhia de navegação a vapor, ainda em
1847, ligando o interior da Província de Minas Gerais ao mar
pelo rio Mucuri, que desemboca no litoral sul da Bahia. De sua
foz, que banhava a vila de São José do Porto Alegre, também
conhecida como São José do Mucuri ou Porto Alegre do
Mucuri,

os

vapores

da

companhia

de

Teófilo

Otôni

navegariam tanto na direção de Salvador, quanto na direção
do Rio de Janeiro (MONT’ALEGRE, 1972, p. 119-121).
Teófilo Otôni pretendia, através da sua Companhia de
Comércio e Navegação do Rio Mucuri, dinamizar a economia
da região Nordeste de Minas Gerais; no entanto, as
dificuldades que o rio oferecia para a atuação de uma
empresa de navegação fizeram-no modificar o seu projeto
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inicial, transformando-o em uma companhia de estradas,
colonização e desenvolvimento (MONT’ALEGRE, 1972, p. 119121). Assim, com essa lacuna na região, o surgimento de uma
outra empresa de navegação, ainda que não se aventurasse
pelo rio Mucuri, era bem-vinda.
Surge, então, a Companhia Santa Cruz, que ganhou,
também, o privilégio de despacho de suas mercadorias nos
portos da Província em detrimento da Companhia Bonfim.
Essa prerrogativa possuía algumas razões. A primeira estava na
intenção de estreitar os laços comerciais com as Províncias de
Sergipe e Alagoas, tornando o intercâmbio de mercadorias
mais ágil. Havia o interesse, igualmente, em desenvolver as
localidades

do

economicamente,

sul,

que

eram

em

relação

às

mais

vilas

e

atrasadas,
cidades

do

Recôncavo, servidas pelos vapores da Companhia Bonfim. Por
fim, a empresa Santa Cruz servia a localidades mais distantes
do

que

a

Bonfim;

então,

essa

seria

uma

forma

de

compensação no tempo de duração das viagens.
As

embarcações

da

Companhia

Santa

Cruz

que

rumavam para o norte tinham a cidade de Estância, como
primeiro porto de escala, considerada a porta de entrada
para a Província de Sergipe, pois sempre teve importância
política e econômica no cenário regional (IBGE, 1959, p. 300).
Depois, os vapores alcançavam a antiga cidade de Sergipe
d’El Rei, ou simplesmente Sergipe, também conhecida como
São Cristóvão, ainda a capital da Província: situação que
somente mudou no ano seguinte, quando a sede do governo
provincial foi transferida para Aracajú.
O nome Cotinguiba, em algumas ocasiões, aparece nos
documentos substituindo o nome de Aracajú, em outras, o
nome da cidade de São Cristóvão o que era explicado pelo
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fato de ambas estarem situadas na região dos vales dos rios
Serjipe

e

Cotinguiba,

também

conhecida,

na

época,

simplesmente por Cotinguiba (IBGE, 1959, p. 462). A viagem
era concluída passando pela desembocadura do rio São
Francisco, mais precisamente, parando no porto da vila de
Penedo; por fim, atingindo Maceió, capital da Província de
Alagoas. Os vapores da Companhia Santa Cruz que seguiam
viagem em direção ao sul limitavam-se à localidades
pertencentes

ao

território

baiano,

já

mencionadas

anteriormente.
O projeto da Companhia Santa Cruz era muito bom e
importante para o desenvolvimento regional, porém o
contexto econômico desfavorável prejudicou o serviço da
empresa. Os problemas relacionados à seca, que estavam
prejudicando a economia provincial, também complicavam o
desempenho do tráfego na linha do norte. A linha do sul, por
abranger uma região de economia incipiente, outrossim, não
apresentava bons resultados. Esse cenário de incerteza,
vivenciado pela companhia, inibiu investimentos na aquisição
de mais embarcações o que contribuiu para agravar ainda
mais a situação.
Diante dessa conjuntura, o empresário Antônio Pedrozo
de Albuquerque entendeu que precisaria organizar uma
empresa mais forte. Para tanto, buscou a união com outros
capitalistas interessados no setor de navegação a vapor.
Juntos promoveram a fusão das Companhias Bonfim, que
estava em uma situação crítica, e Santa Cruz, em 1858.
Renascia, dessa forma, a Companhia Bahiana.
O aporte de recursos veio através da associação com o
ex-presidente da Província da Bahia, Francisco Gonçalves
Martins, que se tornara um dos maiores acionistas do recém-

33

Revista de Economia Política e História Econômica, número 14, agosto de 2008.

fundado Banco da Bahia (MONT’ALEGRE, 1972, p. 151). Nesse
período

a

Companhia

Bahiana

chegou

a

ter

onze

embarcações e manteve os serviços para os mesmos destinos
acordados pelas predecessoras. Apenas quatro anos após a
constituição da companhia, os ingleses assumiram seu
controle, adquirindo a maior parte das ações. Começava a
fase

áurea

da

Companhia

Bahiana

que

alcançou

a

quantidade de vinte embarcações e vinte alvarengas em
1870, expandiu a navegação a vapor para o litoral da cidade
de Salvador, o rio São Francisco e a Província de Alagoas.
A navegação no litoral da cidade de Salvador perdurou
por apenas seis anos, entre 1863 e 1869, e cumpria um
percurso entre a Barra e Itapagipe, tendo sido ampliado,
durante um curto período para localidades rurais nas
proximidades da cidade, como São Tomé de Paripe e
Restinga16. A expansão da ferrovia – que ligava a cidade de
Salvador, da freguesia da Jequitaia, até Alagoinhas – para a
freguesia do Bonfim, tornou inútil grande parte da viagem dos
vapores, pois os trens percorriam o mesmo trajeto em menos
tempo. A integração entre os transportes, que deveria ser de
complementaridade, nesse caso se tornou de concorrência,
prejudicando o serviço da navegação a vapor na capital da
província.
A navegação fluvial pelo rio São Francisco era um anseio
antigo dos dirigentes da Companhia Bahiana e desde que
havia eclodido a Guerra de Secessão nos Estados Unidos, o
interesse aumentou, pois os preços internacionais do algodão
tinham sofrido uma elevação por causa da redução da oferta
americana. A economia algodoeira nordestina passou a
16

Relatório apresentado pelo Pres. da Província da Bahia Ambrózio Leitão da Cunha n’
Abertura da Assembléa Legislativa da mesma província no ano de 1867.
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experimentar, então, um período de expansão e o curso do rio
São Francisco na fronteira entre as províncias de Sergipe e
Alagoas era um caminho natural de escoamento da sua
produção (OLIVEIRA, 1999). Explorar a navegação do rio nesse
momento específico era uma oportunidade interessante de
auferir lucros mais substanciais. Os resultados, no entanto,
ficaram abaixo do esperado, pois a Companhia Bahiana
sofreu a concorrência da Companhia Pernambucana.
Durante o período de coexistência das duas companhias
no rio São Francisco, o sistema de navegação a vapor
promoveu uma ampla integração regional. A companhia
Bahiana possuía vapores que saíam de Salvador, chegavam a
Aracaju, depois alcançavam Penedo e, por fim, terminavam a
viagem em Maceió. Em Penedo, embarcavam passageiros e
mercadorias oriundos do interior alagoano ou sergipano que
haviam viajado em embarcações – tanto da empresa baiana
quanto da pernambucana – desde Própria, Pão de Açúcar ou
Piranhas, situadas às margens do rio São Francisco, produtoras
de algodão e centros comerciais regionais17.
Desse modo, passageiros e mercadorias vindos das vilas
banhadas pelo rio São Francisco, ou localizadas no interior de
Alagoas, Sergipe e até mesmo Pernambuco, poderiam seguir
viagem para Maceió, Aracajú ou Salvador, nos vapores da
Companhia Bahiana, ou para Recife e as províncias do norte
como

Paraíba,

Rio

Grande

do

Norte

e

Ceará,

pela

Companhia Pernambucana. Na Província de Alagoas, a
Companhia Bahiana expandiu o serviço por meio da
navegação a vapor nas lagoas Norte e Manguaba, próximas
a Maceió, estendendo a viagem até São Miguel e Barra de
17

Relatório apresentado pelo Pres. da Província da Bahia José Bonifácio Nascentes de
Azambuja n’ Abertura da Assembléa Legislativa da mesma província em 01/03/1868.
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São Miguel. Complementava o serviço prestado na província
uma pequena ferrovia que ligava as lagoas com o porto de
Jaraguá na capital18.
Tratava-se

de

um

sistema

de

integração

regional

proporcionado pela Companhia Bahiana que envolvia as
províncias da Bahia, Sergipe e Alagoas. A Companhia
Pernambucana fazia a ligação entre este sistema e o seu,
integrando, praticamente, todo o nordeste do país pelo litoral.
A

Companhia

Brasileira

de

Paquetes

a

Vapor

complementava-o, principalmente transportando passageiros,
correspondências, ofícios e periódicos, parando nos principais
portos do norte do país. A abrangência espacial do serviço da
navegação não sofreu nenhuma nova expansão, apenas
incluiu localidades que já estavam no trajeto dos vapores, mas
ainda não eram servidas por eles. Normalmente essas
localidades exerciam algum tipo de pressão política para
conseguirem se tornar portos de escala dos vapores. Na Bahia,
algumas conseguiram, como Belmonte, Taperoá, Alcobaça e
Santa Cruz, por exemplo.
A expansão das ferrovias na região do Recôncavo e do
norte da Província da Bahia melhorou as relações comerciais
entre algumas regiões da província e a capital. Em fins do
século XIX, a Bahia possuía a Estrada de Ferro da Bahia ao São
Francisco com uma extensão de 234 quilômetros, ligando
Salvador a Serrinha no sertão; a Estrada de Ferro Central da
Bahia

que

contava

com

duas

secções,

uma,

de

aproximadamente 45 quilômetros, interligando Cachoeira a
Feira de Santana, e a outra, compreendendo um trecho de 84
quilômetros entre São Félix e Tapera; existia, também, a
Companhia Tram Road de Nazaré que trafegava num trecho
18

Idem.
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de, aproximadamente, 35 quilômetros entre essa cidade e a
de Santo Antônio de Jesus, e, por fim, a Estrada de Ferro de
Santo Amaro, que ligava essa cidade à localidade de Bom
Jardim, distante 35 quilômetros (CARIGÉ, 1882; TAVARES, 2001).
Os trajetos, no entanto, eram curtos, cobrindo uma
pequena

extensão

do

território

provincial.

Assim,

as

mercadorias das vastas regiões do interior continuavam a ser
conduzidas pelos tropeiros, que as transportavam pelas
estradas precárias até alguma localidade que fosse servida
por uma das ferrovias. A partir daí, pelas estradas de ferro, a
produção do interior era conduzida às cidades servidas pelos
vapores da Companhia Bahiana, que faziam o transporte até
a capital. A única exceção era a Estrada de Ferro da Bahia
ao São Francisco, que ligava a produção do sertão, direto à
Salvador.

O

sul

da

Província,

menos

desenvolvido

economicamente, ficou sem a melhoria na infra-estrutura de
escoamento, advinda da ferrovia.
Apesar dos entraves oriundos da infra-estrutura precária,
das conjunturas econômicas desfavoráveis, das limitações do
modelo primário-exportador, a navegação a vapor conseguiu
contribuir para o incremento das relações comerciais nas
localidades servidas pelos vapores. O crescimento registrado
em todas as linhas operadas pela Companhia Bahiana, tanto
nas receitas auferidas com o tráfego de passageiros quanto
no transporte de mercadorias, corrobora essa afirmação,
como pode ser observado na tabela abaixo:
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Tabela 1. Crescimento das receitas auferidas pela Companhia
Bahiana (1865-1868).19
Linhas:

Passagens

Fretes

Total

Linha do norte

65,9%

208,9%

180,2%

Linha do sul

14,1%

28,5%

25,1%

16,4%

80,7%

31,6%

Linha

interna

ou

Recôncavo
Fonte: Tabela desenvolvida pelo autor baseada em diversos documentos.

A linha do norte, que servia a duas capitais de província,
teve desempenho bastante superior às demais. Era natural
que isso ocorresse dada a importância econômica das
cidades

contempladas

nessa

linha.

As

localidades

da

navegação interna experimentaram um crescimento bastante
expressivo no movimento de cargas, enquanto a linha do sul
apresentou o pior desempenho, explicado pela fragilidade
maior das economias dessa região na época. Como durante
esse período não houve alteração nas tarifas das passagens e
fretes, o crescimento demonstrado na tabela reflete a
expansão

nas

relações

comerciais

e

no

tráfego

de

passageiros nas linhas servidas pelos vapores da Companhia
Bahiana e das outras que a precederam.
Um outro dado que reforça esse argumento é o
acréscimo no número total de viagens dadas pelos vapores,
que subiu de 557 em 1870 para 630 em 1871. Para a linha do
sul, que era a mais problemática, esse número cresceu de 13,
em 1870, para 15 em 1871 e 1872, alcançando, por fim, 20

19

A escolha desse intervalo cronológico baseou-se na disponibilidade de informações para
o período que tornou mais rica a análise. Para outros períodos os dados embora mais
difusos, de natureza diferente e permeados por lacunas, reforçam o argumento de que a
navegação a vapor incrementou o tráfego de cargas e passageiros nas linhas operadas
pelos vapores.
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viagens durante o ano de 187320. O crescimento no número
de viagens das embarcações a vapor para as localidades
sulinas, que possuíam pior desempenho econômico, é um
indício de que as relações comerciais estavam se tornando
mais dinâmicas nessa região. A observação desses dados
permite inferir que a navegação a vapor estava contribuindo
para o desenvolvimento regional através do dinamismo
observado nas relações mercantis por meio das receitas
obtidas do fluxo de cargas e passageiros e no crescimento no
número de viagens realizadas.
Considerações finais
A falta de infra-estrutura adequada para o escoamento
da produção devido à precariedade das vias terrestres e aos
pequenos trechos navegáveis dos rios era um entrave ao
desenvolvimento da economia da Província da Bahia. A
necessidade de tornar mais eficiente o transporte das
mercadorias e melhorar as comunicações entre suas diversas
regiões foram os principais fatores para o surgimento da
primeira companhia de navegação a vapor na Bahia ainda
na primeira metade do século XIX. O período de instabilidade
política por que o país atravessava com insurreições, em várias
partes do território nacional, também pode ser apontado
como um motivo para o seu aparecimento. O poder central
necessitava tornar mais rápidas, seguras e eficientes suas
comunicações com as diversas províncias, através do envio
20

Ver os seguintes documentos: Relatório apresentado pelo Pres. da Província da Bahia
Barão de São Lourenço n’ Abertura da Assembléa Legislativa da mesma província em
01/03/1871; FALLA que recitou o Pres. da Província da Bahia Des. João Antônio Araújo de
Freitas Henriques n’ Abertura da Assembléa Legislativa da mesma província em 01/03/1872
e; FALLA que recitou o Pres. da Província da Bahia Antônio Cândido da Cruz Machado n’
Abertura da Assembléa Legislativa da mesma província em 01/03/1874.
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de correspondências, relatórios, jornais; enfim, informações
dos seus atos, assim como transportar tropas, quando fosse
necessário, com o intuito de preservar a ordem institucional e
fortalecer a unidade do país. Desse modo, foi criada a
Companhia Brasileira de Paquetes a Vapor e incentivada a
criação de outras companhias de cunho regional para serem
auxiliares do governo nessa tarefa.
As

Companhias

Bahiana,

Bonfim

e

Santa

Cruz

atravessaram momentos de inúmeras dificuldades em razão
das conjunturas, na maioria das vezes desfavoráveis, da infraestrutura precária, do fraco mercado interno, da crise do
açúcar, das más gestões, dentre outros; contudo, contribuíram
para o incremento das relações comerciais nas diversas
localidades assistidas por seus vapores. O crescimento
observado nos valores auferidos com o movimento de cargas
e passageiros em todas as linhas servidas pela navegação a
vapor reforça esse argumento.
Um fato que demonstra, em particular, a contribuição da
navegação a vapor na dinamização da economia regional
foi o crescimento lento e gradativo do movimento do tráfego
nos portos do sul. A princípio, nenhuma companhia queria se
comprometer a realizar mais do que uma viagem por mês, o
aumento do tráfego de cargas e passageiros e no número de
viagens, entretanto, embora em menor proporção do que nas
outras linhas, indicava a ampliação das relações mercantis na
região. Com exceção do serviço da navegação a vapor,
prestado no rio São Francisco, na Província de Alagoas e na
linha do litoral da cidade de Salvador, os demais trechos
operados, principalmente no período da Companhia Bahiana,
registraram

melhoria

nas

suas

relações

comerciais

e,

conseqüentemente, na dinâmica de suas economias internas.
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Se os resultados do tráfego não foram mais evidentes, ou
mais significativos, isso pode ser atribuído não somente a
questões relacionadas ao cenário econômico desfavorável,
mas também às condições precárias das vias terrestres, que
eram responsáveis por conduzir a produção do interior da
Província para os portos atendidos pelos vapores. Afinal, como
se viu, por se encontrarem em péssimas condições, essas vias
serviam de obstáculo a qualquer possibilidade de maior
incremento comercial das regiões, assistidas pela Companhia
Bahiana.
A fraca presença das ferrovias na Província também
contribuiu

para

dificultar

o

serviço

da

empresa.

Os

investimentos ficaram concentrados, em sua absoluta maioria,
na região sul do país, em virtude do desenvolvimento da
economia cafeeira. Restando à região norte e à Província da
Bahia, em particular, uma participação ínfima na totalidade
dos quilômetros de estradas de ferro no Brasil. Se houvesse
maiores recursos empregados em ferrovias na Bahia, os
resultados alcançados, certamente, seriam superiores. Não
obstante os problemas identificados ao longo da trajetória das
companhias de navegação que operaram nas águas
baianas, sergipanas e alagoanas durante a maior parte do
século XIX, é inegável seu contributo no processo de
integração territorial e desenvolvimento econômico regional.
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Toyotismo, desemprego e refluxo da classe
operária no Brasil 1990-20051
Alessandro de Moura2

Resumo
Abordamos alguns dos impactos da incorporação de novas
técnicas de produção oriundas do que se convencionou chamar
de toyotismo sobre a indústria brasileira. Este avanço de novas
técnicas produtivas criou conjuntura favorável à precarização do
trabalho no país. Tal problemática desencadeou importantes efeitos
sobre a classe operária brasileira. A reestruturação das indústrias no
País possibilitou demissão massiva e ainda conseguiu desarticular a
classe operária brasileira, que estava em ascensão desde as greves
do ABC paulista de 1978/1979. Constitui eixo da nossa análise a
investigação das transformações no mundo do trabalho no Brasil
durante o período 1990-2005, com enfoque nas metamorfoses da
relação capital trabalho e seus desdobramentos.
Palavras-chave:
Reestruturação
produtiva.
Desemprego.
Precarização do trabalho metalúrgico. Classe operária.
Abstract
This paper approaches the impacts of the incorporation of new
techniques of production related to “Toyotism” on the Brazilian
industry. These new productive techniques created a conjuncture
favorable to the deterioration of labor relations in the country. It had
caused important effects on the Brazilian working class. The
reorganization of the industries in the Country made possible massive
unemployment and it obtained to disarticulate the Brazilian working
class, which was in ascension since the strikes of 1978/1979 the ABC
industrial region. It is the purpose of our analysis to investigate the
transformations of the labor world in Brazil during the period 19902005, emphasizing the metamorphoses of the relation work and
capital and its consequences.
Keywords: Productive reorganization. Unemployment. Precarização
of the metallurgic work. Laboring classroom.
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Precariedade e da Precarização do Trabalho Metalúrgico - O Caso dos Trabalhadores
Metalúrgicos do ABC(1995-2005)” com financiamento do CNPq/PIBIC durante o período
2006 - 2008.
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“Aqui estamos com nossas mãos
que são pás
Com nossos lombos que são
carros de transporte
E queremos vender as mãos e o
lombo
E não há comprador”

B. Brecht

Reestruturação produtiva: gênese e desenvolvimento

Antes de nos determos sobre os impactos do toyotismo
no Brasil, cabe fazermos uma breve introdução acerca da
origem

e difusão

do

que

tornou-se

conhecido

como

toyotismo. De modo geral, foram as transformações produtivas
e organizacionais nas plantas produtivas japonesa agregam
uma série de novos procedimentos, que se somam, até
caracterizar o que se tornou conhecido como um “novo” e
“genuíno” modelo de produção de origem japonesa que mais
tarde espalha-se pelo mundo.
O engenheiro da Toyota Motor Co., Taiichi Ohno, é
quem desenvolve uma nova forma de produzir mercadorias,
de maneira mais barata e mais lucrativa. Ohno funde
diferentes técnicas de produção em um novo modelo
produtivo concebido a partir da década de 1950 (que viria a
ser conhecido como toyotismo), por tratar-se, antes de tudo,
de um agregado de técnicas produtiva, por não se pode
designá-lo, a rigor do termo, como um “novo modelo
produtivo” de fato, mas não se pode negligenciar suas
inovações no que diz respeito ao sistema de organização e
hierarquização da mão-de-obra, bem como de contratação
e

pagamentos

e

o

salto

produtivo

que

o

toyotismo

proporcionou.
O Japão passou por intensa crise na década de 1940,
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pela destruição de seu parque produtivo, resultante das
bombas atiradas em seus principais centros (Nagasaki e
Hiroshima), durante a Segunda Guerra Mundial. Com isso o
país entra em uma profunda crise social, econômica e
produtiva. Contribuiu para sua recuperação os volumosos
empréstimos investimentos dos EUA, tais recursos foram
aproveitados para a reconstituição do sistema produtivo
japonês em um novo patamar tecnológico e organizacional.
Além disso, a Guerra da Coréia, de certa forma, acabou
também por contribuir para alavancar a economia japonesa,
tanto com o fornecimento de suprimentos para a guerra, até
a fabricação “forçada” de armamentos (OLIVEIRA, 2004).
É também a partir de tal impulso para a reconstrução
do país que o engenheiro da Toyota Motor Co. Taiichi Ohno irá
pensar e desenvolver o que viria a ser chamado de toyotismo.
A partir de tal “modelo”, ou modificações, tornar-se-ia possível
produzir mais, com um custo bem menor, e com isso, as
indústrias japonesas teriam ao seu alcance uma forma de
driblar a crise que instalada no país. Para Ohno a resposta
tornou-se clara, haveria duas maneiras de se aumentar à
produtividade sem incorrer a riscos de prejuízos, “uma pelo
aumento constante das quantidades produzidas, a outra é a
diminuição constante dos trabalhadores. A Toyota escolheu a
Segunda, que é menos popular, mas que significa repensar
em todos os detalhes a organização do trabalho” (OHNO,
1997, p. 71).
A lógica do toyotismo consiste em produzir o máximo,
com o menor custo possível, para isso deve conta com o
número mínimo de operários, e ainda eliminar qualquer forma
de desperdício. (OHNO, 1997). Assim a característica, de
modo geral, das empresas japonesas tornou-se a busca
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constante pela redução do custo da produção. Com isso, os
industriais e investidores tinham ao alcance das mãos uma
forma de auferir lucros com baixos investimentos, que permitia
ainda cortar gastos com a folha de pagamento, reduzir o
pessoal, e produzir apenas o que, com certeza poderia ser
vendido.
A empresa como um todo, tanto a administração
quanto os empregados, é direcionada para
constante aperfeiçoamento, e não apenas para
atingir o nível mínimo. Sempre há espaço para cortar
o volume dos estoques ou lotes, ou para reduzir o
down-time (tempo de paradas) e set-up time (tempo
de preparação). Estes são os meios pelos quais os
esforços dos trabalhadores são orientados para os
objetivos globais da empresa, de melhoria de
qualidade e produtividade, redução de custos.
(HUMPHREY, 1993, p. 240)

É na forma de gestão de estoques de supermercados
do EUA, que Taiichi Ohno busca um dos componentes dessa
nova forma de organização da produção, o que viria a ser
conhecido com toyotismo. Os supermercados americanos
passavam a repor suas prateleiras de acordo com as vendas,
evitando estocar produtos. Ohno faria o mesmo com a
produção de veículos, ou seja, a fabricação destes ocorreria
de acordo com as encomendas, ou segundo o tempo do
mercado. Com isso, o produtor retém o capital em forma
liquida por mais tempo, corre menos riscos de perdas e
prejuízos, pois tem maior garantia da realização da venda de
seu produto. Vale considerar que uma vez produzido o
veículo, se este não for vendido, passa então a se desvalorizar
no pátio da empresa, como ocorria, por exemplo, no
taylorismo/fordismo. O toyotismo eliminaria tal inconveniente,
pois no toyotismo acontece o contrario, o investidor pode
manter o dinheiro em forma liquida, já que nesta forma ele
tende a se valorizar com os juros, pagos por bancos ou com
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outros títulos, e só efetuar os gastos com a produção, com a
certeza da venda da mercadoria que esta financiando,
busca-se o prejuízo zero.
Somou-se ainda, a técnica de gestão pelos estoques
(dos

supermercados

americanos),

com

o

modelo

de

produção da indústria Têxtil, da fábrica de tecidos da toyota.
Nessas fábricas um mesmo trabalhador é treinado para
operar,

até

mesmo,

mais

de

quarenta

maquinas

simultaneamente. Com isso as fábricas de tecido podiam
trabalhar com um número reduzido de pessoas, e assim ter
baixo o custo no produto, gerado flexibilidade do operador. O
mesmo método foi transposto para a Toyota motor Co. Depois
de seus estudos sobre a linha de produção de veículos e da
produção de tecidos da Toyota têxtil, Ohno faz a seguinte
indagação “Por que uma pessoa na Toyota Motor Co. pode
operar apenas uma máquina, enquanto na tecelagem da
Toyota

uma

moça

supervisiona

de

40

a

50

teares

automáticos?” (OHNO, 1997, p. 35).
Dessa forma rompe-se com a rigidez do padrão
taylorista/fordista, em que o trabalhador concentra-se e
especializa-se em uma única função. Nesse sentido, o
toyotismo caracteriza-se pela flexibilização da linha de
produção. Onde o operário se desloca, de uma máquina
para outra, e de uma função para outra diferente. Esta
multifuncionalidade,

marcada

pelo

ritmo

do

mercado,

principalmente em momentos de ascensão das vendas, tende
à

intensificar

ao

máximo

o

ritmo

de

trabalho

e

a

superexploração na busca do aumento da produtividade por
trabalhador. Ou seja, ao mesmo tempo em que se diminui o
número de trabalhadores aumenta-se a produção total por
trabalhador e os lucros da empresa. Com isso pode-se diminuir
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o número de trabalhadores e tornar o produto mais
competitivo.
O

toyotismo, por ser um

produtivas,

não

rompe

composto de

completamente

técnicas
com

o

taylorismo/fordismo, pelo contrário, o toyotismo é marcado
pela articulação de continuidades e descontinuidades do
padrão

de

produção

caracterizado

como

taylorismo/fordismo. Porém é importante estar atento ao que o
toyotismo acrescenta ao antigo padrão, pois o toyotismo,
mesmo em suas continuidades e descontinuidades, acaba
por moldar algo distinto do antigo padrão. Entre os elementos
que podem ser caracterizados como rompimento, com o
taylorismo/fordismo, é que o toyotismo baseia se “num padrão
produtivo organizacional e tecnologicamente avançado,
resultado da introdução de técnicas de gestão de força de
trabalho próprias da fase informacional, bem como da
introdução

ampliada

dos

computadores

no

processo

produtivo e de serviços”. (ANTUNES, 2002, p. 52). Ainda que,
segundo Fleury (1993), o avanço das inovações tecnológicas,
a principio, foi alcançado conseguido, em grande medida
pelo pela sagacidade das empresas japonesas em “copiar
produtos de renomada reputação no mercado mundial, e ao
mesmo tempo, melhorar a sua qualidade (...)” (FLEURY, 1993,
p. 37).
Vale

destacar

também

o

número

reduzido

de

trabalhadores que o toyotismo exige para o seu sucesso
enquanto modelo produtivo, e também a intensidade do
ritmo de trabalho que os que permanecem empregados
ficam expostos, além disso, cabe considerar também o
desaparecimento de funções e os novos níveis salariais (e
estratificação salarial) que são estabelecidos. Ainda, em
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relação ao distanciamento do modelo de produção fordista,
tem-se com o toyotismo a desconcentração produtiva, em
que as empresas deixam de produzir 100% do veiculo, pois
passam

a

direcionar

componentes

a

fabricação

(normalmente

e

montagem

secundárias)

a

de

empresas

subcontratadas, desenvolve da terceirização de parte do
processo produtivo e também, de parte da mão-de-obra,
considerada não-especializada. Sem dúvida, em se tratando
do toyotismo, enquanto um modelo produtivo que busca
novos padrões de lucratividade, tão importante quanto as
implementações tecnológicas e novas formas de contratação
da mão-de-obra industrial, são também as novas formas de
organização intrafábrica, pois o toyotismo caracteriza-se
também pela utilização de novas técnicas de gestão da força
de trabalho.
O toyotismo serviu-se de amplas transformações na
esfera da produção e organização do trabalho, e a principal
delas

é

a

flexibilização

dos

direitos

da

maioria

dos

trabalhadores. O sindicalismo japonês, a principio, não acatou
tais modificações organizacionais e inovações de Ohno
passivamente, houve forte movimento grevista de resistência
em 1950, com uma greve de quarenta e um dias. O governo
japonês, aliado com as forças de guerra dos Estados Unidos
que ocupava parte de seu território, reprimiu fortemente o
movimento operário. Em tal ocasião, como forma de coagir os
trabalhadores,

o

proprietário

da

Toyota

chegou

a

ir

pessoalmente a casa dos trabalhadores chamá-los para que
retornassem a seus postos de trabalho (OLIVEIRA, 2004).3 Com
a grave crise de empregos decorrentes da guerra e a intensa
repressão aos movimentos reivindicatórios no país, a caça aos
3

“Em 1950 houve um expressivo movimento grevista contra um processo de demissões em
massa na Toyota (entre 1600 a 2 mil trabalhadores)” (ANTUNES, 1997, p. 24).
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comunistas, e a militantes de esquerda, estreitou-se às
possibilidades de ação do sindicalismo combativo. Assim
conseguiu-se a derrota do sindicalismo combativo, e depois
fazer com que os operários se submetessem à nova lógica do
sistema produtor de mercadorias.
Com todas essa nuanças o toyotismo assumiu tal
configuração que constituiu-se com um novo e radical
modelo de produção com alta capacidade competitiva.
Com o aumento da produtividade e a redução de custos,
gerada por suas inovações, somada aos recursos injetados
pelos Estados Unidos por meio do Plano Marshall (como forma
estabelecer aliança contra a URSS e ao avanço do
comunismo), uma vez que o Japão estava sob ocupação das
tropas americanas de 1945 à 1953. Grande parte de tais
investimentos foram convertidos em políticas creditícias pelo
governo

japonês,

gerando

condições

favoráveis

aos

investimentos na produção do país. Além disso, de inicio, o
Japão, assim como a Coréia, contou com acesso privilegiado
aos

mercados

competitividade

norte-americanos,
aos

produtos

o

japoneses

que
para

garantiu
disputar

mercados fora do Japão. Com isso o Japão acumulou
seguidos superávits comerciais. Segundo Gorender (1995),
para compreendermos o notável desenvolvimento Japonês,
devemos considerar ainda:
[a] forte dirigismo estatal, que não inclui
necessariamente a propriedade e gestão estatais
de empresas; [b] reserva do mercado interno para
o capital nacional, de preferência mediante
barreiras não-tarifárias (controles diversos que
inviabilizam importações); [c]forte concentração
do capital, consolidando megacongleomerados
com apoio financeiro do Estado;[d] fomento
vigoroso
das
exportações
de
produtos
pertencentes a setores de máximo dinamismo e
grande capacidade de alavancagem do
conjunto da economia, com destaque para a
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microeletrônica e a indústria automobilística; [e]
contenção e remanejamento do movimento
sindical, de maneira a manter um nível de salários,
jornada de trabalho e outras condições
compatíveis
com
as
elevadas
taxas
de
acumulação de capital; [f]vigoroso impulso à
educação generalizada e ao desenvolvimento da
pesquisa científica e tecnológica (P&D).

As colocações de Gorender se confirmam quando
observamos, no gráfico 01, as exportações crescentes do
Japão:
Gráfico 01: Exportações – Japão (1000 000 dólares)
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Além disso, no que diz respeito ao ritmo de trabalho, a
produtividade por trabalhador no Japão (medida como PIB
por pessoa empregada, segundo os dados da OIT apud
SINGER, 1982) mais que triplicou no período de 1956 –1970. E
ainda no que diz respeito à produtividade em relação às
horas

trabalhadas,

que

diz

respeito

a

intensidade/produtividade do trabalho por horas trabalhadas,
de 1970 a 2005 a produtividade por hora no Japão aumentou
quase quatro vezes, como se pode acompanhar pelo gráfico
02.
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Ainda, com a crise do modelo de acumulação
taylorista/fordista desencadeada a partir da década de 1970,
com as crises do petróleo e fechamento de mercados
internacionais, os principais países produtores e exportadores
passaram por intensas dificuldades para escoar sua produção,
dada a alta de preços causada pela elevação dos preços
dos derivados do petróleo e seus desdobramentos. Com isso
os produtos japoneses ganharam cada vez mais mercados. O
Japão já havia enfrentado e superado intensa crise durante a
década de 1940. Desde lá, já possuíam a fórmula para superar
as

adversidades

do

sistema

produtivo,

como

vimos

anteriormente. Assim, foi desse país que as potências mundiais
passaram a buscar a solução parar a crise produtiva e
revigoração do sistema produtor de mercadorias. O toyotismo
passou a ser estudado no Ocidente como uma alternativa
viável para a superação da crise produtiva das potências
industriais como EUA.
Com isso, o “Modelo Toyota de Produção” foi importado
por outros países em períodos diferentes chegando aos EUA e
a países da Europa por volta da década de 1970 e 1980. Este
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“novo modelo” produtivo, como uma complexa articulação
de dispositivos ideológicos-organizacionais, trouxe uma série
de impactos ao mundo do trabalho, dentro e fora do
ambiente de trabalho. Entre os objetivos do toyotismo buscase

a

formação

de

um

“trabalhador

de

novo

tipo”,

colaborador e participativo. O desenvolvimento da dinâmica
toyotista “sai” da fábrica de automóveis e se dissemina pela
sociedade. Por não se restringir ao mundo do trabalho, as
transformações

no

modo

de

produção

acabam

por

desenvolver novas formas de relações sociais. Altera-se a
dinâmica da sociabilidade do trabalho e fora dele, tanto no
sentido objetivo, ou seja, no tocante à materialidade da
organização do processo de trabalho, quanto no sentido
subjetivo, principalmente no plano da consciência de classe
contingente e necessária (ALVES, 2007).
Emprego e produção no Brasil 1990 - 2005
No Brasil os primeiros aspectos do toyotismo são
incorporados no final da década de 1980, difundindo-se de
forma mais intensa e extensa na década seguinte. Colaborou
com a difusão do toyotismo no país a adoção de políticas
neoliberais4 e a paridade da moeda brasileira (o Real) frente
ao Dólar, o que, entre outros aspectos, possibilitou grande
fluxo de importações de máquinas e equipamentos para o
país, que acabou por alterar significativamente a composição
orgânica do capital (em favor do capitalista). (CARNEIRO,
4

O neoliberalismo seria, além do abandono das medidas keynesiana que marcaram o pósguerra, fruto do compromisso estabelecido com a classe trabalhadora, o aprofundamento
do liberalismo, prioriza-se a os lucros da iniciativa privada, com minimização das barreiras
para a mobilidade de capitais e de comércio. Além disso, principalmente a partir do
Consenso de Washington, busca-se por meio dos programas de desestatização, o “Estado
mínimo”, tal modelo aplica-se também no que diz respeito aos gastos com serviços sociais
e infra-estrutura. Trata-se de “Uma nova ideologia que descarta os controles de capitais
como instrumentos relevantes, pois foram abandonados os fundamentos econômicos que o
justificavam – sistema de taxas de cambio fixas e da interdependência das políticas
domésticas”. (CARNEIRO, 2002, p. 118).
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2002: FILGUEIRAS, 2000).
Tais políticas acabaram por alterar significativamente a
composição orgânica do capital no País, bem como a
relação capital-trabalho. Pois com o intenso fluxo de
importação de máquinas e equipamentos para o Brasil, criamse condições objetivas para dispensar trabalhadores, o que
por sua vez acabou por enfraquecer o movimento operário.
Ou seja, com o estimulo governamental à automação e
substituição do maquinário, somado ao baixo crescimento
econômico do País na década de 1990, desencadeia-se um
amplo processo de fechamentos de postos de trabalho no
Brasil. (ALVES, 1999: 2000: 2007b: ANTUNES, 1997: 2002:
POCHMANN, 2001). Uma das conseqüências mais latente
deste processo é o aumento do desemprego aberto, como
podemos observar no gráfico 03, a seguir.
Gráfico 03: Taxa Média Anual de Desemprego Aberto no Brasil - 1989 -2001
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É nessa problemática também que se insere o processo
de precarização do trabalho da categoria dos metalúrgicos,
como aumento do desemprego, desvalorização dos salários e
a vigência de contratos de trabalhos precarizados. Nesse
sentido, destacamos que a precarização das condições de
trabalho, salários e regimes de contratos está ancorada à
lógica da reestruturação das industrias automobilística no
Brasil. Processo esse que desencadeia uma intensa e extensa

2001
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reorganização do capital produtivo, desenvolvendo impactos
diretos sobre o setor metalúrgico automobilístico. E ainda,
impactos diretos sobre a objetividade e subjetividade do
mundo do trabalho.
Como

forma

de

contornar

a

crise,

o

setor

automobilístico, sobretudo no período, reestrutura-se. Em meio
a este amplo processo reorganizativo emerge no Brasil um
“trabalhador de novo tipo”, comprometido com a produção
e com baixa atividade sindical-organizativa. Desencadeia-se
um processo sócio-estrutural que ocorre através do complexo
de reestruturação capitalista em seus nexos modernos e na
sua dimensão produtiva organizacional, tecnológica e sócioespacial, que transformou a “classe”5 operária.
Exemplo de alguns dos impactos do processo de
assimilação do toyotismo no Brasil é o aumento expressivo do
desemprego no país. Durante o governo Collor, e também sob
os dois mandatos de Fernando Henrique Cardoso mantém-se
o crescimento desenfreado do índice de desemprego.
Segundo dados do DIEESE, o nível de desemprego passa, na
Região metropolitana de São Paulo de uma média de 6% em
janeiro de1990 para uma média de 17% em janeiro de 2005
(SEADE E DIEESE/PED). Na indústria de São Paulo, é possível
também verificar uma queda acentuada no nível de postos
de trabalho, que cai de um nível de 137,2 em janeiro de 1990
para 73,13 em outubro de 2004, ou seja, ocorre uma
diminuição em torno de 50% dos postos de trabalho.
Gráfico 04: Nível de emprego – indústria – índice (jun. 1994 =
100)

5

Quando nos referirmos à “classe” enquanto descrição da posição na divisão social do
trabalho, como maioria estatística que vive da venda de sua força de trabalho, e não
enquanto agente político dotado de capacidade de transformação da sociedade em
contraposição a ordem burguesa, como forma de diferenciação nestes sentidos específicos
colocaremos tal categoria entre aspas. (MARX, 2005, 2006: ALVES, 2007: MOURA, 2007).
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Período: 1990 - 2004

Fonte: Federação e Centro das Indústrias do Estado de São Paulo.
Levantamento de Conjuntura. (Fiesp). IPEADATA/2007. Elaboração
própria

Em contrapartida, a população ocupada no setor de
serviços sem carteira assinada e com salários precários
aumenta. Segundo o Dieese, o número de trabalhadores no
setor de serviços passou de 7 milhões e meio em janeiro de
1990 para mais de 9 milhões e meio em 2002. Ou seja,
aumentou mais de 30%. Porém, são empregos com pouca
estabilidade, e que corriqueiramente não oferecem garantias
aos

trabalhadores

como

seguro

desemprego,

férias,

contribuição à aposentadoria etc. “No que concerne à
grande maioria dos trabalhadores, a situação criada por tal
política é desfavorável e complexa. Desfavorável porque
reduz o emprego e o salário, deteriora as condições de
trabalho, os serviços públicos e reduz a proteção legal ao
trabalhador.” (ALVES, 2000, p. 65)”
Poderíamos ser levados a pensar que tal quadro de crise
pode ser atribuído à queda das vendas ou da produtividade
durante o período de 1990 a 2005, mas não é isso que os
dados apontam. Pelo contrário, no caso da produção de
automóveis, segundo os dados da Anfavea, a produção de
automóveis no Brasil passa de uma média de 63 mil veículos
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em janeiro de 1990 para 129 mil em janeiro de 2005. Ou seja, a
produção de veículos dobra, enquanto o número de postos
de trabalho na indústria, segundo dados da FIESP, cai pela
metade.
Ou seja, mesmo com bons resultados na produção,
durante os governos neoliberais no Brasil, houve acentuada
queda

do

nível

de

emprego,

mesmo

com

aumento

considerável da produtividade e lucratividade em muitos
setores o emprego continuou em grave declínio. Por outro
lado, os sindicatos procurando contornar o problema do
desemprego, e seguindo uma postura propositiva, acabaram
sendo levados para a mesa da dos poderosos, e com
cadeiras cativas. Os sindicatos, atingidos pelo refluxo da
esquerda, com distanciamento da organização ofensiva,
passaram

a

negociar

diretamente

com

o

governo,

empresários e industriais. Busca-se agora um sindicalismo de
resultados. Parte desta postura pode ser entendida se
levarmos

em

conta

o

aumento

da

terceirização,

do

desemprego e a tendência a liberação de trabalho vivo
adquirida pelo implementação do modelo Toyota, este
constitui um dos elementos importantes levou o sindicalismo
brasileiro, principalmente o do ABC paulista, a assumir
posições defensivas.
Tais modificações legislativas e organizacionais somadas
a nova postura dos sindicatos e lideranças dos trabalhadores,
acabam por debilitar as condições e a organização da classe
operária no pólo mais organizado do país, o ABC paulista. Os
trabalhadores,

em

meio

ao

refluxo

voltam

a

ser

superexplorados. Os capitalistas e industriais buscam, de forma
mais persistente, novos patamares de valorização do capital e
superexploração do trabalho vivo, como se pode obrar, de
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acordo com o gráfico 05 a seguir, há uma acentuada
diminuição das horas pagas na indústria de São Paulo durante
toda a década de 1990 que continua na primeira metade da
década de 2000.
Gráfico 05: Horas pagas – industria – índice (jan. 2006 =100) – SP
Período: 1990 - 2006

Fonte: Federação e Centro das Indústrias do Estado de São Paulo.
Levantamento de Conjuntura. (Fiesp). In: IPEADATA. Elaboração
própria

Com

as

redefinições

da

organização

política-

econômica, bem como medidas adotadas no chão-defábrica, com cortes crescente de mão-de-obra, criou-se a
chance objetiva de enfraquecer o poder de barganha dos
sindicatos que, em ascensão durante a década de 1980,
pressionavam as empresas públicas e privadas por reajustes e
compensações salariais. Com o enfraquecimento do poder
de pressão da classe trabalhadora os salários na indústria, sem
serem corrigidos de acordo com os preços, não conseguem
acompanhar a inflação e se desvalorizam, como se pode
observar no gráfico 06 a seguir. Nesse sentido, pode-se
observar a constituição a uma nova hegemonia do capital na
produção,

que

desarticula

e

subsume

ainda

mais

os

trabalhadores. É um número muito menor de trabalhadores,
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cerca de 50%, que tem que trabalhar e produzir muito mais. A
tática da burguesia é dividir a classe operária para reinar. Pois
com a desarticulação da classe operária a burguesia está livre
para retirar cada vez mais produção do trabalhador e impor
salários cada vez mais defasados.
Gráfico 06: Salário real - indústria - índice (jan. 2006 = 100) - SPPeríodo: 1990 – 2005
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Mesmo os

sindicatos

brasileiros de herança mais

combativa, atingidos pelos impactos das demissões em
massa, a terceirização, e redução de salários, passam a
diagnosticar uma nova onda de refluxo no movimento
sindical, buscando, cada vez mais, ações propositivas e de
concertação social, ou a conciliação com a exploração.
Com isso, desenvolve-se nas lideranças sindicais a cultura de
optar, com mais facilidade, por uma postura de negociação,
ao invés do confronto com o capital, até mesmo o
sindicalismo dos metalúrgicos do ABC paulista. Com isso, “A
atividade grevista caiu e a pauta de reivindicações dos
sindicatos encontra-se cada vez mais rebaixada – aceitação
da redução de salários, de demissões em massa etc.” (BOITO,
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2002, p. 59).
Com a diminuição da pressão da classe operária sobre
o patronato e sobre o governo, a precarização dos salários e
das

condições

de

vida

da

“classe”

trabalhadora

é

acentuada, o limite para a precarização é manutenção do
corpo físico do trabalhador. Pois como agravante das
condições de vida da “classe” trabalhadora ainda, com
aumento do desemprego, desvalorização salarial, pode se
observar que os preços da cesta básica, consumida pela
“classe” trabalhadora está em constante elevação, como
demonstra o gráfico 07 a seguir, o que dificulta o acesso desta
aos meios necessários para repor as energias gastas durante o
trabalho, e assim manter sua existência física.

Gráfico 07: Cesta básica – municípios de São Paulo – R$ - Dieese Período: 1990 - 2005

Departamento Intersindical de Estatística e Estudos SócioEconómico (Dieese)
IPEADATA/2007. Elaboração própria.

Uma vez desarticulado o movimento dos trabalhadores,
com a “captura” de suas lideranças e dos sindicatos para o
interesse

do

capital,

somado

as

terceirizações,

que
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desarticulam o coletivo de trabalhadores, considerando a
triplicação do desemprego de 1990 à 2005, tem-se um
enfraquecimento amplo dos obstáculos aos novos padrões de
exploração e lucratividade que o capital pretendia impor.
Diante o crescente corte de postos de trabalho, diminuição
real dos salários, ao invés deste processo de precarização do
trabalho metalúrgico gerar uma onda de greves e rebeliões,
como no início da década de 1980, acontece o contrário,
tem-se uma significativa retração das reações do sindicalismo.
O número de greves e grevistas mantém-se em baixa, e ainda
diminuem de forma mais acentuada a partir de 1998. Parte de
tal problemática pode ser entendida se considerarmos que as
principais entidades representativas da “classe” operária, CUT
e Força Sindical, acabaram sendo levadas para a mesa da
dos poderosos, e com cadeiras cativas, estes adotaram
formas de colaboração com o capital, optando sempre pela
negociação e não mais pelo confronto direto. É claro que o
crescente índice de desemprego no setor metalúrgico, a
diminuição

considerável

do

contingente

total

de

trabalhadores também enfraqueceu as possibilidades de
organização operária.
Os sindicatos, em meio a tal refluxo da organização e
ofensiva das ações dos trabalhadores organizados, passaram
a negociar diretamente com o governo, empresários e
industriais. Busca-se agora um sindicalismo de resultados, que
dado o aumento do desemprego e a tendência a liberação
de trabalho vivo adquirida pelo implementação do modelo
toyota, que levou o sindicalismo brasileiro, principalmente o do
ABC

paulista

a

assumir

posições

defensivas

e

depois

colaborativas. O toyotismo, como destacamos no caso do
Japão, EUA e Europa, possui em seu nexo a tendência a
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provocar a dispersão da classe operária, por meio da sua
organização e gestão da mão-de-obra, bem como pelas
políticas de diferenciação de salários e recompensas, tendem
a facilitar a desorganização e a “captura” da subjetividade
operária.
As empresas, por sua vez, buscam de forma mais
intensiva a colaboração do trabalhador, procurando integrálo não apenas aos interesses da empresa, mas também aos
próprios valores da empresa, o trabalhador deve “vestir a
camisa”. Com o toyotismo, as formas de dispersão e
“captura” do coletivo dos trabalhadores sofisticaram-se. Para
a “captura” do comprometimento operário, não se adota
mais as medidas coercitivas e despóticas, como no período
da ditadura. Um dos elementos que acaba por pressionar o
operário a cooperar com os objetivos do capital, além do
exército industrial de reserva, a aperfeiçoar-se e tornar-se
cada vez mais produtivo, é também, o próprio envolvimento
estimulado pela gerência com o sucesso da empresa. Uma
forma de conseguir tal envolvimento operário é a, já citada,
Participação em Lucros e Resultados da empresa (PLR). Por
meio de tal imperativo é possível gerar um comprometimento
dos trabalhadores com a produção, o operário, buscando
melhores remunerações e complementação salarial, tende a
se preocupar com o sucesso das vendas da empresa onde
trabalha.
Sob o toyotismo sistêmico, a dimensão do velho
despotismo do capital é subsumida, cada vez mais,
por procedimentos reais de participação operária
direta em decisões operativas do processo de
produção. Ocorre a adoção sistêmica de novas
práticas organizacionais vinculadas à lógica do
toyotismo, até mesmo com mecanismos de
emulação operária voltados para o “envolvimento
estimulado”, não apenas no nível do processo de
produção (caso por exemplo, da reposição da
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divisão do trabalho), mas com a adoção de novos
sistemas de pagamento capazes de capturar a
subjetividade operária; é o caso do bônus de
produtividade ou participação nos lucros
e
resultados. (ALVES, 2000, p.199).

Durante o governo Fernando Henrique Cardoso, a
superexploração do trabalho foi aprofundada, ainda mais, se
este período for comparado com os anos oitenta, pois tem-se
a partir de seu governo superexploração com investida
significativas sobre a “classe” trabalhadora qualitativamente
mais ofensiva para o mundo do trabalho. Uma vez que a
superexploração do trabalho, durante o governo Fernando
Henrique, se torna estatutária. Surge com o novo complexo de
reestruturação produtiva uma “nova ofensiva do capital na
produção, um desdobramento superior do processo histórico.
(...) que sob a era neoliberal, adquire novas determinações
socio-históricas” (ALVES, 2000, p. 199).
[...] o desenvolvimento do novo complexo de
reestruturação produtiva é persistente, constituindo
uma nova estrutura de acumulação do capital no
Brasil. É algo que recorta – e reconstrói – a estrutura
da produção do capital, de modo silencioso, lento,
mas durável, e nas condições da política neoliberal,
possui sentido ofensivo, de natureza estratégica, não
podendo ser comparado a um mero ajuste reativo,
tal como ocorreu, em maior medida na década
passada. (ALVES, 2000, p. 198).

O novo cenário brasileiro e a classe operária do ABC paulista
O setor metalúrgico do ABC paulista, núcleo da classe
operária brasileira é duramente atingido pelas novas políticas
e conjuntura brasileira. No período de 1990 – 2005 tem-se
também no ABC, um processo de demissão em massa. Com
isso em 2004 o ABC paulista atinge uma taxa e desemprego
total de 18,3%. Diante de tal quadro, o poder de barganha do
movimento sindicalista do ABC paulista entra em processo de
enfraquecimento. Com isso cada vez mais os trabalhadores
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ficam sujeitos aos dissabores dos capitalistas e contratantes de
mão-de-obra. E, por outro lado, mesmo com a recuperação
de mercados e lucros, não houve a recontratação na mesma
proporção das demissões, pelo contrário, o desemprego no
setor continuou a aumentar. Ao mesmo tempo em que
aumentam os empregos no setor de serviços. Como podemos
observa no gráfico 08 a seguir. Mesmo tento dobrado a
produção o número de empregados nas montadoras do ABC
diminuiu acentuadamente, passou de 58 Mil em 1990 para 35
Mil em 1999 (LEITE, 2000).
Gráfico 08: Evolução no número de empregos nos setores industrial,
comercial e de serviços no Grande ABC, entre 1985 e 2003

Fonte: Ministério do Trabalho, RAIS, 2005. Apud PRATES, 2005

A crise do sistema produtivo no Brasil de 1990-2005 e a
intensa e extensa reorganização do capital, gerou impactos
diretos

sobre

o

setor

metalúrgico

automobilístico,

que

constituía o setor mais organizado da “classe” operária
brasileira.

Como

forma

de

contornar

a

crise

o

setor

automobilístico, sobretudo no período, passou por um intenso
processo de reestruturação que atinge os trabalhadores
assalariados individuais (percepção do sujeito acerca de si
frente às transformações da realidade material a sua volta) a
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partir da própria (re)configuração do trabalhador coletivo.
Com a debilidade das entidades representativas e seus novos
pactos políticos do “novo sindicalismo”, cada vez mais os
trabalhadores

ficam

subsumidos

aos

dissabores

dos

capitalistas. Os sindicatos (CUT e Força Sindical) assumem a
postura conciliadora ao invés da postura de enfrentamento e
defesa radial dos direitos dos trabalhadores. A classe operária
brasileira, em processo de desmonte, não encontra apoio nas
entidades que deveriam representá-los, ainda, pelo contrário
tais entidades acabam por colaborar com o processo de
desmontagem da classe operária.
Com o corte de postos de trabalho na indústria, altos
índices de desemprego, terceirização e a multiplicação do
setor de serviços, a “classe” operária brasileira é imersa um
longo processo de precarização do trabalho, que já dura pelo
menos 15 anos. Tal precarização é acompanhada ainda pela
debilitação dos trabalhadores enquanto classe para si. Tal
experiência de desconstrução da classe para si e do salariato,
a partir de metamorfoses organizacionais e ideológica,
pulverizam a classe operária, impondo-lhe novamente, a já
superada, configuração de classe em si. A classe operária do
ABC paulista nesse curto período de 1990-2005, mesmo com
sua experiência de classe no próprio sentido organizativopolítico construída durante toda a década de 1980, é atingida
por um turbilhão de acontecimentos nesse período, que
envolvem

desde

o

fim

do

comunismo

real

até

a

reestruturação produtiva do capital. Tais transformações
impõem

a

“classe”

operária

um

período

de

intensas

experiências de precarização de seu trabalho e de suas
condições de vida, oriunda de uma modernidade clivada por
seus limites derivados da nossa objetivação capitalista
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particular.
De forma geral, pode-se dizer que a introdução do
toyotismo no Brasil determinou uma importante reorganização
do sistema produtor de mercadorias. Tais transformações não
foram apenas conjunturais, como poderia se pensar num
primeiro exame, mas sim profundas e estruturais, adequadas
ao novo período do capitalismo mundial, determinando a
precarização do trabalho e das condições de vida da
população que depende da venda de sua força de trabalho
para sobreviver.
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O Papel dos Atores Sociais para a Obtenção
do Desenvolvimento Nacional Segundo Caio
Prado Júnior e Celso Furtado
Mirelli Malaguti1
Andrés Ferrari2
Resumo
O objetivo deste artigo é comparar as visões sobre o
subdesenvolvimento do Brasil e as formas de sua superação a partir
de dois importantes pensadores brasileiros: Caio Prado Júnior e
Celso Furtado. Procurou-se ressaltar as principais semelhanças e
diferenças em suas concepções originais sobre o atraso econômico
e social brasileiro, ressaltando a importância dos atores para a
superação do subdesenvolvimento. Acreditamos que a partir da
revisão das análises destes dois mestres do pensamento econômico
brasileiro seja possível o resgate de muitas questões que atualizariam
o desafio do desenvolvimento que continua sendo um objetivo a
atingir.
Palavras-chave: Subdesenvolvimento, desenvolvimento, história
econômica e social brasileira.
Abstract
This article aims to compare the visions on Brazil’s underdevelopment
and the means to overcome it of two main Brazilian intellectuals:
Caio Prado Júnior and Celso Furtado. We looked to bring forth the
major similarities and differences in their original views explaining
Brazil’s economic and social backwardness, stressing the importance
of social actors to defeat to surmount underdevelopment. We belief
that reviewing the analysis of these two great thinkers of Brazilian
economy, many themes can be rescued that permit actualising the
challenge of development that continuous to be a goal to achieve.
Keywords: Underdevelopment, development, Brazilian social and
economic history.

1. Introdução
Atualmente o tema do desenvolvimento vem sendo
retomado como condição necessária e importante para
1

Doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Economia da Universidade Federal do
Rio de Janeiro.
2
Doutor em Economia pelo Programa de Pós-Graduação em Economia da Universidade
Federal do Rio Grande do Sul.
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lograr resultados positivos dentro do processo de globalização.
Se de um lado a questão nacional parece ter menos sentido
dentro desse processo, de outro ela aparece como fator de
poder essencial, acima inclusive de atores como as instituições
multilaterais e grandes corporações. As décadas de 50 e 60
foram ocupadas fortemente pelo debate acadêmico, político
e social, sobre os determinantes do subdesenvolvimento e sua
superação. Nesse sentido, retomar a obra de autores
relevantes torna-se fundamental para entender as raízes desse
subdesenvolvimento e as forças internas que podem produzir
a superação desse estado.
Nesta

perspectiva

que

este

trabalho

aborda

as

interpretações de Celso Furtado e Caio Prado Júnior a respeito
dos determinantes do subdesenvolvimento brasileiro, suas
raízes históricas e sociais, suas respectivas propostas de
superação, ressaltando a responsabilidade dos atores sociais
nesse

processo.

Cabe

ressaltar

que

não

se

pretende

apresentar uma leitura completa e detalhada da obra desses
autores, a idéia está em levantar os pontos mais importantes
destas, dentro do contexto do desenvolvimento, ressaltando o
papel dos atores sociais. Aqui a questão do desenvolvimento
nacional assume papel central. Contudo, se para Celso
Furtado esse deve ser produto da ação do Estado Keynesiano,
para Caio Prado Júnior ele só pode ser produto da luta do
povo, e da superação de sua condição de exploração. Dessa
maneira, apesar de ambos partirem da análise da situação de
dependência em que o país nasce, sendo a economia
brasileira "extensão" da economia capitalista internacional, a
proposta de transformação social deve ser levada por distintos
atores

sociais,

pensamento.

fruto

de

suas

diferentes

correntes

de
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A primeira parte do trabalho se constitui de breve
exposição das principais influências no pensamento de Celso
Furtado, sua definição de subdesenvolvimento e a proposta
da ação do Estado para sua superação, além de análise
crítica realizada pelo próprio autor no momento posterior a
sua proposta. A segunda parte trata da mesma maneira do
pensamento de Caio Prado Júnior. Na terceira parte procurase ressaltar as questões de semelhança e diferenças mais
marcantes entre os autores. Por fim a guisa de conclusões que
deve mostrar como a identificação dos atores sociais e seus
respectivos papéis nesse processo de mudanças definem suas
obras.
2. O Subdesenvolvimento segundo Celso Furtado
2.1. Introdução

Celso Furtado é considerado o grande economista da
corrente desenvolvimentista de tendência nacionalista no Brasil
(Bielschowsky, 2000:132), influenciando todo o pensamento de
busca da superação do subdesenvolvimento Latino Americano.
A importância fundamental da obra de Celso Furtado está em
ter estabelecido as bases de uma economia política brasileira.
Segundo Mantega (1984: 87): "a economia política brasileira
passa a existir efetivamente, enquanto ciência sistemática e
abrangente, munida de um arcabouço teórico específico para
interpretar a dinâmica da economia brasileira, com a obra de
Celso Furtado."
De outro modo a grande contribuição de sua obra está
em sua definição do subdesenvolvimento latino-americano.
Nesse sentido Oliveira (apud Kalvan, 2000:28) afirma que,
especialmente em sua fase cepalina, "a produção intelectual de
Celso

Furtado

é

a

produção

do

conceito

de

subdesenvolvimento." A importância desse conceito deve-se ao
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fato de que pela primeira vez o atraso brasileiro, antes explicado
por fatores climáticos, raciais etc, passa a ser explicado por
fatores racionais econômicos e pela estrutura social brasileira. A
partir desse conceito Furtado elaborou e propôs alternativas
para a saída desse estado com vistas ao desenvolvimento latino
americano, em especial o brasileiro. As alternativas propostas
pelo autor estão diretamente alinhadas a sua formação teórica.
Nesse sentido que o próximo tópico deve tratar das principais
autores que influenciaram sua obra.

2.2. Influências
Celso Furtado foi influenciado por diversas linhas de
pensamento, fundamentais para o instrumental teórico que
desenvolve. Ressalte-se a CEPAL, de quem ele adota a noção
prebischiana de “Centro x Periferia” como fator responsável
do estado de subdesenvolvimento na América Latina3. Assim,
a América Latina, e em especial o Brasil, apresenta atraso em
3

“Em linhas bastante gerais, a teoria (ou se se preferir, ‘tese’) da deterioração dos termos
de troca procura ser a contraposição à teoria das vantagens comparativas, segundo a qual
ao longo do processo de trocas internacionais haveria a distribuição mais eficiente dos
frutos do crescimento econômico: haveria aqueles países cujas vantagens comparativas
repousariam na produção agrícola, enquanto outros estariam naturalmente destinados à
produção industrial; as diferenças entre uma atividade e outra não representariam
problemas, pois o emprego de quantidades diferentes de capital, as produtividades
diversas, as rendas distintas, tudo isso acabaria sendo equiparado pelo movimento do
mercado e o resultado seria a confirmação da tendência ao equilíbrio econômico, em que
todos receberiam seu justo quinhão do produto geral. A consideração subjacente a esta
teoria é a de que os paises não precisam transformar suas estruturas produtivas, antes
todos lucrarão se os paises agro-exportadores dedicarem-se com denodo a sua atividade e
se os paises indústrias executarem bem o que sabem. Ora, no entender da Cepal o que
ocorre é que nas relações internacionais de comércio, ao fim e ao cabo, os países
industriais desfrutam de muito mais capacidade e muito mais poder de reter rendas que os
paises primário-exportadores; e importante, isso se dá não somente por conta dos méritos
dos próprios do centro capitalista, que possui um grande potencial científico e tecnológico
(daí maiores produtividades), mas também e em larga medida através da transferência de
renda da periferia para o centro capitalista. Ou seja, o progresso e o desenvolvimento do
centro fazem-se às expensas dos países exportadores de produtos primários – um achado
que, pode-se inferir, tem um significado político imenso. É todo um processo de múltiplas
faces que causa a maior capacidade de retenção do excedente econômico pelos países
centrais: no centro capitalista a mão-de-obra é marcada por uma imobilidade relativa, ao
contrário da periferia, o que faz com que os aumentos de rendas tenham que ser mais bem
distribuídos, haja vista o maior poder de pressão desses trabalhadores; em decorrência
disso nos momentos de alta dos ciclos expansivos, os trabalhadores e os capitalistas do
centro conseguem reter mais rendas, processo que não é proporcional nos ciclos
recessivos, isto é, no centro capitalista ganha-se mais na expansão e perde-se menos na
recessão.” (Kalvan, 2000:14-15).
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função de sua inserção na divisão internacional do trabalho,
em virtude do desdobramento histórico do sistema capitalista.
A inserção econômica latino-americana no comércio mundial
implicou a gestação de uma estrutura produtiva heterogênea,
isto é, com um setor moderno e outro atrasado. O primeiro
formado pelo setor agro-exportador, altamente especializado
voltado para a demanda externa, o segundo voltado para a
subsistência, voltado para o insípido mercado interno, de
forma que os dois não se inter-relacionavam. Superar o
subdesenvolvimento

requer

a

implementação

de

uma

estratégia de industrialização. Nesse sentido, Furtado mostrase

membro

das

subdesenvolvimento

idéias
como

cepalinas
a

falta

ao
de

identificar

indústria.

O

desenvolvimento no Brasil seria possível através de mudanças
adequadas na estrutura industrial, criação do mercado
interno e sua integração regional.
Max Weber também influencia Furtado através de sua
caracterização da racionalidade. A importância de Weber na
elaboração furtadiana serve para contrapor a racionalização
capitalista do desenvolvimento contra uma ‘irracionalização’
que perpetua o subdesenvolvimento. “Nesse sentido, a
resolução do subdesenvolvimento significaria, para Furtado, a
quebra

da

referida

irracionalidade

econômica

e

a

sintonização do Brasil com o processo de racionalização do
mundo.” (Kalvan, 2000:11). Segundo Sampaio Júnior (apud
Kalvan, 2000:10): “[O] objetivo de Furtado é elucidar a
‘racionalidade econômica’ que preside o processo de
industrialização – a espinha dorsal dos sistemas econômicos
nacionais (…). A análise de Furtado é um esforço de revelar a
‘irracionalidade’ deste processo [de subdesenvolvimento]
como meio de impulsionar a construção da Nação”.
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Keynes, de outra maneira, pode ser considerada o autor
com influência mais marcante sobre a obra de Furtado, dada
a evidente adesão de Furtado às idéias de demanda efetiva
e de controle público das variáveis macroeconômicas. Em
Formação Econômica do Brasil, Furtado explica, a partir da
lógica keynesiana, o efeito da política de valorização do café,
após a crise de 1929, já "que o valor do produto que se
destruía era muito inferior ao montante da renda que se
criava. Estávamos, em verdade, construindo as famosas
pirâmides que anos depois preconizaria Keynes" (Furtado,
1979:192). Segundo Furtado embora essa política tenha sido
iniciada de forma não intencional pelo governo brasileiro4
permitiu

deslocar

o

eixo

dinâmico

da

economia

das

exportações para a industria e o mercado interno5, colocando
em

funcionamento

o

processo

de

substituição

de

importações. Em suas palavras:
No quadro da doutrina liberal, admitia-se, de forma
mais ou menos vaga, que o equilíbrio monetário
assegurava a utilização eficaz dos recursos. O
pensamento keynesiano, ao destruir as bases
teóricas dessa doutrina ampliou a frente da política
econômica, levando a definir como objetivo
explícito desta a consecução e manutenção do
pleno-emprego do fator trabalho. (Furtado,
1977:267).

A importância de Keynes será determinante na proposta
de Furtado de construção do desenvolvimento, a partir da
ação do Estado planejador e intervencionista. Segundo
Kalvan:
4

Dessa forma, a política de defesa do setor cafeeiro nos anos da grande depressão
concretiza-se num verdadeiro programa de fomento da renda nacional. Praticou-se no
Brasil, inconscientemente, uma política anticíclica de maior amplitude que a que se tenha
sequer preconizado em qualquer dos países industrializados. (Furtado, 1979:192).
5
Depreende-se facilmente a importância crescente que, como elemento dinâmico, irá
logrando a procura interna nessa etapa de depressão. Ao manter-se a procura interna com
maior firmeza que a externa, o setor que produzia para o mercado interno passa a oferecer
melhores oportunidades de inversão que o setor exportador. Cria-se, em conseqüência,
uma situação praticamente nova na economia brasileira, que era a preponderância do setor
ligado ao mercado interno no processo de formação de capital. (Furtado, 1979:197).
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[a] natureza do pensamento furtadiano, que é
fortíssima, é a de ser um efeito direto da ‘revolução
keynesiana’. Num mundo ainda marcado pela crise de
1929 e dilacerado pela experiência da Guerra, em que
a doutrina do laissez-faire estava em franco descrédito
e se lhe debitava grande parte de culpa das agruras
daquele momento, o aporte de J. M. Keynes era
extremamente sedutor, tanto mais para aqueles que
igualmente recusavam o radical caminho da
revolução ou os excessos do marxismo tornado pobre
e mecânico. De Lord Keynes Furtado –assim como a
Cepal - retém a premência do controle das forças
econômicas, que não poderiam ser deixadas ao livre
talante dos mecanismos do mercado e que deveriam
ser direcionadas em benefício da preservação e do
incremento
da
atividade
econômica,
tarefas
delegadas, como é bem sabido, ao Estado e ao
investimento público. Será pois com esses olhos,
assumidamente heterodoxos, que Furtado interpretará
o Brasil e prognosticará medidas corretivas, como
Formação econômica do Brasil, de 1959, cristaliza
muito bem. (Kalvan, 2000:11-12):

Furtado discorda das idéias de Marx que afirmam que o
capitalismo levará a uma elevada concentração da riqueza
nas mãos dos capitalistas deixando o resto da população na
miséria,

pois

acreditava

na

possibilidade

de

que

o

desenvolvimento gerasse, simultaneamente, bem-estar a toda
a sociedade. De outro modo, em sua análise histórica
relacionada à gênese do capitalismo latino americano em
geral, Furtado, segue Marx, rejeitando a visão de ver o
subdesenvolvimento como etapa prévia ao desenvolvimento.
Para Furtado o subdesenvolvimento constituía um processo
histórico autônomo, e não uma etapa pela qual tenham,
necessariamente, passado as economias que já alcançaram
grau superior de desenvolvimento.
Em Formação Econômica do Brasil, Furtado ressalta que
desde início o Brasil nasce como uma economia capitalista.
Segundo ele “a ocupação econômica das terras americanas
constitui um episódio da expansão comercial da Europa”
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(Furtado, 1979:5), o que significa afirmar que o processo
histórico-social brasileiro é capitalista desde o início e nasce
integrado ao sistema capitalista mundial, mas mesmo assim,
sua formação social e econômica será marcada pelo
subdesenvolvimento. Em suas palavras: “desenvolvimento e
subdesenvolvimento devem ser considerados como dois
aspectos de um mesmo processo histórico, ligado à criação e
à criação e à forma de difusão da tecnologia moderna.”
(Furtado, 2003:88) Portanto, como em Marx, para Furtado
houve

um

único

processo

histórico

que

gerou

o

desenvolvimento nos países centrais e subdesenvolvimento na
periferia.
Assim, Furtado se inspira em diversas correntes e autores
– em graus diferentes - para definir, de forma original, o
conceito de subdesenvolvimento com o qual procurará
entender a realidade brasileira e encontrar a forma pela qual
Brasil se torne um país desenvolvido, e concretize a construção
nacional, tema que será apresentado no próximo item.
2.3. Conceito do Subdesenvolvimento e a sua superação
Para

Furtado,

se

o

capitalismo

desenvolvido

se

reproduz a si mesmo, o capitalismo subdesenvolvido também
o faz. O subdesenvolvimento corresponde à existência de
uma

estrutura

econômica

heterogênea

na

periferia,

coexistindo setores modernos dedicados à exportação, e um
enorme setor de subsistência com produtividade inferior ao
primeiro (Bielschowsky, 2000:137). Portanto, ambos são parte
de

um

mesmo

subdesenvolvimento

processo
não

é

e,

por

isso

também,

desenvolvimento

o

retardado,

estágio prévio de capitalismo ou anterior a este. Em suas
palavras: “O subdesenvolvimento é, portanto, um processo

80

Revista de Economia Política e História Econômica, número 14, agosto de 2008.

histórico autônomo, e não uma etapa pela qual tenham,
necessariamente, passado as economias que já alcançaram
grau superior de desenvolvimento. Para captar a natureza das
atuais economias subdesenvolvidas, necessário se torna levar
em conta essa peculiaridade.” (Furtado, 1977:189).
Os

fatores

desenvolvimento

e

qualitativos
o

que

diferenciam

subdesenvolvimento

são

os

o
mais

importantes, já que a questão quantitativa, para o autor, não
é a fundamental. “O que cria a diferença fundamental e dá
origem

à

linha

divisória

entre

desenvolvimento

e

subdesenvolvimento é a orientação dada à utilização do
excedente engendrado pelo incremento da produtividade”
(Furtado, 1976:24-25). Para Furtado, o subdesenvolvimento é
resultante da expansão das economias capitalistas com vistas
à utilização de recursos naturais e de mão-de-obra de áreas
pré-capitalistas, e se apresenta sob diferentes formas e
estágios. O caso mais simples é aquele em que coexistem
empresas estrangeiras produtoras de uma mercadoria de
exportação e um extenso setor produtor de mercadorias para
subsistência. No caso mais complexo a economia apresenta
três setores, um de subsistência, outro voltado para a
exportação e um produtor de bens de capital de que
necessita a indústria para se desenvolver. (Furtado, 1977:195)
Portanto, a questão é que os processos produtivos não estão
voltados para a estrutura econômica interna.
Assim sendo, os processos produtivos que se
afiguram vantajosos são aqueles que permitem
reproduzir com exatidão os artigos importados, e
não os que permitam uma transformação mais
rápida da estrutura econômica, pela absorção do
setor de subsistência. (Furtado, 1977:195)

Entre os fatores qualitativos, Furtado não se refere
meramente a uma questão de estrutura produtiva, mas à
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presença de comportamento diferente dos agentes dos
países

desenvolvidos

em

relação

ao

dos

países

subdesenvolvidos. Numa análise mais econômica do uso
racional dos fatores de produção nos países avançados a
forma em que o progresso técnico é difundido possibilita a
obtenção do maior bem-estar para o conjunto da sociedade.
O subdesenvolvimento seria o uso do excedente de forma
‘irracional’, a quebra ou ausência da relação virtuosa. A
utilização
excedente

de

progressos

técnicos

econômico

e

a

desconsideram

destinação
o

nível

do
de

acumulação de capital e a disponibilidade de outros fatores
(mão-de-obra, terras etc) desta sociedade; ou seja, “tanto o
emprego do progresso técnico quanto a adoção de padrões
de

consumos

sofisticados

descolados

da

realidade

socioeconômica local, o que no mais das vezes significa
tecnologias relativamente avançadas, que são poupadoras
de mão-de-obra e de terras, em contraste justamente com a
abundância dessa mão-de-obra e dessas terras” (Kalvan,
2000:32).
A

periferia,

dessa

forma,

estaria

presa

a

um

comportamento ‘irracional’ que impede obter resultados tão
satisfatórios. A conjugação da deterioração dos termos de
troca numa relação centro-periferia, nos moldes cepalinos,
determina uma série de efeitos que, por sua vez, retardam o
desenvolvimento.

O

resultado

é

conhecido:

a

heterogeneidade estrutural que faz com que coexistam
setores econômicos e sociais modernos e atrasados, o primeiro
que

faz

uso

de

tecnologia

avançada

com

elevada

produtividade dedicado à exportação de produtos primários,
e o segundo rudimentar e com baixíssima produtividade
voltado para a produção de subsistência, no qual está a
maior parte da população. Dessa situação decorre o que o
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autor chama de dualismo; “a larga desocupação dos ‘fatores
produtivos’, quer dizer, abundância de mão-de-obra e de
terras, anverso da carência de progresso técnico; em
decorrência

disso,

o

desemprego

estrutural,

a

baixa

produtividade, logo baixa acumulação de excedentes; a má
distribuição

desse

pequeno

excedente;

o

acentuado

desequilíbrio externo; e finalmente no campo das relações
internacionais a frouxíssima capacidade de pressão da
periferia sobre o centro capitalista” (Kalvan, 2000:23-24).
A

análise

de

Furtado

implica

que

o

subdesenvolvimento é resultante de condições econômicas e
sociais específicas de determinado país em questão. De outro
modo, o fato de um país ser subdesenvolvido não significa
que em sua estrutura interna todo ele o seja. Desta
constatação, o autor caracteriza como ‘capitalismo bastardo’
a “formação de economias dualistas em que um núcleo
capitalista passava a coexistir, pacificamente, com uma
estrutura pré-capitalista” (Furtado, 1977:191). Precisamente, o
método histórico de análise que ele emprega tem como
resultante mostrar como certas regiões brasileiras vão-se
transformando e modernizando, enquanto outras vão ficando
atrasadas. Em sua análise também estão presente as questões
de como são as estruturas de poder e os processos decisórios
em uma sociedade. Assim, o subdesenvolvimento é mais que
um processo econômico ou técnico, mas produto de escolhas
políticas feitas internamente pela sociedade. No caso dos
países desenvolvidos essas escolhas resultaram em aumento
do bem-estar geral da população.
Para Furtado, o subdesenvolvimento ao implicar uma
dependência do país com o exterior significa que este ainda
não atingiu seu desenvolvimento nacional. Nesse sentido que
o centro da questão está no desenvolvimento nacional, que
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só pode ser alcançado com o corte dos laços que levam à
dependência

Centro-Periferia

e

conseqüentemente

o

desmonte do mecanismo de deterioração dos termos de
troca. Aqui se encontra o cerne da proposta de Furtado, pois
o desenvolvimento nacional, entendido como integração
social e econômica das diversas regiões do país e elevação
do bem-estar geral só é possível se o sistema capitalista
internacional for questionado. A construção da Nação está
diretamente ligada à superação do subdesenvolvimento.
Assim, “em Furtado o subdesenvolvimento é a antítese da
Nação e, como ele mesmo frisa (..) há momentos em que se
deve escolher entre um e outro” (Kalvan, 2000:26).
A superação do subdesenvolvimento somente se fará
se internamente uma sociedade nacional buscar alcançar
consistência suficiente para submeter a seus desígnios a
acumulação capitalista. E se externamente, a inserção
brasileira

no

sistema

centro-periferia

for

questionada,

interrompendo-se os fluxos da dependência externa, de
maneira que os excedentes econômicos retornem para
investimentos na produção interna, inovação, ou seja,
revertendo para a industrialização nacional. A industrialização
seria o remédio para o desenvolvimento, suplantando a
economia agrário-exportadora e dando aos países periféricos,
em especial o Brasil, a chance de superar a condição da
deterioração dos termos de troca.
O desafio que Furtado se coloca é como um país
dependente pode superar seu estado subdesenvolvido e virar
uma Nação desenvolvida, o que significava para Furtado que
o país atingiria um desenvolvimento industrial. Na análise de
Furtado o setor público vira um agente essencial para
alcançar um estado de país desenvolvido, ou seja, a
mudança deve ser realizada pelo Estado, a partir do
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planejamento econômico. “O planejamento surge como
indispensável para a eficiência da industrialização num país
periférico, em função dos problemas gerados pela sua
heterogeneidade

estrutural

e

pela

rigidez

e

reduzida

diversificação de seu aparelho produtivo” (Bielschowsky,
2000:147). O Estado é o agente responsável por cortar os laços
de dependência e realizar as escolhas de reverter o
excedente econômico para a industrialização, a conseqüente
superação do subdesenvolvimento e a construção da Nação.
[P]ara que essa industrialização não acabe trilhando
o trajeto já demarcado pelo subdesenvolvimento, o
que faria que a industrialização apenas renove, (...)
a condição periférica nacional, ela deve ser
capitaneada pelo Estado: a ele caberia o papel de,
‘keynesianamente’, direcionar e sustentar o gasto
público e a atividade econômica para fins
nacionais. Ou seja, para Furtado cabe ao Estado
fazer com que o excedente econômico e os
avanços técnicos sejam empregados de acordo e
em compasso com as condições sociais e
econômicas da sociedade – eliminando assim
aquele hiato entre o nível da acumulação de
capital e o direcionamento desta acumulação. E
tão-somente o Estado poderia assumir tal tarefa
porque apenas ele seria capaz de, ‘weberiana’ e
‘mannheianamente’, através do planejamento, porse acima dos condicionantes sociais e dos interesses
particulares, constituindo-se por isso em ponto de
concentração dos ‘interesses nacionais’ – ou do
‘interesse público’ (Kalvan, 2000:35-36).

Desta combinação entre objetivo de industrializar e
égide estatal, Mantega (1984:79) afirma que nas idéias de
Furtado, apresentadas em seus livros Formação Econômica do
Brasil e Desenvolvimento e Subdesenvolvimento, se encontram
as bases do Modelo de Substituição de Importações que foi
desenvolvido no Brasil a partir da segunda metade do século
XX. Para Furtado, esta política se vincula ao desenvolvimento
enquanto a consolidação do eixo dinâmico da indústria,
necessário a produção interna de parte substancial das
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máquinas e equipamentos para a própria expansão industrial.
“Neste caso, a demanda deixaria de se originar fora do
parque

industrial,

investimentos”

e

adviria

(Mantega,

do

1984:

próprio
82).

impulso

Além

dos

disso,

o

fortalecimento do mercado interno seria algo a ser perseguido
para o desenvolvimento, que de certa maneira só pode
acontecer se for atacado o problema da desigualdade na
distribuição de renda.
A ênfase que coloca no planejamento público para
superar a dependência e o subdesenvolvimento significa que
a industrialização é para Furtado uma opção social, ou seja,
que o desenvolvimento é uma opção política. Para o autor, o
subdesenvolvimento é a ausência da Nação, já que existem
setores que se beneficiam na perpetuação da situação de
dependência econômica com o exterior. De outra maneira, a
opção de industrialização capitaneada pelo Estado, apesar
de tocar em interesses de alguns grupos da sociedade, levaria
ao

aumento

do

bem-estar

para

todos,

capitalistas

e

trabalhadores, por isso o Estado como um protetor do ‘bem
comum’ deveria realizar essas mudanças. “Os conflitos entre
os indivíduos podem ser resolvidos dentro de um sistema de
arbitragem estabelecido em lei, pois sempre existe um
interesse público que paira sobre os indivíduos e o árbitro
aceito do interesse público é o Estado” (Furtado apud Kalvan,
2000:36).
Obter o desenvolvimento se equipara à construção de
uma Nação. Portanto, o desenvolvimento seria uma resultante
da subordinação do processo de acumulação de capital aos
desígnios da sociedade nacional, a ser realizada pelo Estado,
fazendo do desenvolvimento capitalista um processo efetivo
de aumento progressivo do bem-estar geral da população
(Kalvan, 2000:27). Entretanto, Furtado constatou que a opção
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pelo

desenvolvimento,

e,

conseqüentemente,

pela

construção da nação não foi tomada, o que o fez buscar
uma explicação, a ser vista a seguir.
2.4. Modernização: a manutenção do atraso
O resultado de que o desenvolvimento requer uma
decisão política e que, para o caso do Brasil, tal opção não
estava sendo tomada levou Furtado à análise sobre o
comportamento

das

elites

brasileiras

para

explicar

tal

fenômeno. Ele tinha suposto, de forma otimista, que a
industrialização e o desenvolvimento seriam metas que, quase
incontestavelmente, seriam perseguidas, pelo Estado levando
ao aumento do bem-estar de todos, povo e elite6. Contudo,
sua análise ficou mais pessimista ao constatar que o
comportamento das elites não era dirigido à construção da
Nação.
Para Furtado desenvolvimento e subdesenvolvimento se
diferenciam pela forma que o excedente econômico é
apropriado, utilizado e distribuído. E esta utilização do
excedente

econômico

não

constitui

uma

questão

econômica, mas se define por meio de um processo social de
decisão. No caso das sociedades desenvolvidas a distribuição
do excedente é coerente com seu grau de desenvolvimento,
mas nos países subdesenvolvidos surge uma incoerência,
dado que enquanto o padrão de consumo das elites é
‘moderno’, a estrutura econômica não é. Ou seja, as elites
6

[H]á oposição e divergência de interesses entre as elites e as classes populares no
subdesenvolvimento segundo Furtado, porém o que se percebe é que no desenvolvimento
a ser trazido pela industrialização esses conflitos teriam sua amplitude diminuída. Ou seja,
Furtado supunha que a industrialização acarretaria superação do subdesenvolvimento, o
que significaria redução dos antagonismos de classe, quando é o próprio processo de
industrialização, de passagem de uma economia mercantil para uma de base industrial, que
põe em ação ou acirra as disputas entre classes sociais. (Kalvan, 2000:42).
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copiam o consumo das sociedades desenvolvidas, e se
apropriam do excedente para a aquisição destes produtos, já
que a estrutura arcaica doméstica não pode produzí-los. Isto
faz com que o excedente seja usado à custa da redução do
nível de vida da população em geral. Assim:
O subdesenvolvimento é um desequilíbrio na
assimilação dos avanços tecnológicos produzidos
pelo capitalismo industrial a favor das inovações
que incidem diretamente sobre o estilo de vida. É
que os dois processos de penetração de novas
técnicas se apóiam no mesmo vetor que é a
acumulação. Nas economias desenvolvidas existe
um paralelismo entre a acumulação nas forças
produtivas e diretamente nos objetos de consumo.
O crescimento de uma requer o avanço da outra. A
raiz
do
subdesenvolvimento
reside
na
desarticulação entre esses dois processos causada
pela modernização. (Furtado apud Kalvan, 2000:31).

Assim, o país subdesenvolvido utiliza seus recursos
irracionalmente, no sentido de que não os utiliza para
incrementar a quantidade de produtos que a sociedade
precisa, mas para copiar, em favor de uma minoria, níveis de
vida dos países desenvolvidos, baixando o bem-estar geral. A
utilização do progresso técnico e do excedente econômico é
determinante na explicação do subdesenvolvimento para
Furtado, e segundo ele, essa se dá basicamente pela escolha
social e política. No caso dos países desenvolvidos, a escolha
é o desenvolvimento da sociedade em seu conjunto,
priorizando o nível de bem-estar geral, enquanto nos países
subdesenvolvidos, as elites se apropriam de modo excludente
do excedente econômico para reproduzir o estilo de vida e o
nível do consumo das elites dos centros desenvolvidos7. Assim

7

[…] o padrão de consumo dessas elites está finamente sintonizado com os estilos de vida
existentes nos países desenvolvidos. Por isso as tais opções (...) significaram descompasso
entre as condições gerais da sociedade e a utilização do excedente econômico: cria-se uma
situação ímpar, em que o consumo das elites é de país capitalista central mas o sistema
produtivo é de país periférico. O problema portanto é que as elites se apropriam do
excedente econômico não com vistas a garantir o bem-estar geral da população mas para
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a modernização se dá do lado do consumo e não da
estrutura produtiva.
O que caracteriza o desenvolvimento é o projeto
social subjacente. O crescimento, tal qual o
conhecemos, funda-se na preservação dos
privilégios das elites que satisfazem seu afã de
modernização. Quando o projeto social dá
prioridade à efetiva melhora das condições de vida
da maioria da população, o crescimento se
metamorfoseia em desenvolvimento. Ora, essa
metamorfose não se dá espontaneamente. Ela é
fruto da realização de um projeto, expressão de
uma vontade. (Furtado apud Kalvan, 2000:32).

Apresenta-se, assim, a importância da idéia do dualismo
em Furtado, já que o processo do subdesenvolvimento faz
surgir estes dois setores na economia, e na sociedade, o
‘moderno’ e o ‘atrasado’, que se opõem, e, adicionalmente,
onde a reprodução de um gera a reprodução do outro.
Furtado vincula esta dinâmica às mudanças experimentadas
a partir do pós-guerra na estrutura do capitalismo a nível
internacional, onde o centro se expandiu através de suas
empresas industriais, ampliando “consideravelmente o fosso
que já separava o centro da periferia do sistema, o que em
grande parte é simples conseqüência da intensificação do
crescimento no centro” (Furtado, 1976:43). O autor explica
que: "não havendo conhecido a fase de formação de um
sistema econômico nacional dotado de relativa autonomia
(...) as economias periféricas conhecem um processo de
agravação das disparidades internas à medida que se
industrializam guiadas pela substituição de importações"
(Furtado, 1976:43). Ele considera que, nestas situações, "o
capitalismo periférico engendra mimetismo cultural e requer
permanentemente concentração da renda a fim de que as
minorias possam reproduzir as formas de vida dos países
satisfazer padrões de consumo ditados externamente, fora da sociedade nacional; gera- se
assim um ‘desequilíbrio ao nível dos fatores'. (Kalvan, 2000:33).
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cêntricos. Esse ponto é fundamental para o conhecimento da
estrutura global do sistema capitalista", dado que, "quanto
mais intenso for o fluxo de novos produtos no centro (...) mais
rápida será a concentração da renda na periferia" (Furtado,
1976:45).
Furtado explica que o problema não consiste, na idéia
de que a teoria do desenvolvimento esteja 'errada', mas que
pensar na melhor utilização dos recursos, tem implícito o fato
de que “o economista pensa em termos de comércio
internacional, [tendo] em vista transações entre unidades
econômicas integradas em distintas economias nacionais"
(Furtado, 1976:50). A teoria deixa de ter validade "a partir do
momento em que a categoria 'sistema econômico nacional'
não pode ser tida em conta'. (Furtado, 1976:51). Isto se deve a
presença das empresas transnacionais, assim como ao fato de
que“os planos de produção nos países periféricos estão
condicionados
mercados

por

internos

essa

orientação

desses

países

tecnológica
são

e

os

moldados

à

conveniência da ação global da empresa” (Furtado, 1976:52).
Segundo o autor a falta de articulação entre a economia
nacional provocando a ausência de sinergia e quebra da
relação virtuosa do desenvolvimento é causada pelas
transnacionais.
A questão última está na orientação do processo de
acumulação e essa orientação continuaria na mão
das grandes empresas. Assumir essa orientação vale
dizer, estabelecer prioridades em função de
objetivos sociais coerentes e compatíveis com o
esforço de acumulação, seria a única forma de
liberar a economia da tutela das grandes empresas.
Esse caminho não é fácil e é natural que as
burocracias que controlam o Estado no mundo
periférico se sintam pouco atraídas por ele.
Contudo, as tensões sociais crescentes que
engendram as atuais tendências estruturais do
sistema poderão forçar muitas dessas burocracias a
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adotar caminhos imprevistos, inclusive o de uma
preocupação efetiva com os interesses sociais e
busca de formas de convivência com as grandes
empresas que sejam compatíveis com uma
orientação
interna
do
processo
de
desenvolvimento. (Furtado, 1976:67).

Nesse sentido em O mito do desenvolvimento, Furtado
se mostra pessimista sobre a possibilidade de mudança de
comportamento

por

partes

das

elites

dos

países

subdesenvolvidos. Segundo Furtado o quadro atual mostra um
crescente

fosso

entre

as

economias

desenvolvidas

e

subdesenvolvidas. Além disso, para que as elites dos países
subdesenvolvidos acompanhem o padrão de vida sintonizado
com o dos países desenvolvidos cada vez mais aumentam as
disparidades nesses países. Assim a idéia de generalização do
padrão de vida dos países cêntricos torna-se cada vez mais
distante. Dentro desse contexto Furtado coloca-se cético a
superação do desenvolvimento, concluindo:
(...) o estilo de vida criado pelo capitalismo industrial
sempre será o privilégio de uma minoria. O custo,
em termos de depredação do mundo físico, desse
estilo de vida, é de tal forma elevado que toda
tentativa de generalizá-lo levaria inexoravelmente
ao colapso de toda uma civilização, pondo em
risco as possibilidades de sobrevivência da espécie
humana. Temos assim a prova definitiva de que o
desenvolvimento econômico – a idéia de que os
povos pobres podem algum dia desfrutar das
formas de vida dos atuais povos ricos – é
simplesmente irrealizável. Sabemos agora de forma
irrefutável que as economias da periferia nunca
serão desenvolvidas, no sentido de similares às
economias que formam o atual centro do sistema
capitalista (...) Cabe, portanto, afirmar que a idéia
de desenvolvimento econômico é um simples
mito.(Furtado, 1976:75).

Essa breve exposição sugere que Furtado acreditava
que a partir da explicação econômica da dependência, a
sociedade, como se toda ela fosse um só bloco, escolheria a
partir da ação do Estado industrializar o país, o que levaria ao
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desenvolvimento e, portanto à construção da Nação.
Entretanto a visão da sociedade como um bloco impediu que
ele reconhecesse que a dependência externa é determinada
inclusive

a

partir

de

relações

que

se

estabelecem

internamente. Além disso, de que não é o objetivo da classe
capitalista elevar o bem-estar geral da população e/ou a
construção da Nação, mas, como ele mesmo constata em
Mito do Desenvolvimento, a elevação e manutenção apenas
do seu próprio bem-estar. Ao constatar que os capitalistas não
teriam essa meta de construção Nacional e que, portanto o
Estado não teria como agir independente dessa classe ele
conclui ser impossível o desenvolvimento.
3. O Subdesenvolvimento segundo Caio Prado Júnior
3.1. Introdução
Da mesma forma que Celso Furtado, Caio Prado Júnior
está interessado em obter o desenvolvimento do Brasil, e, por
isso mesmo, ambos possuem preocupação mais política que
acadêmica, isto é, eles procuram entender para agir,
propndo mudanças. A visão marxista de Caio Prado faz com
que ele seja mais crítico ao próprio sistema capitalista em si,
seja este avançado ou não, diferentemente de Furtado. Seu
diálogo político é com o Partido Comunista Brasileiro, e a
esquerda

em

geral.

Nesse

diálogo

sua

preocupação,

manifestada em seus estudos históricos, é a carência dos
marxistas brasileiros de um entendimento correto sobre a
realidade do país para obter um diálogo adequado com a
massa de explorados. A pretensão de incorporar modelos
estáticos e a-históricos, no estilo dos estalinistas exportados
oficialmente por meio dos Partidos Comunistas, para explicar
a realidade brasileira acaba sendo, para Prado Júnior,
caricatura da verdadeira situação da existência do povo
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brasileiro, implicando o seu distanciamento. Essas ‘caricaturas’
abortam as possibilidades de mudança no Brasil, já que é o
povo, ou a massa, quem deve produzir uma possível
revolução do estado das coisas, como o próprio Marx diria.
Nesse sentido torna-se relevante tratar das principais correntes
teóricas que influenciaram sua obra.
3.2. Influências e método
A escola marxista é a influência determinante na análise
de Caio Prado Júnior. O interesse de Caio Prado, está na
aplicação do método de Marx para obter o que, em sua
opinião, seria uma adequada compreensão da realidade
brasileira. A filiação de Caio Prado ao campo marxista faz
com que a exploração esteja presente como fio condutor de
toda sua obra, assim como a busca do lucro pelo europeu
que chega às terras brasileiras. O método dialético que ele
aplica aponta para a evolução do Brasil como resposta aos
determinantes de um devir que está presente desde o
primeiro momento e que seu desdobramento vai definindo
todos os aspectos da história brasileira.
Portanto, a história do Brasil, para o autor, é o
desenvolvimento do país a partir da exploração da massa por
parte dos capitalistas, situados em uma posição específica no
sistema capitalista

mundial. Em

sua visão, existe uma

permanente contraposição entre essa relação de exploração
do povo brasileiro e as formas em que esta se manifesta. Mas
a manifestação se relaciona com a maneira que a economia
brasileira foi inserida no mercado capitalista internacional,
desde a chegada européia.
Caio Prado expõe suas idéias com clareza no prefácio
da primeira edição de Evolução Política do Brasil, onde
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apresenta seus estudos como uma interpretação do método
materialista de análise da história brasileira, cujo objetivo não
é produzir uma história completa, se não, seguindo a Max
Beer, oferecer “uma história que não seja a glorificação das
classes dirigentes, e que, por outro lado, não esteja destinado
a um reduzido número de leitores, mas que seja um livro ao
alcance de todo mundo”, dado que seu objetivo é mostrar
que em nossa história os “heróis e os grandes feitos não são
heróis e grandes senão na medida em que acordam com os
interesses das classes dirigentes, em cujo beneficio se faz a
história oficial” (Prado Júnior, 1980:9-10).
Em Formação Contemporânea do Brasil Prado Júnior
apresenta desde o início sua ótica sobre a realidade brasileira
ao manifestar que a evolução que todo povo tem, se reflete
sob "um certo sentido" (Prado Júnior, 2000:7), e que no caso
brasileiro este sentido é “realizar um negócio apenas, embora
com bons proveitos para seus empreendedores” (Prado
Júnior, 2000:279). “‘Virá o branco europeu para especular,
realizar um negócio; inverterá seus cabedais e recrutará a
mão-de-obra de que precisa: indígenas ou negros importados.
Como

tais

elementos,

articulados

numa

organização

puramente produtora, mercantil, constituir-se-á a colônia
brasileira’” (Prado Júnior, 2000:20). Esta é a base sobre a qual
Caio Prado construirá seu conceito de subdesenvolvimento e
sua teoria política, a ser apresentada no próximo item.

3.3. Conceito do Subdesenvolvimento e a sua superação
Apesar de Prado Júnior não apresentar um conceito do
subdesenvolvimento estrito, como Furtado apresenta, o cerne
de sua análise parte exatamente da dependência da
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economia brasileira relativa aos fatores externos. Ele busca na
história da formação brasileira a explicação da dependência
e do atraso, pois “o Brasil de hoje, apesar de tudo de novo (...)
ainda se acha intimamente entrelaçado com o seu passado.
E não pode ser entendido senão na perspectiva e à luz desse
passado.” (Prado Júnior 1972:18). Por isso ele trabalha a noção
de colônia para explicar a situação na qual a dinâmica
interna e as possibilidades de bem-estar do Brasil estão
limitadas pela falta de autonomia na utilização dos recursos.
Segundo Caio Prado o Brasil nasce como uma extensão da
acumulação capitalista internacional, e toda a sua formação
social

será

condicionada

pela

divisão

do

trabalho

determinada nesta ‘empresa colonial’. Em suas palavras:
[O] caráter geral da colonização brasileira, empresa
mercantil explorada dos trópicos e voltada
inteiramente para o comércio internacional, em que,
embora peça essencial, não figura, senão como
simples
fornecedora
dos
gêneros
de
sua
especialidade. Nos diferentes aspectos e setores da
economia brasileira constatamos repetidamente o
fato, que pela sua importância primordial merece tal
destaque, pois condicionou inteiramente a formação
social do país. Observamo-lo no povoamento,
constituído, ao lado de uma pequena minoria de
dirigentes brancos, da grande maioria de outras raças
dominadas e escravizadas, índios e negros africanos,
cuja função não foi outra que trabalhar e produzir
açúcar, tabaco, algodão, ouro e diamantes que
pediam os mercados europeus. O mesmo se deu na
distribuição daquele povoamento, condensando-se
exclusivamente lá onde era possível produzir aqueles
gêneros e se pudessem entregá-los com mais
facilidade ao comércio internacional. Na organização
propriamente
econômica,
na
sua
estrutura,
organização da propriedade e do trabalho,
encontramos ainda, dominante, aquela influência. E
finalmente, neste quadro que sumaria as correntes do
comércio colonial, e com elas a natureza da nossa
economia, é a mesma coisa que se verifica. (Prado
Júnior, 1992:118).

Na visão de Caio Prado o novo continente foi
incorporado à ordem capitalista desde seu descobrimento.
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Percebe-se isto quando ele descreve o afã dos europeus pelo
pau-brasil em História Econômica do Brasil8, qual seja a
primeira caracterização daquele sentido que definirá todo o
devir do país. Esse mesmo devir vai se manifestar, ao longo da
história do Brasil, na produção para o exterior de diferentes
produtos, quais sejam principalmente, o açúcar e o café. Esse
lugar do país no sistema capitalista mundial será uma
constante na evolução brasileira até o presente: “A situação
de dependência e subordinação orgânica e funcional da
economia brasileira com relação ao conjunto internacional de
que participa, é um fato que se prende às raízes da formação
do país” (Prado Júnior, 1992; 270). Essa dinâmica vai subsistir
limitando as possibilidades de geração de bem-estar da
população do país.
Podemos desde logo prever o traço fundamental
daquele comércio: ele deriva imediatamente do
próprio caráter da colonização, organizada como ela
está na base da produção de gêneros tropicais e
metais preciosos para o fornecimento do mercado
internacional. É a exploração desses gêneros, pois, que
constituirá o elemento essencial das atividades
comerciais da colônia. O mais dispor-se-á em torno
dela, em dependência direta ou indireta, mas sempre
efetiva. (Prado Júnior, 1992:113-114).

Pelo fato de o Brasil ser capitalista e fazer parte do
sistema capitalista internacional, a evolução deste último
afeta os acontecimentos internos. Isto fica bem claro,
inclusive, no momento de avaliar seu programa da Revolução
Brasileira. Assim, a “relação dicotômica centro-periferia vira
em sua obra uma relação dialética imperialismo-colônia”, e
ela não muda pelo fato de o Brasil obter sua independência
8

Era uma exploração rudimentar que não deixou traços apreciáveis, a não ser na
destruição impiedosa e em larga escala das florestas nativas donde se extraía a preciosa
madeira. (…) O negócio, sem comparar-se embora com os que se realizavam no Oriente,
não era desprezível, e despertou bastante interesse. (…) Foi rápida a decadência da
exploração do pau-Brasil. Em alguns decênios esgotara-se o melhor das matas costeiras
que continham a preciosa árvore, e o negócio perdeu seu interesse. (Prado Júnior,
1992:25-27).
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formal, já que em termos reais, essa dependência subsiste.
Pode-se avaliar as perturbações produzidas por este
desequilíbrio comercial crônico num país que não
contava com outros ingressos exteriores normais além
dos provenientes da exportação. O déficit será
saldado pelo afluxo de capitais estrangeiros, sobretudo
empréstimos públicos, que efetivamente começam a
encaminhar-se para o Brasil desde que o país é
franqueado ao exterior. Mas isto representava apenas
solução provisória que de fato ia agravando o mal
para o futuro, pois significava novos pagamentos sob
forma de juros, dividendos, amortizações, e, portanto
novos fatores de desequilíbrio da balança externa de
contas. (Prado Júnior, 1992:133).

Assim, a análise de Caio Prado é feita em termos do
desenvolvimento do sistema capitalista. A exploração no Brasil
foi capitalista desde seu começo e nada mudou pela
independência formal do país. A passagem da época
capitalista caracterizada pelo domínio do capital comercial
ao domínio do capital industrial, que é simultâneo à obtenção
da independência do Brasil, não significa mais que uma
mudança na forma da dependência. Na base, a inserção do
Brasil no sistema capitalista como um todo será o mesmo.
Entretanto

agora

irá

adquirir

maior

importância

à

dependência que surge através dos fluxos de capitais, que
será um impedimento à consolidação das tentativas de
industrialização do Brasil. A essa nova forma de domínio Prado
Júnior chama de Imperialismo. Ele sintetiza a realidade do país
no pós-guerra afirmando que “o Brasil se formou e constituiu
dentro

do

mesmo

sistema

internacional

que

daria

modernamente no sistema imperialista. É assim aí, naquela
própria evolução histórica brasileira que se constituíram os
fundamentos sobre os quais assentariam as bases da
dominação imperialista” (Prado Júnior, 1977:179-180).
A persistência da dominação externa sob a economia
brasileira se sente inclusive já no início da instalação industrial
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no país. Caio Prado reconhece exemplos de industrialistas,
como Matarazzo, Jaffet e Crespi, os quais de origem modesta
puderam lucrar consideravelmente na área industrial. O autor
reconhece que o Brasil tem certos elementos, como matériasprimas, que podem ser importantes para o desenvolvimento
industrial. Contudo, para ele a indústria brasileira nasce com
uma

debilidade

orgânica

que

constitui

sua

grande

vulnerabilidade: “A sua sorte estará indissoluvelmente ligada e
estreitamente

subordinada

às

vicissitudes

de

um

fator

inteiramente estranho a ela e sobre que não tem a mais
remota ação: o comércio exterior e o balanço de constas
internacionais do país; bem como o estado das finanças
públicas e o ritmo das emissões destinadas a cobrir as
despesas do Estado” (Prado Júnior, 1992:266).
Assim, a posição central da análise do Caio Prado está
na dependência da economia brasileira ao capital externo.
No século XIX, opera-se, na visão de Caio Prado, uma
mudança na natureza do capitalismo a nível internacional,
que passa a ser dominado pelo capital financeiro. Assim, se
antes predominava um tipo de capital interessado na venda
de produtos industriais, agora trata-se de explorar em seu
proveito diferentes atividades, numa caracterização de
‘inversão ocasional’ em qualquer atividade (Prado Júnior,
1992:277). Estrutura-se assim o moderno sistema imperialista, no
qual o Brasil ocupa uma posição secundária (Prado Júnior,
1992:278)

que

impossibilita

o

sucesso

do

processo

de

industrialização de quebrar a situação colonial da economia
brasileira9. Sobre essa interpretação de Caio Prado Mantega
9

Efetivamente, o progresso industrial observado no Brasil e o destacado papel que as
atividades manufatureiras já ocupam na economia brasileira, se de um lado se apresenta
como um grande passo no sentido da transformação de nossa estrutura econômica –e sob
esse aspecto se revela um poderoso fator de destruição do velho sistema colonial-, doutro
lado ainda se insere nesse sistema, alimenta-se de suas contradições e assim lhe sofre as
contingências. Daí, as fracas bases em que ainda assenta e suas limitações, reveladas
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afirma (1984:247):
[O] processo de industrialização brasileiro, ao basearse nas empresas imperialistas, teria pernas curtas e
acabaria reforçando o velho sistema colonial ao exigir
a crescente expansão das exportações e, por
conseguinte, a manutenção do setor agroexportador...[as perspectivas de industrialização são]
bastante desanimadoras porque esbarram no
endividamento externo e na incapacidade do setor
exportador de ampliar consideravelmente as divisas do
país.

Para Caio Prado a atual situação é de mera repetição
do passado colonial do país, enquanto seu lugar no mercado
mundial de fornecedor de produtos primários, de onde surge
as divisas que garantirão a saída dos lucros das empresas
estrangeiras, receitas geradas pelas exportações primários
brasileiras10.

Por

isso,

o

processo

de

substituição

de

importações não pode mudar essa realidade porque está
dominado por 'empreendimentos imperialistas'. Para ele nessa
situação o processo de industrialização não muda o estado
de dominação, portanto, industrialização não é sinônimo de
desenvolvimento. Segundo Prado Júnior (1977: 188):
[T]ratando-se de um processo comandado por interesses
financeiros estrangeiros, esses não irão além, nas suas
iniciativas e inversões, dos limites fixados pelas
disponibilidades das contas externas brasileiras. E como
esses limites são função do valor das exportações, é esse
valor que vai, em última instância, determinar o quantum
das inversões e pois o ritmo e nível do desenvolvimento
industrial. (...) constitui unicamente maneira diferente de
servir o mesmo e restrito mercado consumidor, antes
abastecido pelas importações”.

Caio Prado denuncia, com rigor, que as empresas
entre outras circunstancias no fato tão flagrante que apesar da mediocridade do nível
atingido pela indústria brasileira, tanto em confronto com os padrões contemporâneos, com
em face das necessidades do país, (..) o ritmo relativamente acelerado de seu
desenvolvimento na década de 50 se interrompeu em seguida para dar lugar à estagnação.
(Prado Júnior, 1992:322-323).
10
Observamos aqui muito bem a ligação do imperialismo com o nosso velho sistema
colonial fundado na exploração de produtos primários, pois é dessa exportação que provêm
os recursos com que o imperialismo conta para realizar seus lucros que são a razão de ser
de sua existência. (Prado Júnior, 1992:328).
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estrangeiras que se assentaram no Brasil, por meio da
remessas

de

fundamental

seus
dos

lucros,

privam

recursos

o

país

de

essenciais

parcela

para

seu

desenvolvimento (Prado Júnior, 1977:193). Estas situações dão
sustentação à diferenciação que Caio Prado faz entre
economia colonial e economia nacional, onde a distinção
não se refere à formalidade legal do país, mas ao grau de
independência que se tem para dispor a organização da
produção. Assim, o Brasil continua sendo “essencialmente
uma economia colonial, no sentido mais preciso, em oposição
ao que denominaríamos de economia ‘nacional’, que seria a
organização da produção em função das necessidades
próprias da população que dela participa” (Prado Júnior,
1992:270). É a partir da situação de dominação do país que
ele desenvolverá a Revolução Brasileira, como se verá a
seguir.
3.4. O Programa da Revolução Brasileira.
A categorização de colônia que Caio Prado aplica ao
Brasil significa que a essência do país não se modificou
durante os séculos. Assim como esta realidade não mudou por
causa da independência formal do país, também não sofreu
modificação alguma o caráter capitalista de sua economia
pela extinção do trabalho escravo. O Brasil foi sempre
capitalista, e a abolição da escravidão foi apenas um
episódio a mais no processo de implantação de um
capitalismo desenvolvido dado que “para ele desde o
escravismo

já

estariam

dadas

praticamente

todas

as

condições do capitalismo ou o conjunto de seus elementos
estruturais, excluindo, assim, a possibilidade de existência de
modos de produção pré-capitalistas.” (Mantega, 1984:241). A
passagem para o trabalho assalariado não constitui mudança
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alguma

desde

a

ótica

das

classes

ou

dos

setores

explorados.”11 Portanto:
[P]ara Prado Júnior, a substituição do trabalho escravo
pelo trabalho livre não afeta a natureza estrutural da
grande exploração, que já seria, pois, em sua essência,
capitalista, mesmo quando impulsionado por relações
de produção escravista” (Mantega, 1984:242).

Mas os estudos de Caio Prado vão tratar com muita
atenção

a

importância

formação

do

povo

que

lhe

outorga

ele

brasileiro
em

a

seu

partir

da

programa

presenteado na Revolução Brasileira. Essa massa, destaca
Caio Prado, em sua maior parte provêem da escravidão
africana, embora, claro, não deixa de sinalizar outras fontes.
Ao analisar o escravo no Brasil, desde sua ótica marxista, ele
observa que, originariamente, ele é um elemento estranho ao
habitat americano – dado que sua presença é um fenômeno
continental - que foi trazido como força bruta, material,
esforço muscular primário, sob direção e açoite do feitor.
Assim, Prado Júnior preocupa-se em mostrar a crua realidade
do lugar do escravo na sociedade brasileira, e deixa bem
claro seu sentido capitalista distinguindo-a da escravidão
antiga:
A escravidão americana não se filia, no sentido
histórico, a nenhuma das formas de trabalho servil que
vem, na civilização ocidental, do mundo antigo ou dos
séculos que o seguem; ela deriva de uma ordem de
acontecimentos que se inaugura no séc. XVI com os
grandes descobrimentos ultramarinos, e pertence
inteiramente a ela. (...) Ressalta isto da comparação
que podemos fazer daqueles dois momentos históricos
da escravidão: o do mundo antigo e do moderno. No
primeiro, com o papel imenso que representa, o
escravo não é senão a resultante de um processo
evolutivo natural cujas raízes se prendem a um
11

Mas, qualquer que seja o caso, o trabalhador livre de hoje se encontra, tanto quanto seu
antecessor escravo, inteiramente submetido na sua atividade produtiva à direção do
proprietário que é o verdadeiro e único ocupante propriamente da terra e empresário da
produção, na qual o trabalhador não figura senão como força de trabalho a serviço do
proprietário, e não se liga a ela senão por esse esforço que cede a seu empregador. Não se
trata assim, na acepção própria da palavra, de um ‘camponês’. (Prado Jr, 1977:47).
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passado remoto; e ele se entrosa por isso
perfeitamente na estrutura material e na fisionomia
moral da sociedade antiga
(...) a escravidão
moderna... nasce de chofre, não se liga a passado ou
tradição alguma. Restaura apenas uma instituição
justamente quando ela já perdera inteiramente sua
razão de ser, e fora substituída por outras formas de
trabalho mais evoluídas (...) ela nada mais será que um
recurso de oportunidade de que lançaram mão os
países da Europa a fim de explorar comercialmente os
vastos territórios e riquezas do Novo Mundo. (Prado
Júnior 1992:269-70).

O objetivo de Caio Prado é mostrar a mesma relação
do escravo com seu proprietário e a do capitalista com seus
operários na caracterização de Marx. Para o autor, “as classes
fundamentais da economia rural brasileira são o grande
proprietário, que constitui o elemento econômico essencial e
central da produção e a força de trabalho, antes escrava e
depois livre” (Mantega, 1984:245), assim como Marx analisa a
relação capitalista-proletariado. Desta forma, o escravo
equipara-se ao proletariado da economia moderna enquanto
sua função no processo de produção12.
Ao mesmo tempo, Caio Prado procura revalorizar a
importância do escravo, da massa, na constituição e na
formação brasileira, porque ele será o ator principal da
mudança, ou seja, Caio Prado afirma que é necessário tornar
os explorados os atores da história. Para ele, se o trabalho dos
escravos definiu a economia colonial, eles também foram os
produtores diretos dos bens de exportação que deram vida a
ela13. Ele enfatiza que o trabalho dos escravos, na época
colonial, foi a base da sociedade brasileira: “A escravidão foi
12

O trabalho escravo nunca irá além do seu ponto de partida: o esforço físico constrangido;
não educará o indivíduo, não o preparará para um plano de vida humana mais elevado.
Não lhe acrescentará elementos morais; e pelo contrário, degradá-lo-á, eliminando mesmo
nele o conteúdo cultural que porventura tivesse trazido de seu estado primitivo. (Prado
Júnior, 2000:355).
13
É esta mais uma circunstância digna de nota que vem comprovar o caráter da economia
colonial: o escravo negro quer dizer, sobretudo, açúcar, algodão, ouro, gêneros que se
exportam. (Prado Júnior, 1992:116).

Revista de Economia Política e História Econômica, número 14, agosto de 2008.

102

uma das poucas coisas com visos de organização que este
país jamais possuiu... Social e economicamente, a escravidão
deu-nos, por longos anos, todo o esforço de toda a ordem
que então possuímos, e fundou toda a produção material que
ainda temos” (Prado Júnior, 1992:341-342).
A importância central desta análise do escravo de antes
e do trabalhador na atualidade reside no lugar que ele
reserva para esta classe como projeto de superação do
estado de dependência do Brasil apresentado pelo autor na
Revolução Brasileira. Caio Prado estabelece intensa discussão
com os membros do Partido Comunista Brasileiro, do qual foi
deputado em 1947, criticando a aplicação automática e acrítica do modelo "marxista" das etapas no processo histórico
que fazia do Brasil país feudal em transição ao capitalismo,
sendo,

portanto

necessário

efetuar

uma

revolução

democrática – burguesa. Para ele não há sentido numa
revolução burguesa, dado que o Brasil é capitalista desde o
seu

nascedouro,

mas

sim

faz

sentido

uma

revolução

antiimperialista e agrária, já que é nesse espaço que está o
povo e por serem esses os principais fatores de restrição ao
desenvolvimento brasileiro. A preocupação de Caio Prado
com 'a questão agrária', surge dessa questão, isto é, em definir
corretamente as relações produtivas no setor agrário brasileiro.
O autor rejeita exaustivamente a idéia feudal como simples
intento de aplicar um esquema a-histórico de análise aos fatos
do país, com o efeito de afastar-se da situação real do
trabalhador brasileiro.
Em suma, o que se propõe nos fatos realmente
verificados, e não como se pretende na base de
abstrações puramente especulativas, não é a
destruição da grande exploração e sua substituição
por uma economia camponesa cujo progresso
dependeria daquela destruição; e sim a
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transformação da grande exploração com a
eliminação de seus negativos que consistem
essencialmente nos baixos padrões tecnológicos,
que são a regra, bem como do tipo de relações de
trabalho predominantes e que reduzem o
trabalhador às miseráveis condições materiais,
culturais e sociais que são as suas. (Prado Júnior,
1977:143).

Caio Prado conclui que, à diferença dos que sustentam
a tese feudal, o problema central não se encontra na
necessidade de realizar uma revolução burguesa, mas que “a
tarefa consiste, sobretudo na mobilização e organização da
massa trabalhadora do campo, a fim de ela se pôr em
condições efetivas para lutar pela conquista de seus direitos e
reivindicações” (Prado Júnior, 1977:153). O importante é que
esta massa lute e conquiste melhorias em suas condições de
vida. Em sua opinião, a partir da análise da situação concreta
na qual se encontrava o Brasil do pós-guerra, era necessária a
alteração da questão distributiva, em vez de produtiva. Para
Caio

Prado,

“o

sentido

do

processo

econômico

do

desenvolvimento capitalista originário, tal como se apresentou
na Europa no século passado, foi essencialmente o da
produção. No Brasil, ele deve ser essencialmente o da
distribuição.” Ademais, ele não acredita que a iniciativa
privada e o lucro que a move sejam “suficiente[s] assim para
assegurar um desenvolvimento adequado”, isto é, que possa
modificar o quadro distributivo a partir do comportamento dos
capitalistas. Contudo, Prado Júnior não pretende se opor,
neste momento a qualquer iniciativa privada, mas só àquela
que

“não

se

harmoniza

com

os

interesses

gerais

e

fundamentais do país e da grande maioria da população”
(Prado Júnior, 1977:164-65). Ele também abre espaço para a
atuação do Estado e da planificação estatal.
Tratar-se-á, dentro da planificação e direção gerais
das atividades econômicas em que essas
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combinarão as iniciativas e empreendimentos
públicos com a iniciativa privada devidamente
controlada e orientada, de visar sempre, e em
primeiro e principal lugar, a elevação dos padrões
materiais e culturais da massa da população, e a
satisfação de suas necessidades, a começar pela
principal delas no momento, e em regra tão mal
atendida, que é segurança para todos de
ocupação
e
trabalho
com
remuneração
adequada. (Prado Júnior, 1977:167).

O autor acreditava que haveria uma articulação
adequada entre atividade produtiva e mercado consumidor,
rompendo o círculo vicioso que impedia o Brasil de evoluir em
seu progresso material e, portanto, “o Brasil terá finalmente
superado em definitivo o seu passado e a sua herança
coloniais” (Prado Júnior, 1977:170). Como Mantega (1984:236)
sustenta, Caio Prado “embora crítico ardoroso da tese feudal
e pioneiro na caracterização de um Brasil mercantil e
capitalista desde os tempos da colônia, discordava de que o
próximo passo da sociedade brasileira fosse uma revolução
socialista. A razão disto é como Caio Prado visualizava o que
denominava 'o problema político da Revolução', isto é, como
seu programa poderia ser realizado”, "a avaliação das forças
sociais que o porão em pratica e o levarão avante" (Prado
Júnior, 1977:171). Para ele, caberia aos trabalhadores rurais,
apoiado pelo proletário urbano – embora ele esclareça que
não se refere ao dogma marxista-leninista 'operários e
camponeses' - o papel fundamental de realizar a revolução
brasileira. Essa revolução consistiria em elevar à condição do
país, mantida desde os tempos coloniais ao patamar de
Economia Nacional.
Portanto, a questão estava em fortalecer a organização
das classes trabalhadora, outorgando-lhes um papel ativo na
luta pelas reivindicações do programa que postula. Se esta
aliança social conseguisse obter as metas colocadas por Caio
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Prado, atingir-se-ia o caráter 'revolucionário' do programa,
“precisamente

os

principais

pontos

de

articulação

da

economia brasileira como o sistema imperialista, e que são as
contas externas e o comércio exterior. E daí partem a política
e a luta antiimperialista. Não há nisso simples coincidência, e
sim resultante da própria natureza e estrutura da economia
brasileira e da sua dialética revolucionária que se dirige no
sentido da transformação dela de colonial em nacional”
(Prado, 1977:193)14.
Portanto, seu programa revolucionário consiste em uma
etapa no processo da chegada ao socialismo. A base
relativamente estreita de seu programa – em comparação
com as propostas mais extremas de agrupações de esquerda, se sustenta na base de uma adequada compreensão da
realidade do país. Dado que “não existe no Brasil um
sentimento generalizado de repulsa ao imperialismo como tal,
uma consciência nacionalista largamente difundida de
oposição ao estrangeiro na base de posições econômicas
contraditórias e entre si irremediavelmente conflitantes. E
muito menos existem posições políticas” (Prado Júnior,
1977:195-196).
3.4. Superação do Colonialismo
Para Prado Júnior, o Brasil é um país que permanece
colonial apesar da obtenção da independência do país. Isto
é similar à noção de subdesenvolvimento dado que o estado
de colonização implica que o Brasil tem sua dinâmica sujeita
aos requerimentos de seus produtos, em grande medida
primários, nos mercados externos, de modo que o Brasil se
14

Trata-se pois de apressar o processo de transformação e orientá-lo convenientemente,
realizando com isto a reforma estrutural da economia brasileira capaz de a elevar a um
novo plano inteira e definitivamente liberto de seu passado colonial. (Prado Júnior, 1992;
342).
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constituiu em um fornecedor de matérias-primas para os
países imperialistas. O programa que Caio Prado apresenta na
Revolução Brasileira consiste em encontrar uma forma de o
Brasil dispor de seus recursos para melhorar as condições de
vida da população do país. Este objetivo outorga um grande
papel ao setor público e a sua atividade de planificação para
atingir maiores níveis de desenvolvimento industrial. O objetivo
imediato desde projeto principalmente é que o Brasil tenha
autonomia, deixando de ser colônia passando ter um projeto
nacional. Entretanto, as metas do programa da Revolução
Brasileira

devem

ser

conquistadas

pela

massa

de

trabalhadores, agrários e urbanos, para seu próprio benefício,
e, por isso, não é um objetivo final, mas um passo no caminho
ao Socialismo.
4. Comentários Finais
Ambos

os

autores

estão

interessados

no

desenvolvimento do Brasil, mais do que isso, na construção de
economia nacional, independente, autônoma, e, por isso, os
dois apresentam preocupação política, e não apenas
acadêmica. Ou seja, seus estudos estão voltados a partir de
um caráter propositivo de mudanças para o país. No caso de
Celso Furtado, sua orientação trata-se mais de homem de
estado-tecnocrata. Ele acreditava, nesse momento, que o
subdesenvolvimento

era

uma

situação

superável

com

ferramentas macroeconômicas “à la Keynes” a partir de uma
adequada compreensão das razões que perpetuam o
subdesenvolvimento, obviamente contando com disposição
política. Ele identificava no Estado o agente que representaria
e atuaria na sociedade para conduzir a superação do
subdesenvolvimento, qual seja a industrialização, partindo do
paradigma de desenvolvimento europeu da época. Contudo,
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não há em sua obra, crítica ao sistema capitalista em si e,
como se viu, também não há um interesse sobre a existência
de exploração. A falta da perspectiva da luta de classes faz
com que ele acredite que o Estado pode agir como um ente
acima da sociedade, partindo de ‘interesses nacionais’, e
exatamente por isso sua proposta não se realiza, como ele
mesmo constata em Mito do Desenvolvimento.
A filiação marxista de Caio Prado faz com que,
diferentemente de Furtado, a exploração esteja presente
como fio condutor de toda sua obra. A história do Brasil, nos
olhos de Caio Prado, é o desenvolvimento do país a partir da
exploração da massa por parte dos capitalistas, situados em
uma posição específica no sistema capitalista mundial. Em sua
visão, existe uma permanente contraposição entre essa
relação de exploração do povo brasileiro e a forma em que
esta se manifesta, qual seja, a maneira como a economia
brasileira foi inserida no mercado capitalista internacional
desde a chegada do europeu.
A visão marxista de Caio Prado não comporta o
objetivo, assim como em Furtado, de um capitalismo
avançado. Portanto, ele não poderia estar procurando
convencer aos capitalistas brasileiros de alguma política, sua
proposta política era a superação do sistema capitalista no
Brasil. Por isso seu diálogo basicamente é com o Partido
Comunista Brasileiro, e a esquerda em geral. E nesse diálogo
sua preocupação central é a carência dos marxistas
brasileiros

de

um

entendimento

válido

da

realidade

correspondente à realidade brasileira para obter um diálogo
adequado com a massa de explorados. A pretensão de
incorporar

modelos

estáticos

e

a-históricos

exportados

oficialmente por meio dos Partidos Comunistas, para explicar
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a realidade brasileira é uma caricatura da verdadeira
situação da existência do povo brasileiro. O que implica em
uma distância com este e, assim, aborta as possibilidades de
mudança no Brasil, já que é o povo que deve produzir uma
revolução do estado das coisas.
Apesar dos dois autores coincidirem na interpretação
sobre o surgimento do Brasil como episódio da expansão
comercial européia, por outro lado se afasta deste na
atenção que dá ao escravo na história brasileira. Para Furtado
a escravidão foi um expediente economicamente rentável
em

certo

momento

histórico,

que

deixou

de

ser

posteriormente, na medida em que o Brasil se aproxima de um
capitalismo mais evoluído. Furtado analisa a escravidão em
primeiro lugar em termos de eficiência econômica, embora
com perspectiva histórica. Caio Prado, por sua parte,
permanentemente ressalta a importância dos escravos na
formação do povo brasileiro.
Em outras palavras a análise de ambos autores no plano
econômico se aproximam. Se isso se evidencia em atribuir a
evolução do continente americano à ação do europeu
colonizador-comerciante, também se pode verificar ao tratar
da dinâmica da economia colonial brasileira – que não é,
senão, uma forma de apresentar a dependência originária
que ambos irão retratar em seus comentários de atualidade.
Outro ponto importante de coincidência é a rejeição que
ambos fazem à caracterização, que alguns autores fazem, de
considerar a economia escravista brasileira em feudal15.
15

A unidade escravista, cujas características indicamos em suas linhas gerais, pode ser
apresentada como um caso extremo de especialização econômica. Ao inverso da unidade
feudal, ela vive totalmente voltada para o mercado externo. A suposta similitude deriva da
existência de pagamentos in natura em uma e outra. Mas ainda aqui existe um total
equívoco, pois na unidade escravista os pagamentos a fatores são todos de natureza
monetária, devendo-se ter em conta que o pagamento ao escravo é aquele que se faz no
ato de compra deste. O pagamento corrente do escravo seria o simples gasto de
manutenção que, como o dispêndio com a manutenção de uma máquina, pode ficar
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Entretanto, na ótica de Furtado, aquele capitalismo colonial
seria um capitalismo em formação ou incompleto. Portanto, o
desafio consiste em obter seu pleno desenvolvimento, e a
implementação da relação salarial constituiu um passo
importante

pelos

efeitos

benéficos

para

a

atividade

econômica, que implica, na visão de Furtado, o incremento
do nível geral de monetização da economia e formação do
mercado consumidor interno.
Para Caio Prado a análise é outra. Por um lado, porque
a escravidão não se apresenta como anomalia, mas como
um recurso determinado pelas condições da época. Por outro
lado, a passagem para o trabalho assalariado mantém o
caráter da exploração. Portanto, “para Prado Júnior, a
substituição do trabalho escravo pelo trabalho livre não afeta
a natureza estrutural da grande exploração, que já seria, pois,
em sua essência, capitalista, mesmo quando impulsionado por
relações de produção escravista” (Mantega, 1984:242).
Furtado apresenta a sua análise em termos de eficiência
econômica e de produção de progresso técnico –i.e.,
desenvolvimento-,

enquanto

Caio

Prado

o

faz

como

desenvolvimento do sistema capitalista.
Viu-se que, para Furtado, a constituição e a formação
do Brasil foi parte do surgimento do sistema capitalista, isto é,
haveria uma única história capitalista compreendendo as
histórias

das

economias

nacionais,

onde

a

questão

fundamental consistia que economias dependentes, como a
brasileira, não conseguiram utilizar seus excedentes para lograr
um desenvolvimento autônomo, que melhorasse o nível de
vida e o bem-estar geral da sociedade. Apesar de Furtado
partir da análise cepalina da dicotomia centro-periferia, ele
implícito na contabilidade sem que por isso perca sua natureza monetária. (Furtado
1979:50-51)
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não vê a dicotomia como um fator de impedimento na busca
do desenvolvimento nacional, basta vontade política da
sociedade. Furtado não vê o vínculo orgânico que há entre o
Estado e o capital privado interno e externo, é em seu
posterior conceito de modernização enfatiza ainda mais o
papel dos fatores internos em impedir o desenvolvimento das
economias dependentes. No caso de Caio Prado a análise é
diferente, pelo fato de ser o Brasil capitalista e parte do
sistema capitalista internacional, a evolução deste último
afeta os acontecimentos internos, além de ser um obstáculo
importante para a construção nacional.
Assim, se por um lado Caio Prado critica, da mesma
maneira que Furtado, com seu conceito de modernização o
comportamento das elites locais, por outro lado, ele não
propõe em momento algum a possibilidade de que sejam elas
as responsáveis pelo rompimento do estado de dependência.
Ela existe e manifesta-se com igual força esmagadora na
industrialização como fazia nos momentos anteriores. Se para
Furtado a superação do subdesenvolvimento requeria um
conhecimento preciso da realidade brasileira, histórica e
presente, para poder racionalizar eficientemente a utilização
dos recursos econômicos do país, para Caio Prado a
importância da compreensão da verdadeira constituição do
Brasil consistia em fazer um diagnóstico político adequado
para avançar na superação do sistema capitalista no Brasil,
tornando os explorados os atores da história.
5. À guisa de conclusão
O objetivo deste trabalho foi apresentar uma breve
avaliação crítica da comparação das idéias de Celso Furtado
e Caio Prado Júnior, sem o intuito de estabelecer uma
superação entre um ou outro, mas com o objetivo de ressaltar
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o alcance de suas análises sobre o subdesenvolvimento e o
desafio de superá-lo para a construção do Brasil como Nação
autônoma. De outra maneira, pode-se ressaltar a maior
repercussão da obra de Celso Furtado em relação à de Caio
Prado, fato esse público e notório. Faz-se menção a este fato
simplesmente para apreciar a distinta repercussão política que
cada um teve, o que não deixa de ser uma medida da
importância de um pensador.
Ao revisar o conteúdo de seus trabalhos se observa que
ambos

estiveram

condicionados

ou

caracterizados,

precisamente, pela maneira em que se inseriam na atividade
política, entendida esta como aquela que visa ter aplicação
concreta. Furtado, influenciado evidentemente pelo clima
intelectual

da

época

dominado

pelo

'planificador

macroeconômico keynesiano' e as idéias do 'estado de bemestar', apresenta-se mais como quem pensa em racionalizar
de maneira mais eficiente os recursos do país para obter
mudanças na estrutura econômica que permitam vencer a
dinâmica do subdesenvolvimento. Não se quer dizer que ele
ignorou ou esqueceu a histórica ou os fatores sociais internos
do Brasil; pelo contrário, como demonstra sua preocupação
pelos desequilíbrios regionais. Mas em sua noção de que o
Estado desenvolvimentista beneficiaria, se não a todos, a
maior parte da sociedade, não se concentrou tanto em
possíveis disputas internas, mas em demonstrar que o
subdesenvolvimento era superável. Poder-ia-se sustentar que
sua postura política era similar à de Keynes, e que, como este,
seus interlocutores principais não o constituíam a população
em geral, mas os responsáveis pelas atividades produtivas.
A preocupação política de Caio Prado, é distinta assim
como sua meta. Se para Furtado, atingir o desenvolvimento
era

um

objetivo,

para

Prado

Júnior

constituía
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fundamentalmente uma etapa no caminho de um fim maior
que era o estabelecimento de uma ordem socialista. Além
disso, procurando acompanhar com fidelidade o pensamento
de

Marx

sua

intenção

trabalhadora.

Portanto,

era

a

mobilização

enquanto

da

massa

conteúdo

o

desenvolvimento de Furtado não é profundamente diferente
do programa da revolução brasileira de Caio Prado. Mas do
ponto de vista sócio-político, esta transformação apresenta
uma diferença essencial. Se na análise de Furtado atingir o
desenvolvimento é uma transformação que o Brasil poderia
fazer com os recursos do país sob a égide do Estado e a
cooperação

dos

setores

produtivos

trabalhando

nessa

direção, para o Caio Prado o desenvolvimento, ou a definitiva
passagem de colônia a Nação é um dos objetivos que os
trabalhadores brasileiros teriam que conquistar. Portanto, essa
seria a grande diferença entre estes dois pensadores.
Certamente na análise de suas obras há outras muitas
diferenças e semelhanças, porém é fundamental para uma
adequada avaliação considerar que há na obra de Caio
Prado um aporte essencial que Furtado parece ter aceitado
só na etapa final de sua vida, isto é, o fato de que em si o
desenvolvimento não é uma preocupação da sociedade
capitalista. Essa de outra maneira se reflete na obtenção
desmedida do lucro individual. Assim, Caio Prado viu no
capitalismo industrial uma melhora do bem-estar, entretanto,
não como uma meta, como em Furtado, mas uma etapa do
processo capitalista. Por isso, o desenvolvimento industrial
autônomo, a construção da Nação, como bem explicaria
depois Furtado por meio de seu conceito de modernização,
não é necessariamente uma preocupação ou uma meta das
elites dos países dependentes. Resta, portanto, que o seja dos
que não se beneficiam pela continuidade da falta de
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construção da Nação e da permanência do estágio colonial,
e, portanto se mobilizem por ele: a massa de excluídos.
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Nacionalismo e desenvolvimento em Celso
Furtado e Fernando Henrique Cardoso
José Elesbão de Almeida1
Resumo
O objetivo deste artigo é comparar as idéias de Celso Furtado e de
Fernando Henrique Cardoso, nos anos 1950 e 1960, acerca da
formação do subdesenvolvimento brasileiro e das possibilidades de
sua superação e de afirmação de um modelo de desenvolvimento
nacional. A idéia é ver como eles empreendem a genealogia do
subdesenvolvimento e verificar quais as possibilidades e os caminhos
indicados pelos dois autores para ensejar uma transição ao
desenvolvimento nacional e autônomo. A hipótese que
pretendemos esposar é que subsiste um grau de paralelismo muito
aproximado entre as idéias dos dois autores, sobretudo, no que se
refere às perspectivas de irradiação do processo de industrialização
nos anos 1950, no sentido de proporcionar transformações
estruturais qualitativas na economia brasileira e estimular a
afirmação do desenvolvimento nacional apoiado na dinâmica do
mercado interno.
Palavras-Chave:
subdesenvolvimento,
industrialização,
desenvolvimento, Celso Furtado, Fernando Henrique Cardoso.
Abstract
This article aims to compare Celso Furtado’s ideas and Fernando
Henrique Cardoso between years 1950-60 about the Brazilian
underdevelopment as though the possibilities of its surpassing and
assertion from a Brazilian national model. The idea is to see how they
understand the underdevelopment genealogy and check which
possibilities and means indicated from the two authors to give a
cause for the transition until the national development and the selfgovernment. The hypothesis that we intend to discuss next between
the ideas of the two writers, mainly in which it refers to the irradiation
perspectives in the industrialization process on the 50’s in the
meaning to afford the qualitative structural changing’s in the
Brazilian economy and to stimulate the affirmation of the national
development support by the dynamic internal market.
Keywords: underdevelopment, industrialization, development, Celso
Furtado, Fernando Henrique Cardoso.
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“Agora
sabemos
de
maneira
irrefutável que as economias da
periferia nunca serão desenvolvidas,
no sentido de serem semelhantes às
economias que formam o atual centro
do sistema capitalista. Mas, como
negar que essa idéia foi de grande
utilidade para mobilizar os povos da
periferia e levá-los a aceitar enormes
sacrifícios para legitimar a destruição
de formas de cultura arcaicas, para
explicar e fazer compreender a
necessidade de destruir o meio físico,
para justificar formas de dependência
que reforçam o caráter predatório do
sistema produtivo? Cabe, portanto,
afirmar
que
a
idéia
do
desenvolvimento econômico é um
simples mito”. Celso Furtado, 1974.

“Não é realista imaginar que o
desenvolvimento capitalista resolverá
problemas básicos para a maioria da
população. Ao fim, o que deve ser
discutido como alternativa não é a
consolidação
do
Estado
e
a
realização plena do ‘capitalismo
autônomo’, mas sim a sua superação.
A questão relevante, então, é como
construir caminhos para o socialismo”.
Fernando Henrique Cardoso, 1985.

1. Introdução
Antes de adentrarmos propriamente em nosso objetivo,
convém fazer um breve exórdio sobre o surgimento do
conceito de subdesenvolvimento que emergiu junto com a
difusão da categoria desenvolvimento em meado do século
XX, a despeito de alguns estudiosos já demonstrassem
preocupação com os referidos termos desde tempos remotos.
Não obstante, até fins dos

anos

1940, o estudo do

desenvolvimento econômico estava restrito a uma pequena
fração das ciências humanas e era visto apenas como
sinônimo de crescimento econômico. Era comum para a
maior parte dos filósofos, historiadores e cientistas políticos,
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assim como para as autoridades governamentais, que um
simples incremento na renda per capita ou no produto
nacional bruto de um país significasse desenvolvimento, ou
seja, o total de bens e serviços que eram produzidos, por si só,
já denotava desenvolvimento econômico.
A partir da propagação e da revisão do seu conceito
no pós-guerra, o desenvolvimento passou a ser entendido não
somente como a expansão do produto e da renda por
habitante, mas levou em conta também a subseqüente
redistribuição do produto entre as classes e sua simetria com a
melhoria das condições de vida da coletividade. A rigor,
faltava incorporar à noção de crescimento econômico (vista
como desenvolvimento) as mudanças sociais concomitantes
ou que deveriam fazer-se acompanhar do crescimento do
produto total. Paralelamente às discussões sobre a economia
do desenvolvimento no pós-guerra surgiram também as
reflexões relativas ao conceito de subdesenvolvimento. Até
então, não existia uma concepção teórica a respeito do
referido termo que fosse isenta de assimilação ao enfoque
faseológico do desenvolvimento. Em termos históricos, ainda
que se possa encontrar alguma referência útil sobre o
conceito de subdesenvolvimento nos economistas clássicos
do século XIX, este só veio despertar interesse como
problemática de estudo sério nos anos 1950, quando os países
recém-saídos

das

destruições

infernais

causadas

pela

Segunda Guerra Mundial procuraram o apoio de fatores
institucionais que conduzissem a uma nova ordem econômica
mundial.
Na América Latina e, principalmente no Brasil, o termo
subdesenvolvimento – a despeito de já existir em estado
rudimentar antes da Segunda Guerra – só veio a ter uma
conceituação geral mais acabada com a criação da
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Comissão Econômica para América Latina (Cepal) em 1948. A
partir de então, o debate a favor da ruptura com o modelo
primário-exportado e em defesa da industrialização que já
vinha se difundindo tanto no meio político quanto em alguns
segmentos empresariais desde meado do século XIX, tornou-se
lugar comum na América Latina e, dentre esta, no Brasil, em
particular.

Foi

com

a

preocupação

de

investigar

a

irracionalidade do desenvolvimento capitalista na periferia,
mais particularmente na América Latina, que a Cepal ganhou
projeção

regional

e

internacional

como

escola

de

pensamento social, formadora de idéias e de quadros
técnicos. Uma das primeiras iniciativas de Raúl Prebisch
(primeiro secretário executivo da Cepal) e do pequeno e
seleto grupo de pesquisadores que se constituiu em torno
daquela instituição de planejamento foi organizar um estudo
minucioso sobre as causas do atraso econômico da América
Latina, visando à criação de uma política alternativa de
desenvolvimento
desenvolvidos

para

pela

a

região.

Cepal,

Os

sob

primeiros

a

estudos

coordenação

do

economista argentino Raúl Prebisch, indicaram que o atraso
econômico da América Latina era resultado da perda dos
termos de intercâmbio que emanava das relações comerciais
internacionais, envolvendo o comércio de produtos primários –
exportados

pelos

países

periféricos

–

e

de

produtos

manufaturados exportados pelos países centrais (PREBISCH,
1949). As explicações para a queda de preços dos produtos
primários fundavam-se no limite à capacidade de expansão
do consumo desses bens por parte das famílias à medida que
suas rendas aumentavam.
A premissa básica da tese cepalina, em sua forma mais
sintética,

consiste

em

afirmar

a

existência

de

um

estrangulamento externo e interno do desenvolvimento, a
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vigência

negativa

de

uma

volumosa

situação

118

de

deterioração dos termos de intercâmbios no comércio
internacional e a existência de um marcado desequilíbrio
entre o centro e a periferia. Para reverter esse quadro
recomendava-se a necessidade de integração econômica
da América Latina e uma ação deliberada e racional do
aparelho estatal sobre os agentes econômicos, mediante uma
política eficaz de indução à industrialização. A idéia cepalina
era de que somente uma política de desenvolvimento
industrial conduzida racionalmente pelo Estado poderia livrar
a região do flagelo da desigualdade, destravar o processo de
modernização e fomentar o caminho da autonomia e do
desenvolvimento

econômico

e

social.

Vários

foram

os

economistas e cientistas sociais, entre eles Celso Furtado e
Fernando Henrique Cardoso, que apoiaram entusiasticamente
essa proposta, ainda que de ângulos distintos e com alguma
defasagem temporal do primeiro autor em relação ao
segundo.
Assim, o propósito deste artigo é fazer uma análise
comparativa das idéias de Celso Furtado e de Fernando
Henrique Cardoso, nos anos 1950 e 1960, acerca do
subdesenvolvimento brasileiro e das possibilidades de sua
superação

e

de

afirmação

de

um

modelo

de

desenvolvimento nacional e autônomo. A hipótese que
pretendemos sustentar é que subsiste um grau de paralelismo
muito aproximado entre as idéias dos dois autores, sobretudo,
no que se refere às perspectivas de irradiação do processo de
industrialização nos anos 1950, no sentido de proporcionar
transformações estruturais qualitativas na economia brasileira
e estimular a afirmação do desenvolvimento nacional
apoiado na dinâmica do mercado interno. O texto está
organizado em quatro seções, incluindo esta breve introdução
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e as considerações finais. A seção que se segue aos aspectos
introdutórios

apresenta

uma

nacional-desenvolvimentista.

discussão
A

sobre

terceira

o

ideário

discute

o

esgotamento do modelo desenvolvimentista e a perspectiva
da acomodação subordinada da economia brasileira e, por
fim, nas considerações finais, apresentamos uma síntese sobre
as idéias dos referidos autores.
2. A ilusão do nacional-desenvolvimentismo
Sob influência do legado cepalino predominante nos
anos 1950, Furtado havia aderido firmemente à idéia de que o
desenvolvimento industrial era o principal caminho para o
desenvolvimento econômico e social dos países da América
Latina e, em particular, do Brasil, idéia recorrente em grande
parte de sua obra. A rigor, essa concepção aparece de forma
explícita já em suas primeiras análises sobre o processo de
industrialização iniciado nos anos 1930, quando ocorreu o
deslocamento do “centro dinâmico da economia brasileira”,
da atividade agrícola para o setor urbano-industrial (FURTADO,
1950 e 1952). Na visão de Furtado, somente a partir daí foram
criadas as condições para que a indústria brasileira – em
crescimento desde o último quartel do século XIX – passasse a
liderar o processo de “desenvolvimento”.
A decolagem do processo de industrialização se deu
(em parte) em decorrência da crise econômica internacional
que se seguiu à Grande Depressão dos anos 1930, quando se
reduziu a procura global em termos reais e geraram-se tensões
estruturais em vários sentidos – como desvalorização cambial,
crescimento

inflacionário,

declínio

da

capacidade

de

importar, déficit governamental e acumulação de estoque de
produtos de exportação. Em conseqüência disso, os produtos
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primários

brasileiros

foram

deslocados

do

120

mercado

internacional e criaram-se condições mais favoráveis para a
produção industrial interna. Nas palavras de Furtado (1950, p.
27) o “mercado interno [...] tomaria um forte impulso com a
redução forçada do coeficiente de importações dos grupos
de mais elevados ingressos. Criava-se assim um mercado
potencial para inumeráveis indústrias e ampliavam-se as
perspectivas de outras”. Assim, as condições criadas pela
política

de

controle

das

importações

propiciaram

um

ambiente demasiadamente atrativo – não somente para
transferência de capitais do setor exportador, mas também
para a atração de capitais de outros setores – para inversões
na produção de artigos manufaturados para o abastecimento
do mercado interno. Essas condições deram início a uma
segunda fase do processo de industrialização que se
convencionou chamar de substituição de importações,
embora a indústria que havia se instalado no Brasil desde
meado do século XIX já apresentasse essa característica. O
que diferencia a segunda fase da industrialização brasileira
daquela que iniciara em meado do século XIX, é que a
segunda não se apóia mais na expansão prévia da demanda
global, como a primeira, mas na dinâmica do mercado
interno. Impulsionada pela procura doméstica, a produção
industrial cresceu e se diversificou para atender a uma
demanda que se tornou insatisfeita em função do declínio
e/ou suspensão das importações. De acordo com os dados
disponibilizados por Furtado (1968, p. 28), entre 1939 e 1949, a
produção industrial cresceu a uma taxa média anual de 7,2%;
entre 1949 e 1956, a taxa de crescimento foi de 8,5% e de 9,7%
entre 1959 e 1964.
A amplitude do processo de industrialização reflete-se
claramente na redução contínua das importações a partir dos
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anos 1940-50. Em 1949, o montante das importações de bens
não-duráveis representava apenas 4% da oferta interna total
(desaparecendo ao final do decênio seguinte), ao passo que
a participação dos produtos intermediários importados era de
25% e a dos bens duráveis de consumo e de bens de capital
chegava a 60% naquele ano. Em 1959, a contribuição das
importações na oferta interna de bens duráveis havia se
reduzido para 6%, a dos produtos intermediários para 12% e a
de bens de capital estava em 33%. Já em 1964, a
participação

dos

importados,

no

tocante

aos

bens

intermediários era de 10% e a de bens de capital não
alcançava 20%. Em suma, entre 1949 e 1964, a produção
industrial foi multiplicada por 3,5 e a importação de produtos
industrializados diminuiu em 30%. Para dizer em outras
palavras, a participação das importações na oferta interna de
bens industriais caiu de um quinto para um vigésimo, no
período de 15 anos (FURTADO, 1968, p. 28-9). Para Furtado
(1950), a formação de uma economia assentada na dinâmica
do mercado interno caracterizava uma situação inteiramente
“nova”

para

a

economia

brasileira,

que

consistia

na

predominância de setores ligados ao mercado interno no
centro de comando do processo de formação e acumulação
de capital. Da mesma forma que Furtado, Cardoso também
reconhecia – advirta-se, uma década depois – que o
processo de industrialização do pós-guerra havia evoluído
encorajado pela própria dinâmica do sistema interno. Nesse
sentido, argüia o autor: “[intensificara-se] o processo de
organização capitalista da vida econômica: a produção
passara a ser baseada na mão-de-obra livre e apoiava-se
numa estrutura mercantil generalizada, o que supõe a criação
de um mercado consumidor e de um mercado de mão-deobra” (CARDOSO, 1960, p. 41). Pouco depois ele reafirmava
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essa questão da dinâmica do mercado interno nos seguintes
termos: o “setor industrial tende a tornar-se o núcleo dinâmico
por excelência da nova economia brasileira. Este setor, [...] já
se constitui como a esfera da economia brasileira que [...]
gera o maior coeficiente da renda que qualquer outra
atividade econômica” (Idem, 1962, p. 98).
A mudança da dinâmica econômica externa para a
interna acarretou, com efeito, uma série de mudanças
estruturais na economia brasileira, as quais podem ser
resumidas da seguinte maneira: criação de grandes centros
urbanos, trazendo influência sobre a construção civil e demais
setores da atividade econômica; crescimento da demanda
por uma maior diversidade de produtos e serviços a serem
providos internamente, a qual, por sua vez, atraía cada vez
mais novos investimentos, dinamizava os lucros e impulsionava
a acumulação de novos capitais na economia nacional, o
que reforçava cada vez a idéia da emergência de um
modelo de desenvolvimento “nitidamente nacional” na
economia brasileira. À luz do pensamento furtadiano, ao
expandir-se

a

indústria

substitutiva

de

importações,

transformava-se ela mesma, em fator de impulsão do
desenvolvimento,

ocasionando

significativas

mudanças

sociais.
Em anuência com o raciocínio de Furtado, Cardoso e
Ianni (1959) sublinham que a “eclosão do processo do
desenvolvimento econômico capitalista [no Brasil] significa
também,

pois,

a

realização

plena

do

processo

de

transformação de uma sociedade de castas numa sociedade
organizada

em

classes

aberta”

(Idem,

p.

142-3).

Essa

transformação profunda da sociedade brasileira, que consistia
na predominância de uma economia de base industrial,
instigada pela pujança do crescimento do mercado interno,
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era enfatizada pelos referidos autores nos seguintes termos: “o
processo

de

crescimento

industrial

significará

[...]

a

transformação de uma economia de base agrária [...] numa
economia nacional de base capitalista que se desenvolve
numa sociedade de classes, onde a indústria torna-se, ao lado
da agricultura, um componente essencial do mecanismo
econômico” (Idem, p. 144).
A rigor, não deixa de ser oportuno enfatizar que a
despeito de mudanças posteriores no pensamento de ambos
os autores, Cardoso parecia ir mais longe do que Furtado nos
anos 1950, com a idéia de ascensão do desenvolvimento
nacional nas economias subdesenvolvidas. Essa posição não
era apenas assumida de forma entusiástica por Cardoso,
como ele ainda chegava a rebater aqueles autores que
contestavam a existência do nacionalismo. Assim, escrevia o
autor:
Da análise da vida política dos últimos decênios se
depreende que o nacionalismo tem sido uma constante
nos países subdesenvolvidos [...]. [No entanto], ainda hoje
há um conjunto de fatores que atua no sentido de
dificultar uma compreensão correta do papel que o
nacionalismo desempenha ou pode desempenhar nos
países subdesenvolvidos. Entre estes é preciso considerar
em primeiro lugar que, erroneamente, o nacionalismo
atual tem sido compreendido em termos do velho
chauvinismo burguês dos séculos passados. [...] O curioso
nesse processo é verificar-se que mesmo entre alguns
grupos de esquerda [...] houve o temor do chauvinismo, e
conseqüentemente, vieram as críticas ao nacionalismo
moderno [...]. Todavia, o papel que o nacionalismo
exerce atualmente é completamente diferente daquele
que o nacionalismo exerceu no passado [...]. Cremos que
hoje se pode dizer que o nacionalismo é a forma através
da qual, nos países subdesenvolvidos, as massas tomam
consciência da sua situação sócio-econômica vista de
uma perspectiva nacional e internacional. [...] O
nacionalismo de hoje corresponde às necessidades de
integração nacional dos países que ocupam uma
posição periférica no sistema capitalista mundial já
plenamente constituído, isto é, na fase em que os
monopólios internacionais interferem no funcionamento
do sistema de forma decisiva (CARDOSO, 1957, p. 88-90).
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Cardoso

parte

da

idéia

de

que as

condições

econômicas e estruturais dos países subdesenvolvidos (à
época)

eram

extremamente

favoráveis

ao

seu

desenvolvimento econômico e social. Nesse sentido, ele
argumenta que existia uma série de fatores que atuavam a
favor do desenvolvimento dos países economicamente
atrasados. Entre esses fatores ele destaca que o crescimento
da

população

nos

países

subdesenvolvidos

fazia-se

acompanhar de uma elevação concomitante no nível de
consciência política das massas, levando-as a participarem
mais ativamente, não só da vida político-econômica de seus
países, mas também no fortalecimento de movimentos em
defesa de melhor participação nos frutos do progresso
material e de melhoria do nível de vida. Disso emanava, por
conseguinte, a aspiração ao desenvolvimento econômico,
fazendo com que as classes populares passassem a atuar
como uma força propulsora de mudança social. Nesse sentido
afirma Cardoso (1957) que: “[cada] vez mais as massas
querem ter possibilidade de influir nos destinos da nação e
cada

vez

mais

reivindicam

maiores

oportunidades

de

participação na vida política e econômica. Essa pressão
social obriga os representantes das camadas dominantes a
ceder à opinião pública [...] sob pena de perda total do
controle dos destinos das nações subdesenvolvidas” (Idem, p.
97). Na visão de Cardoso, a aspiração do desenvolvimento
econômico

dos

países

menos

desenvolvidos

ainda

encontrava eco e apoio da opinião pública mundial, exigindo
a colaboração dos países desenvolvidos, o que fazia com que
o problema dos países atrasados se transformasse num
problema de política econômica de âmbito internacional
(CARDOSO, 1957, p. 92). Além disso, nosso autor assevera que

125

Revista de Economia Política e História Econômica, número 14, agosto de 2008.

a conjuntura econômica mundial do pós-guerra propiciava
uma conjunção de fatores não econômicos que favorecia o
desenvolvimento das nações economicamente atrasadas. A
esse respeito vejamos o que diz Cardoso (1957):
É preciso lembrar, entretanto, que certas condições
gerais atuam favoravelmente na maior parte dos países
subdesenvolvidos [...] que estão no início do processo de
desenvolvimento, possibilitando que o desenvolvimento
econômico se efetue segundo o novo modelo. Dentre
estas condições podemos citar, em primeiro lugar, o fato
da conjuntura econômica do mundo capitalista ser
favorável para uma expansão econômica rápida desses
países, visto que o sistema capitalista mundial atravessa,
desde a [segunda] guerra, um período de prosperidade
[...]; em segundo lugar, o processo de democratização
crescente por que passa os países mais desenvolvidos e a
expansão da área do globo sob regime socialista
exercem um efeito político social nas massas dos países
subdesenvolvidos
semelhante
ao
‘efeito
de
demonstração’ a que se referem os economistas (Idem,
p. 96).

Dessa

forma,

munido

dos

argumentos

acima

delineados, Cardoso (1957, p. 97-8) deduz que o nacionalismo
nos países subdesenvolvidos cumpria a dupla função de influir
simultaneamente

na

formação

de

uma

ideologia

do

desenvolvimento e na difusão de uma política de massas. Em
síntese, na concepção do autor, por meio do nacionalismo as
massas tomariam consciência de sua posição de classe
perante a nação e passariam a exigir medidas que levassem
à solução de problemas econômicos no cômputo geral.
Dessas iniciativas, derivar-se-iam outras no sentido de acelerar
um processo de mudança social internamente e assegurar
uma divisão mais equilibrada da renda social adicionalmente
gerada. Cardoso sumariza essa disjuntiva nos seguintes termos:
a “nossa argumentação [...] tende a mostrar que nos países
subdesenvolvidos

[...]

por

um

conjunto

de

condições

econômicas e políticas, o processo de desenvolvimento
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econômico está sendo e deve ser realizado através de um
novo modelo. Neste a tendência à intervenção estatal
crescente na economia é fundamental e dela pode resultar
[...] um tipo de crescimento econômico que corresponda aos
anseios das massas, isto é, do qual resulte não apenas o
aumento da renda nacional, mas sua distribuição mais
equitativa” (Idem, p. 98).
Não constitui nenhum exagero afirmar que Cardoso
(assim como vários outros autores) parecia se encantar
(embora bem saibamos que ele muda de idéia depois) com a
possibilidade

de

concretização

de

um

modelo

de

desenvolvimento nacional e autônomo nos países periféricos,
particularmente no Brasil. Essa idéia funda-se na perspectiva
da ideologia nacionalista funcionar como um mecanismo
galvanizador das massas dos países subdesenvolvidos na luta
por melhor participação no produto social e na condução dos
destinos da nação. A despeito de Cardoso visualizar a
existência de alguns obstáculos à decolagem de um processo
de desenvolvimento autônomo no Brasil, em trabalho escrito
em parceria com Ianni em fins dos anos 1950, a crença na
formação

do

desenvolvimento

nacional

volta

a

ser

reafirmada. Assim vejamos o que eles diziam: “apesar da
heterogeneidade e da décalage existente entre as diversas
regiões do país e as várias esferas da cultura, a sociedade
brasileira

está

sofrendo

presentemente

transformações

profundas e rápidas em todos os níveis. Encontra-se em
emergência o que os economistas chamam de economia
nacional” (CARDOSO e IANNI, 1959, p. 143). Destarte, fica fácil
constatar que tanto em Cardoso como em Furtado, a
internalização

das

atividades

econômicas

baseada

na

indústria abria uma fase excepcional à economia brasileira,
engendrada, por um lado, pela maior participação das
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camadas sociais no controle do poder político e, por outro
lado, pela efetiva intervenção do Estado na economia e pelos
efeitos transformadores da industrialização. Somava-se a isso
uma mudança essencial no papel social do empresário no
processo de desenvolvimento econômico.
O argumento de Furtado em relação a essa nova fase
fundamenta-se na idéia de que a “atividade do empresário já
não se limita a criar renda para ele mesmo e sim tem como
efeito o aumento da renda de um grande número de pessoas
dentro da coletividade” (FURTADO, 1954, p. 38). Ou seja, para
o referido autor, o papel do empresário na economia industrial
diferia completamente do empresário comercial da fase
pretérita, ainda que fosse visível a fraca mentalidade das
classes empresariais no Brasil à época. Assim, diz Furtado
(1954): “[ao] contrário do empresário comercial, o industrial
não pode entesourar o seu lucro. É da natureza do sistema
econômico industrial que o empresário tem que encontrar
uma forma de reintroduzir o seu lucro no circuito econômico,
do contrário a economia tenderá a contrair-se e aquele lucro
a desaparecer” (Idem, p. 42). Fica nitidamente visível o
otimismo que Furtado delega à industrialização e aos efeitos
estruturais que dela poderiam advir. É isso que revelam suas
palavras: “[o] aumento da renda decorrente de incremento
da produção se distribui entre todas aquelas pessoas que
participam no processo produtivo e provoca um crescimento
da procura de natureza totalmente distinta, isto é, de artigos
de consumo genérico: alimentos, tecidos, etc” (Idem, p. 40).
Essa expectativa furtadiana em relação às transformações
sociais que poderiam vir à tona com o advento da economia
industrial, deriva do fato de que, para ele: “[à] medida que o
empresário vai intervindo na produção artesanal e logrando
expandi-la,

cresce a renda distribuída aos

fatores

de
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produção empregados na mesma e concomitantemente a
procura interna de artigos de consumo, pois a renda dos
pequenos artesãos e dos assalariados rapidamente se
transforma em gastos de consumo. [...] Esse processo de
crescimento endógeno é

característico das

economias

industriais” (FURTADO, 1954, p. 40-1).
À

imagem

de

Furtado,

as

transformações

que

poderiam culminar com a transição da economia comercial
para a economia de base industrial encontram sua razão de
ser no fato de que a primeira apoiava o seu crescimento na
especialização primária e na divisão geográfica do trabalho,
enquanto a segunda preocupava-se com o aumento da
produtividade dos fatores aplicados no processo produtivo –
mediante a utilização de técnicas mais eficientes – e baseava
sua expansão na afirmação de um processo endógeno, que
praticamente não encontrava limites ao seu crescimento. Na
visão furtadiana, esse processo decorre do fato de que o élan
que move a economia industrial é o progresso tecnológico, o
qual, por sua vez, constitui um imperativo essencial à
expansão daquela. No dizer do

autor: “[o]

progresso

tecnológico tende a transformar-se, destarte, em alfa e
ômega do sistema econômico que está na base da
civilização
concepção,

industrial”
as

(FURTADO,

mudanças

1954,

estruturais

p.
que

45).

Em

sua

encerram

o

processo de industrialização encontram correspondência na
introdução de combinações racionais de fatores de produção
que fazem aumentar a produtividade do trabalho e o bemestar social da população. Para este autor, o crescimento da
produtividade dinamiza a acumulação de capital, eleva a
renda real e com ela o poder de compra da coletividade,
condição indispensável para que tenha origem um processo
de desenvolvimento econômico no âmbito da economia
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capitalista. Essa interpretação decorre do fato de que, para
ele, “o processo de crescimento da economia industrial no
regime de livre-empresa exige que uma parte do aumento da
produtividade alcançado pelo conjunto da economia seja
transferida aos consumidores finais para que se mantenha o
ritmo de crescimento” (FURTADO, 1954, p. 44). A presunção de
Furtado (1954) é que existe uma correlação íntima entre os
aumentos de produtividade e a melhoria do bem-estar da
população. Isso fica evidente em seus escritos como podemos
ver: “[ao] irem aumentando sua produtividade, as indústrias
transferiram parte do fruto dessa melhora para o conjunto da
população, através da baixa relativa de preços”. (Idem, p.
168).
Dessa forma, a idéia presente na concepção de
Furtado era que a irrupção do processo de industrialização
substitutivo de importações associado ao complexo de
inovações tecnológicas que se fazia acompanhar e o
fortalecimento do mercado interno, além de constituir um
atalho essencial para o desenvolvimento capitalista, elevaria
o grau de autonomia do sistema industrial em decorrência da
sua capacidade de expansão e promoveria a integração do
mercado nacional – criando uma íntima interdependência
entre as diversas regiões do país –, com o que aumentaria o
emprego, elevaria a renda global e com ela o bem-estar
social. Essa assertiva furtadiana parece não encontrar recusa
no pensamento de Cardoso, conforme deixam transparecer
as suas palavras:
A partir da segunda guerra [...] a industrialização
crescente do [Brasil] provocou a expansão do operariado
pela incorporação maciça de contingentes de
trabalhadores rurais nas atividades urbano-industriais.
Assim, [...] os operários industriais de origem rural recente
vivem, de imediato, um momento de euforia relativa,
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que, no plano subjetivo, corresponde à melhoria de
padrão de vida [...]. Nestas condições, o trabalhador [...]
é, por um lado, uma pessoa que possui razões objetivas
para sentir-se gratificado com a nova situação de
trabalho. [...] As oportunidades para isso são
relativamente
grandes,
[...]
porque
a
rápida
industrialização do país promove a expansão dos serviços
e das atividades terciárias urbanos, de tal forma que a
oferta de empregos extrafabris se torna muito acentuada
nas cidades (CARDOSO, 1962, p. 115-6).

No que concerne à questão da autonomia do setor
industrial e da preponderância do mercado interno, não é
demais recordar que o raciocínio de Cardoso convergia para
a mesma linha de pensamento projetada por Furtado no início
dos anos 1950. Assim, dizia Cardoso (1962): “[somente] depois
da segunda guerra mundial [...] formaram-se condições
capazes de permitir o crescimento relativamente autônomo
do setor industrial da economia brasileira, o que se verificou,
em última análise, graças à expansão e ao fortalecimento do
mercado interno” (Idem, p. 100).
No que confere a Furtado, fica evidente em seus
primeiros trabalhos que ele demonstra creditar ao processo de
industrialização e à combinação das novas técnicas de
produção

um

papel

excessivamente

transformador

da

estrutura econômica brasileira, a ponto de confiar a esses
fenômenos a superação das travas do subdesenvolvimento.
Não obstante, cabe advertir que apesar de Furtado ter
demonstrado

preocupação

com

o

subdesenvolvimento

desde suas primeiras análises em princípios dos anos 1950 –
quando o vocábulo subdesenvolvimento apareceu pela
primeira vez em seu artigo de 1952 – fica bastante visível a
simetria de sua teoria com a ortodoxia convencional
predominante à época, muito embora ele questionasse a

131

Revista de Economia Política e História Econômica, número 14, agosto de 2008.

validade dos conceitos formulados pela teoria neoclássica2. A
idéia

difundida

pela

teoria

neoclássica

era

que

o

subdesenvolvimento estava relacionado à escassez de capital
e

sua

superação

dar-se-ia

mediante

o

crescimento

econômico e com a adoção de novas técnicas de produção,
as quais fariam aumentar a produtividade do trabalho e a
acumulação de capital, condição necessária para encetar
uma política de desenvolvimento.
Convém sublinhar que apesar de Furtado criticar as
idéias ortodoxas, seu alinhamento com aquela teoria fica
nítido nos primeiros escritos dos anos 1950. É possível
comprovar

isso

nas

afirmações

que

seguem:

“[o]

desenvolvimento econômico [...] consiste na introdução de
novas combinações de fatores de produção que tendem a
aumentar a produtividade do trabalho” (FURTADO, 1952, p.
15). Em outra ocasião, encontramos a seguinte asserção:
“numa região subdesenvolvida sempre existe deficiente
utilização dos fatores de produção. Essa deficiência, sem
embargo, não resulta necessariamente de má combinação
dos fatores existentes. O mais comum é que resulte da
escassez do fator capital” (Idem, 1954, p. 194). Pode-se inferir,
portanto,

que

a

idéia

inicial

de

Furtado

era

que

o

subdesenvolvimento desapareceria apenas com a aplicação

2

Em determinado momento Furtado levanta o seguinte questionamento: “[a] teoria do
desenvolvimento que se pode extrair do modelo neoclássico é simples e se formula como
segue: o aumento de produtividade (que se reflete na elevação do salário real) é uma
conseqüência da acumulação de capital, a qual, por sua vez, está na dependência da taxa
antecipada de remuneração dos novos capitais. É fácil perceber que a acumulação de
capital provocando um aumento nos salários reais, tenderia a incrementar a participação
dos assalariados no produto e, portanto, a reduzir a taxa média de rentabilidade do capital.
Ora, diminuindo o ‘preço de procura do capital’, haveria desestímulo à poupança e
conseqüentemente redução no ritmo de acumulação de capital. Este problema, entretanto,
não chegou a preocupar os economistas neoclássicos pelo simples fato de que eles nunca
dedicaram maiores atenções ao conceito de progresso econômico. Marshall percebe o
fenômeno, mas sem maiores preocupações diz que não se deve estabelecer uma relação
muito estreita entre a taxa de remuneração do capital e o desejo de poupar. [...] Os
neoclássicos discutem o problema como se poupar dependesse muito mais das virtudes
morais do indivíduo do que de sua verdadeira possibilidade material de realizar a
poupança” (FURTADO, 1954, p. 224-5).
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de políticas adequadas de investimento e capitalização.
Todavia, convém lembrar que a idéia de reversão do
subdesenvolvimento

pela

via

da

industrialização

e

da

intensificação da acumulação capitalista foi posteriormente
não só criticada, mas também descartada por Furtado nos
anos 1960.
Assim como Furtado, em seus trabalhos iniciais de
análise

da

economia

brasileira,

Cardoso

também

demonstrava acreditar na possibilidade de superação do
subdesenvolvimento. Em verdade, ele chegava mesmo a se
entusiasmar com a possibilidade de execução de um modelo
de desenvolvimento nacional e autônomo na periferia do
capitalismo, com olhos no Brasil, em particular, apesar da
existência de alguns entraves que poderiam retardar a
arrancada

industrial

das

áreas

subdesenvolvidas.

Nesse

particular, é oportuno ressaltar que a despeito de Cardoso
(1960) visualizar a possibilidade de superação das estruturas
atrasadas das economias subdesenvolvidas, ele percebia que
para isso existiam alguns obstáculos que precisavam ser
vencidos, o que era perfeitamente possível de ser alcançado
em sua opinião, conforme deixa a entender em suas palavras:
“o monopólio da técnica pelos países imperialistas continua a
ser um dos mais fortes entraves à industrialização do [Brasil], e,
pois, um instrumento de sujeição. É verdade que o próprio
impulso de industrialização cria, naturalmente, condições para
a superação deste estado de coisas, desenvolvendo o gênio
inventivo no país” (Idem, p. 40).
A rigor, pode-se inferir, sem qualquer oscilação, que a
preocupação com o subdesenvolvimento constitui uma tarefa
com a qual Furtado parece ter sido um dos poucos autores a
encarar e chamar para si com a dedicação e perspicácia
que lhe foi indistintamente peculiar desde seu ingresso na
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Cepal, em 1949, ao ocupar uma diretoria naquela instituição,
posto em que permaneceu até 1957, quando decidiu se
afastar em razão das evidências do esgotamento do modelo
cepalino. Furtado (1985, p. 201) recorda que àquela altura, o
projeto da Cepal já se mostrava fracassado e era hora de
arrumar seus pertences e recolher-se, decidindo, com isso,
deixar o Brasil para aprofundar seus estudos sobre a
problemática do subdesenvolvimento na Universidade de
Cambridge, na Inglaterra. O desafio de compreender a
origem do subdesenvolvimento obrigou Furtado a realizar um
esforço investigativo em alto grau, o qual transcende
consideravelmente o campo da análise econômica. Nesse
particular, é oportuno dedicar algumas linhas sobre essa
inflexão furtadiana para verificarmos em que fonte ele foi se
inebriar. Antes, convém lembrar que uma digressão nesse
sentido exige que, por enquanto, deixemos Cardoso de lado,
mesmo porque o estudo desse autor relativamente à
terminologia do subdesenvolvimento só vem à luz em meado
dos anos 1960, quando surge uma nova conceituação do
subdesenvolvimento em sua análise3.
Furtado (1985) demonstra em sua autobiografia que foi
a partir dos debates travados nos seminários do King’s College
de Cambridge, com personalidades como Nicholas Kaldor,
Piero Sraffa e Joan Robinson, que o termo subdesenvolvimento
ganhou robustez em sua construção teórica. A rigor, ainda
cedo tomara consciência de que era preciso se armar de um
arcabouço

teórico-metodológico

mais

sofisticado

para

compreender o fenômeno do desenvolvimento econômico, e
foi essa a perspectiva que o levou fazer uma reflexão mais
profunda sobre a economia brasileira, conforme nos conta o
3

Somente no livro Empresário Industrial e Desenvolvimento Econômico, Cardoso (1964)
apresenta uma versão mais apurada sobre o tema do subdesenvolvimento.
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próprio autor: a “decisão de dedicar o essencial de meu
tempo ao trabalho teórico eu a havia tomado antes de
chegar a Cambridge [...]. Finalmente, fora a preocupação de
compreender a realidade brasileira que me levara a passar
todos esses anos batendo com a cabeça em muro de pedra.
Tinha contas a ajustar comigo mesmo. Decidi-me então a
dedicar parte de meus vagares a reordenar e depurar minhas
idéias sobre a economia brasileira” (FURTADO, 1985, p. 204).
Mesmo sendo ainda recém-estreante no recinto da
teoria econômica nos anos 1950, Furtado percebera que a
penetração de capital e de técnicas originários de países
industrializados numa economia periférica, apesar de fazer
surgir “um núcleo de características totalmente novas”, por
outro lado não gerava transformações na economia como
um todo. Em sua opinião, a justificativa para essa deformidade
no desenvolvimento periférico era que: “[a] razão principal
desse fenômeno está em que o núcleo criado pela imigração
de capital e técnica não apresenta as mesmas características
de uma economia industrial autônoma” (FURTADO, 1954, p.
55). Dessa forma, antes mesmo de ver sua esperança na
reversão do subdesenvolvimento – pela via da industrialização
–

se

esmaecer,

Furtado

já

havia

percebido

que

o

desenvolvimento capitalista que ocorria nos países periféricos
divergia daquele que vinha ocorrendo nos países mais
avançados.
Destarte, alguns insights que aparecem em seus artigos
de 1950 e 1952, e posteriormente, reapresentados em A
Economia Brasileira, em 1954 – tais como: concentração de
renda nas fases de prosperidade em mãos de poucos grupos
e socialização das perdas nas fases de depressão; alta
propensão a consumir das classes de altas rendas e tendência
à reprodução do padrão de consumo dos países de elevada
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produtividade; além do baixo nível de poupança doméstica;
e, da ausência de espírito empresarial moderno – serão
reafirmadas nos anos seguintes com mais perseverança e
aprofundamento teórico, enquanto outras categorias são
reelaboradas e/ou suprimidas.
Dessa forma, os resultados do curto período de
autêntica inspiração e revisão epistemológica vivenciado por
Furtado, em Cambridge, entre 1957 e 1958, aparecem
parcialmente já em seu livro Formação Econômica do Brasil,
de 19594. Nesta obra, o autor procura aproximar a visão
histórica – desenvolvida inicialmente em sua tese doutoral
L’Économie Coloniale Brésilienne, apresentada em 1948, em
Paris na França – da análise econômica, que fora objeto de
estudo em A Economia Brasileira de 1954, no intento de
compreender os liames que uniam a economia colonial à
metropolitana, no afã de decifrar os efeitos da introdução do
capital e da técnica estrangeiros nas economias periféricas,
para assim conseguir entender por que a industrialização não
havia expelido as deformações estruturais da economia
brasileira.
O aprimoramento teórico obtido em Cambridge
persuadiu Furtado de que a especificidade latino-americana
exigia uma teorização conceitual sui generis e que a visão
tradicional de desenvolvimento econômico era inadequada
para construir uma abordagem que focalizasse a criação do
subdesenvolvimento no seu todo. A primeira manifestação de
mudança pode ser vista já em Formação Econômica..., onde
o

autor

demonstra

desde

o

início

a

natureza

do

empreendimento capitalista lusitano nas terras que viriam a
constituir

4

o

Brasil.

Na

referida

obra,

é

extremamente

Neste trabalho utilizamos a 34ª edição de Formação Econômica..., de 2007.
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reveladora uma afirmação contida no capítulo que inicia o
livro, em que o autor sentencia: “[a] ocupação econômica
das terras americanas constitui um episódio da expansão
comercial da Europa” (FURTADO, 2007, p. 25). Essa asserção é
indicadora da percepção furtadiana de que o processo
histórico da formação social brasileira emerge integrado ao
sistema capitalista mundial em expansão, sendo, portanto,
uma criação do capitalismo, com o que se deduz que o
subdesenvolvimento

deve

sua

origem

à

expansão

e

desenvolvimento do capitalismo e não à ausência deste,
como havia imaginado anteriormente o nosso autor. Trocando
em miúdos, isso consiste em afirmar que desenvolvimento e
subdesenvolvimento formam parte de um todo que se
complementam, constituindo o alfa e ômega do sistema
capitalista em expansão. Isso significa, em tese, que o
desenvolvimento periférico, a despeito de ser caudatário do
sistema hegemônico mundial, obedece a uma dinâmica
própria, que possui historicidade e curso particular.
Tendo em vista os limites deste artigo, não convém
reproduzir os fatos históricos nem entrar em delongas sobre a
imersão

empreendida

Econômica...,

por

importando

Furtado
tão

em

somente

Formação
recapitular

sumariamente como ele conseguiu destrinchar os elementos
que

atuavam

na

formação

social

do

fenômeno

do

subdesenvolvimento. Ou seja, compete indicar como se
produz a fisionomia do subdesenvolvimento no capitalismo ou,
dito de outra forma, como o processo de desenvolvimento
capitalista

torna-se

subdesenvolvido

na

periferia.

Para

compreender a morfologia do subdesenvolvimento, Furtado
procurou examinar minuciosamente o sentido da colonização
portuguesa/espanhola no Brasil, a partir do século XVI,
contrastando

com

a

colonização

inglesa/francesa

nas
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Antilhas e na América do Norte, mais particularmente nos
Estados Unidos. A principal constatação do autor foi a
existência de uma abismal diferenciação, tanto na estrutura
fundiária quanto no que se refere ao tipo de atividade
econômica

desenvolvida

entre

os

dois

sistemas

de

colonização. Essa diferenciação, por sua vez, vai repercutir de
forma diametralmente diversa em relação ao nível de
consumo e à transferência de renda para a Metrópole
colonizadora. Em suma, Furtado demonstra que, enquanto na
colônia (brasileira) sob o domínio português predominou a
grande propriedade e a economia de escala, voltada
essencialmente para o mercado externo e totalmente
dependente da Metrópole, nas áreas sob o domínio inglês
(América do Norte) prevaleceu desde o início o sistema de
pequena propriedade, à base de produtores familiares
independentes, sendo a produção voltada principalmente
para o mercado interno e alguns poucos produtos para
exportação (FURTADO, 2007).
Por outro lado, considerando ainda o fato de que o
desenvolvimento da economia açucareira no Brasil colonial –
em razão de algumas especificidades imanentes à sua
exploração – era incompatível com o sistema de pequena
propriedade, sua exploração dar-se-ia à base da grande
propriedade e com a utilização de mão-de-obra escrava
importada da África, sendo a produção em sua quase
totalidade destinada ao mercado externo e a elevação da
taxa de remuneração do capital constituía o elemento vital
que dava sentido à exploração econômica da colônia. Em
contrapartida, nas colônias do norte, sobretudo, nos Estados
Unidos, o sistema de colonização estava baseado, em sua
grande maioria, na pequena produção de base familiar,
empenhado

em

criar

uma

economia

auto-suficiente,
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suplementada por alguns produtos para exportação visando
assegurar a importação de alguns bens essenciais e de
escassa fabricação local. São essas características, na opinião
de Furtado (2007), que irão determinar o desempenho
medíocre do futuro desenvolvimento de regiões colonizadas
por Portugal e Espanha, como o Brasil, por um lado, e por
outro,

o

progressivo

desenvolvimento

das

regiões

de

colonização inglesa, como os Estados Unidos. A esse respeito
sentencia Furtado (2007):
Essas colônias de pequenos proprietários [da América do
Norte], em grande parte, auto-suficientes, constituem
comunidades com características totalmente distintas
das que predominavam nas prósperas colônias agrícolas
de exportação. Nelas era muito menor a concentração
da renda, e as mesmas estavam muito menos sujeitas a
bruscas contrações econômicas. Demais, a parte dessa
renda que revertia em benefício de capitais forâneos era
insuficiente. Em conseqüência, o padrão médio de
consumo era elevado, relativamente ao nível da
produção per capita. Ao contrário do que ocorria nas
colônias de grandes plantações [como o Brasil], em que
parte substancial dos gastos de consumo estava
concentrada numa reduzida classe de proprietários e se
satisfazia com importações, nas colônias do Norte dos
EUA os gastos de consumo se distribuíam pelo conjunto
da população, sendo relativamente grande o mercado
dos objetos de uso comum (Idem, p. 61).

Assim, observando os rumos da colonização inglesa nos
Estados Unidos, Furtado (2007) constata que houve desde o
início uma preocupação com a formação de uma economia
autônoma, voltada para o mercado interno e com uma
distribuição mais equânime da renda. Ademais, outros fatores
viriam atuar em favor do futuro desenvolvimento dos EUA,
como a formação de uma base técnica e empresarial similar
àquela de vinha de ocorrer na Europa Ocidental, além do
eminente apoio das classes dirigentes à industrialização. Em
razão disso, ao final do período colonial, aquele país já
dispunha

de

uma

estrutura

socioeconômica

com

um
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mercado interno de razoável dimensão, além de uma base
técnica e empresarial relativamente significativa.
Contrastando as características da economia dos EUA
com

as suas congêneres no Brasil

à época de sua

independência, Furtado (2007) menciona que a distância em
matéria de transformações na estrutura socioeconômica
norte-americana,

em

contraposição

à

brasileira,

era

simplesmente abismal. Isto significa que durante o período
compreendido entre o ciclo açucareiro e o mineiro (do século
XVI ao XVIII) não se criaram condições no sentido de provocar
diferenciações e autopropulsões das atividades econômicas,
capazes de assegurar um desenvolvimento endógeno no
Brasil colonial, com o que se infere que foi praticamente nulo o
efeito da prosperidade econômica no seu desenvolvimento
manufatureiro durante todo o período colonial, situação que
se prolonga até a primeira metade do século XIX. Nesse
particular, afirma Furtado (2007, p. 71) que “do ponto de vista
de sua estrutura econômica, o Brasil da metade do século XIX
não diferia muito do que fora nos três séculos anteriores”.
Assim, para compreender o subdesenvolvimento, Furtado
volta suas atenções para o definhamento da evolução
econômica

do

Brasil,

em

contraposição

à

ascensão

exuberante da economia estadunidense. Enquanto essa
última baseou seu desenvolvimento no fortalecimento do
mercado interno, na auto-suficiência e na distribuição mais
igualitária da propriedade e da renda, no Brasil, ao contrário,
prevaleceu desde o início uma dinâmica voltada para fora,
baseada fundamentalmente no mercado externo, cuja
expansão e concentração da propriedade e da renda – em
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favor

dos

grupos

exportadores

–

constituíam

a

força

propulsora do desenvolvimento5.
Cabe enfatizar que apesar de Furtado ter percebido os
limites da visão econômica convencional em relação à
problemática do desenvolvimento em fins dos anos 1950, foi
somente no decênio seguinte que ele conseguiu superar esse
problema e formular um conceito da especificidade do
subdesenvolvimento6.

Já

a

perspectiva

de

que

a

industrialização pudesse provocar mudanças qualitativas nas
estruturas heterogêneas herdadas do passado colonial,
permanece viva no pensamento furtadiano como uma
crença que se realiza mais em função do desejo do que na
força da realidade. Essa inação se expressa claramente em
Formação Econômica... e são exaustivos os exemplos a esse
respeito nos capítulos finais (32 a 36) da referida obra,
tornando-se desnecessário insistir nesse assunto, bastando
indicar que a industrialização, na intuição do nosso autor,
constitui a força motriz que permite aumentar a produtividade
dos fatores e dinamizar a acumulação de capital, condição
sine

qua

non

para

dar

ímpeto

ao

processo

de

desenvolvimento. Essa concepção, como se verá adiante,
não passaria de um produto da imaginação na construção
5

No que se refere à diferenciação na evolução econômica do Brasil em relação à dos EUA,
Furtado (2007, p. 152-3) nos informa que: “[as] diferenças sociais, entretanto, eram
profundas, pois enquanto no Brasil a classe dominante era o grupo dos grandes
agricultores escravistas, nos EUA uma classe de pequenos agricultores e um grupo de
grandes comerciantes urbanos dominava o país. Nada é mais ilustrativo dessa diferença do
que a disparidade que existe entre os dois principais intérpretes dos ideais das classes
dominantes nos dois países: Alexander Hamilton e o visconde de Cairu. Ambos, discípulos
de Adam Smith, cujas idéias absorveram diretamente e na mesma época na Inglaterra.
Sem embargo, enquanto Hamilton se transforma em paladino da industrialização, mal
compreendida pela classe de pequenos agricultores norte-americanos, advoga e promove
uma decidida ação estatal de caráter positivo – estímulos diretos às indústrias, e não
apenas medidas passivas de caráter protecionista –, Cairu crê supersticiosamente na mão
invisível [do mercado] e repete: ‘deixai fazer, deixai passar, deixai vender’”.
6
Apesar de nos anos 1950 Furtado já ter lançado luz sobre o que mais tarde viria constituir
sua teoria da especificidade e do caráter autônomo do subdesenvolvimento brasileiro, foi
somente em 1961 que os elementos dessa teoria vieram à tona, com a publicação de
Desenvolvimento e Subdesenvolvimento. Sobre isso assevera Furtado (1961, p. 180-1): “O
subdesenvolvimento é, portanto, um processo histórico autônomo, e não uma etapa pela
qual tenham, necessariamente, passado as economias que já alcançaram grau superior de
desenvolvimento”.
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teórica de Furtado, a partir de meado dos anos 1960, período
este em que se verifica também uma mudança drástica no
pensamento de Cardoso.
Se

desde

seus

primeiros

trabalhos

sobre

teoria

econômica, nos anos 1950, Furtado demonstrava acreditar
cegamente no poder de transformação das estruturas
heterogêneas da economia brasileira e na ruptura do
subdesenvolvimento
incorporação

de

pela
novas

via

da

industrialização

combinações

e

tecnológicas

da
–

convicção com a qual Cardoso não apresentava nenhuma
escusa, mas ao contrário, demonstrava não apenas simpatia,
mas até certo entusiasmo, conforme ficou demonstrado ao
longo desta seção – nos anos 1960 essas convicções
submergiram sensivelmente do pensamento dos dois autores
diante da crise do modelo desenvolvimentista.
3. O ocaso do desenvolvimentismo e a subordinação tolerada
Frente ao malogro do processo de substituição de
importações e ao esgotamento do desenvolvimentismo,
Furtado declara-se sobejamente decepcionado com seus
resultados práticos. Com isso, começou a rever suas posições
em relação ao poder de transformação das estruturas
atrasadas da economia brasileira e, notadamente, com a
possibilidade de superação do subdesenvolvimento. A parir
daí, Furtado abandonou a sua idéia inicial de que a
racionalidade da industrialização seria suficiente para remover
o arcaísmo das estruturas brasileiras e começou a rever sua
abordagem teórica, procurando fazer um ajuste que levasse
em conta as leis históricas que impediam o desenvolvimento
do capitalismo na periferia de percorrer a mesma trajetória
dos países já desenvolvidos. Consciente ou não, Furtado
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parecia ter percebido claramente que para entender as
particularidades

da

deformação

do

desenvolvimento

capitalista na economia brasileira, em sua natureza e
essência, era necessário beber água em muitas fontes.
Impregnado dessa convicção, iniciou uma nova linha de
investigação, passando a estudar o subdesenvolvimento no
contexto da dialética, no intento de ver nas suas contradições
internas os genes de sua própria essência7. Nessa perspectiva,
Furtado inicia uma maratona científica multidisciplinar pelos
labirintos da história, da sociologia, da antropologia e da
filosofia, até retornar à economia política, no afã de
compreender os processos históricos do desenvolvimento e do
subdesenvolvimento e dar um passo à frente na construção
de um enfoque mais global sobre as formações sociais do seu
tempo.
Destarte, parece não haver dúvidas de que para
compreender as economias subdesenvolvidas era necessária
uma nova teoria e Furtado se propõe a formulá-la, levando
em conta que o subdesenvolvimento é um processo histórico
e não constitui nenhuma etapa pela qual as economias
modernas tenham passado antes. Em sua opinião para
entender

a

natureza

do

problema

dos

países

subdesenvolvidos, necessário se faz levar em conta essa
particularidade (FURTADO, 1961). Não é demais repetir que a
essa altura já estava suficientemente claro para Furtado que o
7

Como diz Furtado (1964, p. 14-6): “[a] essência do pensamento dialético está na idéia de
que o todo não pode ser explicado pela análise isolada de suas distintas partes. O todo é
inicialmente captado através de uma síntese, em grande parte intuitiva, que realiza o
espírito humano, e é a partir dessa síntese que a análise das partes adquire sentido. Daí
não resulta, entretanto, que inexistindo a imagem do todo, estejamos impossibilitados de
estudar as partes. A ciência é exatamente o esforço sistemático que realiza o homem para
compreender o mundo que o circunda prescindindo de uma concepção do todo. [...] A
importância da dialética na compreensão dos processos históricos, deriva exatamente do
fato de que a história, ao nível dos conhecimentos presentes do homem, não pode ser
reconstituída a partir da análise da multiplicidade de fenômenos que a integram. Entretanto,
o homem pela práxis individual [...] intui do processo histórico aquela visão sintética capaz
de dar unidade à multiplicidade. É partindo dessa experiência original que se pode falar de
dialética como instrumento de compreensão dos processos históricos”.
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subdesenvolvimento era muito mais que a simples carência de
capital. Assim, já no princípio dos anos 1960, Furtado
argumenta que o subdesenvolvimento é produto das relações
do sistema econômico mundial o qual integra, em um mesmo
padrão de transformação, diferentes formações sociais, com
capacidades assimétricas de introduzir e de difundir progresso
técnico.
Para Furtado, a conseqüência prática disso foi que o
processo de estancamento da massa real dos salários,
iniciado em fins do século XIX, se repetiu durante toda a
primeira metade do século seguinte, em função do tipo de
tecnologia utilizada, a qual havia se orientado no sentido da
economia de mão-de-obra. Chegava-se ao paradoxo em
que a situação convergia entre uma oferta crescente de
mão-de-obra e a adoção de um tipo de tecnologia
poupadora de trabalho. Por essa razão, durante o decênio
dos anos 1950, os salários mantiveram-se praticamente
estacionados no setor industrial, o mesmo ocorrendo com o
setor agrícola (FURTADO, 1961, p. 257). A conseqüência mais
imediata desse processo foi que, além de não gerar emprego
na medida necessária, os aumentos de produtividade
auferidos pelo setor industrial não beneficiaram o conjunto da
população8. Dessa forma, em oposição ao que era de se

8

Segundo indica Furtado (1968, p. 34-5): “[...] entre 1940 e 1950, as indústrias
manufatureiras aumentaram sua participação no produto bruto de 10,6 para 16,1 por cento,
ao mesmo tempo que o emprego nesse setor aumentava sua participação de 7,7 para 9,4
por cento do total da população ocupada. No decênio seguinte, a participação do setor
industrial aumenta de 16,1 para 23,0 por cento, enquanto a participação da mão-de-obra
industrial declina de 9,4 para 9,1 por cento. Esse declínio ocorreu não obstante a taxa de
crescimento anual da produção industrial haja aumentado de 8,1 para 9,2 por cento, entre
os dois decênios. Como o aumento da produtividade resultava da adição de novos setores
produtivos, dotados de mais alta capitalização e com acesso a tecnologias mais avançadas,
o seu efeito sobre a taxa de salários do conjunto do setor industrial foi mínimo. [...] Em
síntese, a evolução estrutural do setor industrial, o progresso tecnológico e a tendência à
concentração do poder econômico, atuaram de forma convergente no sentido de reduzir o
fluxo de salários criados pelo setor industrial, relativamente ao valor da produção deste
setor. Cabe inferir desta análise que o fruto do aumento substancial de produtividade
ocorrido no setor industrial não foi transferido (ou foi cada vez menos) para a massa da
população assalariada”.
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esperar, o processo de industrialização atuou no sentido de
revigorar o subdesenvolvimento.
Por outro lado, convém enfatizar que na década de
1960, quase toda a América Latina revelou modificações
sensíveis no ritmo e no sentido do seu processo de
desenvolvimento9. Na maior parte dos casos, as modificações
na estrutura produtiva se deram em sentido contrário, quando
não em flagrante negação com as perspectivas impregnadas
na ideologia desenvolvimentista que havia emergido na
região desde os anos 1930 e cuja viabilidade a evolução dos
indicadores econômicos na década de 1950, parecia
confirmar em larga vantagem. O exemplo mais emblemático
dessa performance econômica era o caso do Brasil, em que a
taxa de crescimento da produção industrial havia evoluído
em média, a mais de 8% ao ano, entre 1939 e 1964 (FURTADO,
1968, p. 28). Não obstante, o caso brasileiro é igualmente
ilustrativo como exemplo de desaceleração econômica na
década

de

perplexidade

1960,
social

ao

que

na

se

adiciona

maneira

de

uma

grande

compreender

e

equacionar os problemas, no sentido de contornar a crise que
indicava

visivelmente

o

esgotamento

do

modelo

desenvolvimentista, sem que as expectativas a ele imputadas
tivessem se realizado em sua plenitude.
Recapitulando

um

pouco,

o

pressuposto

do

desenvolvimentismo era que o Brasil, à altura dos anos 1950, já
reunia as pré-condições para realizar o que tradicionalmente
se

denominava

take-off

rostowiano

e

por

isso

estava

plenamente capacitado a conduzir em seu próprio território e
sob suas próprias forças um processo de desenvolvimento
auto-sustentado, o qual era definido como: i) abrangente e
9

Segundo informa Martins (1968, p. 24), na década de 1960, apenas quatro países da
América Latina – El Salvador, Guatemala, Nicarágua e Panamá – conseguiram apresentar
taxas médias de crescimento do produto bruto per capita igual ou superior a 3% ao ano.
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irreversível, com maior inserção social das camadas populares;
ii) democrático, com maior participação política de novos
grupos e das camadas sociais no controle do Estado; e iii)
politicamente autônomo no plano internacional. A idéia era
que

esse

modelo

de

desenvolvimento

auto-sustentado

afirmava-se em três pressupostos básicos. O primeiro caso – de
abrangência e irreversibilidade – supunha-se que o país já
havia atingido. Enquanto o segundo considerava que a
irreversibilidade determinada por uma causação circular
cumulativa criaria condições para superação dos entraves à
consecução

e

generalização

desenvolvimentismo.

Finalmente,

dos
o

efeitos

terceiro

do

pressuposto

sustentava que as camadas sociais, tanto no que diz respeito
ao aparelho do Estado quanto no setor privado nacional,
estavam em condições de assumir a condução do processo e
levar o projeto à frente, no rumo desejado. Ao lado desses
atores sociais formar-se-ia uma “frente desenvolvimentista”,
constituída pelas camadas empresariais e pelo operariado
urbano, de um lado e, de outro, pela parcela nacionaldesenvolvimentista e pela burocracia civil e militar que
completaria o grupo de apoio ao projeto preconizado. Cabe
aduzir que até o início da década de 1960 os resultados
práticos pareciam caminhar na direção do referido modelo.
Todavia, os pressupostos básicos em que se assentava
a visão desenvolvimentista na década de 1950 vieram a
encontrar um ambiente completamente desfavorável nos
anos 1960, quando a conjuntura econômica, política e social
brasileira

desmentia

formalmente

aquele

esquema

interpretativo. A título de ilustração, convém enfatizar que os
indicadores da desaceleração da economia brasileira eram
no mínimo suficientes para pôr em cheque a idéia da
irreversibilidade do desenvolvimento. A rigor, se compararmos
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a taxa média de crescimento do produto interno total do
período de 1962 a 1966, que foi de 2,6% ao ano (inferior à
demográfica) com a do qüinqüênio imediatamente anterior,
que foi de 6,7% anual, percebe-se facilmente o contraste com
a tendência indicada pelo ideário desenvolvimentista. Se a
esse ambiente de contração econômica adicionarmos o fato
de que o setor industrial – que havia se tornado o “carrochefe” do extraordinário crescimento da economia brasileira
no pós-guerra –, teve sua taxa média de expansão reduzida
da ordem de 11% ao ano, entre 1955-61, para a ínfima cifra de
1,8% no qüinqüênio subseqüente, nota-se a distância entre o
que era desejável e o que aparecia como fato10.
Ademais, deve-se acrescentar que a tendência do
quadro econômico parecia evoluir no sentido restritivo do
desenvolvimento, seja no âmbito interno do pólo dinâmico,
seja em nível espacial. Nesse sentido, demonstra estudo de
Martins (1968, p. 24) que, se por um lado, a indústria em seu
conjunto dispensou mão-de-obra à proporção de 3% ao ano
entre 1962 a 1965, e a evolução da taxa salarial, em termos
reais, caiu no referido setor de 1,9% ao ano para 0,1%, no
mesmo período, por outro lado, a tendência à concentração
econômica até 1960, continuava a privilegiar o eixo SudesteSul, em que pese a política oficial procurar corrigir essa
distorção inerente às regiões-problema, como o Norte e
Nordeste do Brasil. A esse ambiente desveladamente hostil ao
desenvolvimento,

devemos

acrescentar

que

o

comportamento dos segmentos empresariais e militares que se
supunha constituir a terceira frente desenvolvimentista evoluiu
em sentido contrário àquele que lhe havia sido imaginado,
inclusive de forma violenta e abrupta a sua suposta adesão
10

Os dados referentes à produção industrial do período de 1955-66 foram retirados de
Martins (1968).
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ao programa desenvolvimentista. O regime ditatorial que se
instalou no Brasil a partir do golpe militar, em abril de 1964, foi
a

manifestação

desenvolvimento

mais
na

evidente
direção

da

de

reorientação

uma

do

acomodação

subalterna ao sistema internacional. No dizer de Martins (1968,
p. 26): “[os] setores industrializantes [...] acomodaram-se com
relativa docilidade a essa reorientação ou com ela se
solidarizaram expressamente”.
Dessa forma, ficava cada vez mais evidente que a
proposição do modelo nacional-desenvolvimentista seria
insustentável, diante da hostilidade dos atores sociais e da
negação das supostas tendências de hegemonia das classes
locais na condução do processo de desenvolvimento. Essa
perspectiva tornava-se ainda mais visível a partir do momento
em que os segmentos mais representativos do conjunto da
indústria

brasileira

passavam

a

apoiar

abertamente

a

reorientação do curso do desenvolvimento no sentido de uma
subordinação

consentida

à

economia

mundial,

sob

a

liderança dos Estados Unidos. Destarte, o modelo nacionaldesenvolvimentista, da forma como era concebido, dava
sinais visíveis de esgotamento, sem que as expectativas por ele
geradas tivessem se verificado. Assim sendo, a partir de
meado dos anos 1960, frente à perda de substância prática
do modelo desenvolvimentista a esperança na remoção das
estruturas antiquadas que retardavam o desenvolvimento
brasileiro

começou

a

desaparecer

suavemente

no

pensamento de Furtado, diante do pano de fundo baço dos
acanhados

resultados

apresentados

pelo

processo

de

industrialização. Do mesmo modo que Furtado, nesse período
verifica-se também uma mudança substantiva na abordagem
de Cardoso, sobretudo no que diz respeito ao esgotamento
do modelo de desenvolvimento vigente desde o pós-guerra, e
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particularmente no que concerne ao seu redirecionamento,
não obstante Cardoso e Furtado terem anteriormente firmado
apoio incondicional ao modelo que então se exauria,
conforme já demonstramos antes.
A pergunta que se colocava à primeira vista era a
seguinte: por que a industrialização evoluíra em sentido
contrário

ao

que

convencionalmente

se

denominara

desenvolvimento auto-sustentado? Ou seja, como explicar
que o desempenho industrial perdeu dinamismo e tenha
desembocado no sentido da estagnação? Pois, como vimos
antes, o crescimento do setor industrial caiu vertiginosamente
(de 11% para 1,8% a. a., entre 1955-61 e 1961-66). Diante disso,
Furtado chegara à conclusão de que industrialização por si só
não livraria o país da algemas do subdesenvolvimento e das
amarras da dependência externa. Tendo tomado consciência
disso, ele obrigou-se a fazer uma autocrítica renitente a
respeito da industrialização e a realizar um esforço teórico
obstinado para explicar para si mesmo e para a comunidade
acadêmica

em

geral

as

razões

do

ocaso

do

desenvolvimentismo no Brasil. Sobre isso Furtado (1962b) diz o
seguinte:
Tendo compreendido que razões de ordem histórica
impediram que nosso país se integrasse plenamente
nas correntes do desenvolvimento econômico
alimentadas pelo progresso da técnica no último
século; que a pobreza relativa da grande maioria
da população brasileira não deve ser aceita como
fato
de
ordem natural,
pois
resulta
de
condicionamentos históricos; que o nosso atraso
relativo tenderia a aumentar dia a dia, caso nos
retraíssemos em uma postura de laisser faire;
finalmente, havendo compreendido que a tomada
de consciência desse problema per se nos capacita
para mudar o curso dos acontecimentos, – é natural
que
tenhamos
colocado
a
questão
do
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subdesenvolvimento no centro de todas as nossas
preocupações (Idem, p. 47).

O desejo de compreender os obstáculos estruturais e
políticos que freavam o avanço da industrialização brasileira,
somado

à

aspiração

social

máxima

de

melhoria

das

condições de vida da população, levou Furtado a uma
investigação intelectual melindrosa na tentativa de entender
o subdesenvolvimento, o que resultou na elaboração de duas
obras seminais, quais sejam: Dialética do Desenvolvimento
(1964) – livro este que marca uma virada radical no
pensamento

de

Furtado

–

e

Subdesenvolvimento

e

Estagnação na América Latina (1966), onde o autor revela de
forma indignada os motivos pelos quais o processo de
industrialização não criou as condições para destravar o
desenvolvimento. No primeiro dos livros antes citado, Furtado
(1964) constata que as transformações ocorridas na estrutura
produtiva da economia nacional, durante os anos que
antecederam ao Golpe Militar de 1964, não haviam produzido
uma correspondente mutação nas estruturas sociais, mas, ao
contrário, haviam criado sérios obstáculos ao desenvolvimento
econômico brasileiro. Entre os principais obstáculos à transição
para o desenvolvimento, Furtado destaca a persistência de
formas anacrônicas de distribuição de renda – as quais já
haviam sido diagnosticadas no início dos anos 1950 –, o que
contribuía para reduzir a demanda final por investimento e
bens de consumo. Assim, diz o autor: “[nas] atuais economias
subdesenvolvidas [a] penetração da nova tecnologia no
sistema produtivo, ao desorganizar uma faixa da economia
artesanal preexistente, cria de imediato um problema de
excedente de mão-de-obra sem viabilidade de absorção.
Esse excedente reflui para formas artesanais de economia de
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subsistência, criando uma dualidade dentro do sistema
econômico

que

condicionará

todo

o

processo

social

subseqüente” (FURTADO, 1964, p. 30). Na percepção de
Furtado, a conseqüência imediata desse dualismo estrutural
refletia-se negativamente em duas frentes: por um lado,
contribuía

para

aumentar

ainda

mais

as

históricas

desigualdades na distribuição da renda e, por outro, atuava
na compressão da demanda de bens de consumo finais.
A razão do “fracasso” da industrialização aparece de
forma

ainda

mais

explícita

em

Subdesenvolvimento

e

Estagnação..., onde Furtado (1966) ironicamente define o
processo substitutivo de importações como um “ensaio” de
industrialização. Nessa obra ele diz que, apesar de terem
ocorrido algumas modificações importantes nas estruturas
econômicas

de

alguns

países

latino-americanos,

“[a]

tecnologia que a América Latina teve de assimilar na metade
do século XX [era] altamente poupadora de mão-de-obra e
extremamente exigente no que respeita às dimensões do
mercado” (FURTADO, 1966, p. 39). Fica fácil perceber que,
diferentemente do otimismo atribuído à industrialização na
década de 1950, o quadro delineado por Furtado nos anos
1960 é completamente diverso e chega a transparecer um
excesso

de

pessimismo

e

desilusão

com

relação

às

possibilidades de transformações estruturais qualitativas na
economia brasileira, conforme revelam as suas próprias
palavras:
Dentro das condições presentes da América Latina a
regra tende a ser o monopólio ou o oligopólio e uma
progressiva concentração da renda, a qual, por seu lado,
ao condicionar a composição da demanda, orienta os
investimentos para certas indústrias que são exatamente
as de elevado coeficiente de capital e mais exigentes
com respeito às dimensões do mercado. A experiência
tem demonstrado [...] que esse tipo de industrialização
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substitutiva tende a perder impulso quando se esgota a
fase das substituições ‘fáceis’, e eventualmente provoca
a estagnação (FURTADO, 1966, p. 39).

Seguindo a mesma linha de Furtado – na tentativa de
entender a mudança de rumo da economia brasileira –
Cardoso utiliza-se de um approach epistemológico vigoroso e
procura realizar uma investigação bastante audaciosa no
intuito

de

compreender

as

razões

pelas

quais

a

industrialização substitutiva de importações induzida pela
Cepal (e por ele endossada nos anos 1950) havia se
distanciado dos objetivos inicialmente previstos. Para isso, ele
empreendeu

um

estudo

empírico-teórico

minucioso

na

perspectiva de verificar a participação dos empreendedores
industriais no desenvolvimento econômico brasileiro. Esse
estudo

deu

origem

ao

livro

Empresário

Industrial

e

Desenvolvimento Econômico, de Cardoso (1964), o qual
serviria de fio condutor para a posterior teorização da
dependência que viria à luz no final da década de 1960, com
o lançamento de Dependência e Desenvolvimento na
América Latina (1969) – escrito em parceria com o sociólogo e
economista chileno Enzo Faletto. Essa obra viria demarcar
uma posição singular no pensamento de Cardoso em
contraposição não somente às idéias defendidas pela Cepal
nos anos 1950 (idéias com as quais ele havia concordado),
mas também em relação àquelas que passaram a ser
trivialmente aceitas por algumas correntes no interior da
escola da dependência, a partir de fins da década de 196011.
11

Alguns dependentistas como Santos (1973), Marini (1969) e Frank (1971) sustentavam a
idéia de que a dependência externa e o capitalismo imperialista criavam obstáculos à
industrialização e ao desenvolvimento da América Latina e a tendência, por sua vez, seria a
estagnação econômica e a barbárie social. Segundo essa concepção, as economias
subdesenvolvidas (como a do Brasil, por exemplo) só sairiam do atraso econômico em que
estavam imersas se houvesse uma revolução socialista que rompesse com os laços de
dependência colonial e com a submissão ao capitalismo imperialista. Não obstante, no livro
de Cardoso e Faletto (1970), os autores rompem radicalmente com essa idéia, mostrando
que havia a possibilidade de acelerar a industrialização e o desenvolvimento nas
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No livro Empresário Industrial..., Cardoso (1964) faz uma
longa incursão teórico-metodológica pelas obras de Weber,
Sombart, Marx, Mannheim e de Schumpeter – para ficar
apenas com esses – no intuito de desvendar a racionalidade e
o papel do empresário no processo de transformação e
desenvolvimento do capitalismo, desde as suas origens até a
fase mais madura, a qual se convencionou chamar de
capitalismo monopolista ou moderno. Na obra referida,
Cardoso (1964) tenta desfazer a noção do empresário como
um demiurgo, um Deus ex machina que fecunda a história do
capitalismo, para mostrar que na fase do capitalismo do bigbusiness (diferentemente de Schumpeter e Sombart) as
funções do empresário tinham sido redefinidas; aí, diz ele, é a
empresa, e não o empreendedor, que constitui o sujeito do
processo econômico e, portanto da história. Cardoso (1964)
enfatiza que na era do capitalismo monopolista, em que
predominam as grandes sociedades anônimas, a economia
assume uma feição cada vez mais política, no sentido de que
o controle da propriedade está intrinsecamente ligado à
formação de grupo de pressão nas empresas e ao poder de
decisão alçado através das alianças entre os grupos
econômicos. Nesse sentido, afirma o autor: “Na nova
conjuntura, a ‘decisão econômica’ torna-se uma ‘decisão
total’ (econômica, política, social), que para ser posta em
prática vai depender em larga margem da persuasão, do
jogo de influências e da imposição e não apenas da compra
dos meios a serem combinados para produzir uma inovação”
(CARDOSO, 1964, p. 28).

economias periféricas, a partir de uma inserção no sistema mundial. Segundo os autores, a
internacionalização do sistema implicava uma contrapartida de interesses entre as classes,
ou seja, havia uma rede de interesses entre os agentes envolvidos que possibilitaria o
desenvolvimento, porém, era um desenvolvimento de tipo explorador, excludente e
desigual, o qual só se daria de forma associado e dependente.
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Para Cardoso (1964), na fase do moderno capitalismo
controlado pelas gigantescas sociedades anônimas – em que
o self-made-man cede lugar ao big-business-man – verifica-se
uma

modificação

essencial

na

função

do

empresário

capitalista (criador de novas condições de valorização do
capital), a qual requer um “novo tipo de homem” (bem
adestrado) para desempenhar o papel chave no processo de
valorização do capital, condição essencial para assegurar a
continuidade do sistema. Na visão de Cardoso (1964, p. 39),
nessa nova fase, o empreendedor moderno deveria cumprir a
dupla função de inovar e obter lucro ao mesmo tempo. Esse
era, na verdade, o élan necessário para fazer frente aos novos
concorrentes

quando eles

existissem. Com

base

nessa

metodologia ele procura descrever o perfil do empreendedor
brasileiro à luz do comportamento das classes empresariais
dos países mais avançados da Europa e Estados Unidos,
tentando estabelecer uma íntima sincronia entre o papel
desempenhado pela classe empresarial e o processo de
desenvolvimento daqueles países. No dizer de Cardoso (1964):
A perspectiva metodológica exposta [ao longo da obra]
leva-nos a considerar os empreendedores nas economias
subdesenvolvidas de modo a evidenciar, a um tempo, as
peculiaridades do processo econômico que explicam as
diferenças no comportamento social e na mentalidade
dos industriais que operam nas economias periféricas e as
ações dos empreendedores que modificam o estágio de
subdesenvolvimento na economia destas áreas. [...] Não
se pode esperar [...] que nestas últimas áreas
[subdesenvolvidas]
o
empreendedor
repita,
simplesmente, a história dos homens que fizeram o
desenvolvimento do capitalismo no período clássico
(Idem, p. 41).

Em síntese, Cardoso (1964) tenta demonstrar que nos
países subdesenvolvidos, ao contrário dos desenvolvidos, a
classe empresarial não teve um papel transformador e
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impulsionador do desenvolvimento, sendo esse um aspecto
essencial para que a economia brasileira pudesse se sobressair
da crise dos anos 1960. Para justificar essa sua hipótese, ele
utiliza-se de uma matriz metodológica apoiada na dialética,
além de um conjunto de dados estatísticos, levantados junto
aos principais grupos industriais existentes no Brasil (localizados
em São Paulo, Belo Horizonte, Blumenau, Recife e Salvador). O
objetivo do autor era fazer uma descrição analítica sobre a
“mentalidade e a ideologia dos empresários” – examinando
as dependências funcionais entre as condições de mercado e
o tipo social do “homem-de-empresa” existente no Brasil – na
perspectiva de verificar o perfil do empresariado brasileiro e o
seu papel na condução do processo de desenvolvimento e; a
partir

daí,

examinar

materialização

de

quais
um

as

reais

processo

de

possibilidades

de

desenvolvimento

capitalista autônomo e auto-sustentado no país. Nesse
sentido, ele afirma: “[no] esforço de explicar o processo de
formação da ordem industrial-capitalista no Brasil, visto pelo
prisma da constituição da camada empresarial, tentamos
compreender a ação empresarial tanto como resultado de
uma estrutura determinada do mercado e da sociedade,
quanto como variável que interfere na gênese deste mesmo
mercado e sociedade” (Idem, p. 44).
Na visão de Cardoso não há como entender a
dinâmica do processo de industrialização brasileiro sem levar
em conta as características sociais dos empresários, uma vez
que a industrialização irrompe no âmbito mesmo do sistema
capitalista, em que os empreendedores exercem um papel
chave na organização econômica da produção. Ou seja, era
mister circunscrever as condições sociais específicas de
transformação das técnicas empresariais – o que o autor
chama de “mentalidade empresarial” – para em seguida
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verificar as condições concretas existentes na sociedade e na
economia brasileira para assegurar a passagem a uma
economia industrial moderna. Para usar as palavras do autor,
era preciso: “[...] ver a imagem que de si mesmo forma[vam]
os empreendedores e o grau de consciência que [tinham] do
processo de desenvolvimento industrial e de modernização do
Brasil” (CARDOSO, 1964, p. 46). A idéia de Cardoso é que o
impulso ao desenvolvimento depende da existência de uma
classe com espírito empreendedor que se constitua numa
camada empresarial dominante na sociedade, sendo capaz
de inovar e adotar estratégias que vise não apenas à
obsessão pelo lucro imediato, mas tenha em mira a produção
em

série, apoiada no progresso

tecnológico e numa

economia de escala a longo prazo. Na visão do autor, numa
economia

como

a

brasileira,

em

que

faltava

uma

mentalidade empresarial moderna, criava-se uma barreira
para um salto à frente.
Assim, a partir de meado da década de 1960, Cardoso
(1964)

procura

contestar

a

idéia

que

afirmava

a

predominância da burguesia brasileira na gestão e controle
do processo de desenvolvimento nacional, idéia essa com a
qual ele próprio havia concordado no passado – como já
demonstramos neste texto – mas que o autor parece ter
abandonado. Contrariando a tendência observada por ele
próprio nos anos 1950, Cardoso (1964) vai atestar a existência
de uma atmosfera bastante adversa à disseminação de uma
cultura pró-empresarial moderna capaz de fazer emergir um
projeto de desenvolvimento capitaneado pela burguesia
nativa12. Entre os obstáculos principais, o autor destaca a
12

Cabe lembrar que Furtado (1962a) também havia demonstrado os limites da autonomia
brasileira em relação ao poder de comando do desenvolvimento industrial. Assim dizia ele:
“[a] autonomia de decisão estava [...] limitada por essa autêntica barreira, que era a
capacidade de transformar os investimentos em equipamentos” (Idem, p. 112).
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fraca visão empresarial, pouco conhecimento da realidade
política do país, pouca participação no sistema do poder,
pouco

conhecimento

técnico,

falta

de

perspectiva

inovadora, entre outros. Por outro lado, era visível a presença
marcante das corporações estrangeiras no comando dos
setores chave da economia brasileira, constatação a que
Furtado também já havia chegado.
Ainda com relação à incapacidade empreendedora
da burguesia industrial brasileira em conduzir um projeto de
desenvolvimento

sob

sua

própria

hegemonia,

deve-se

enfatizar que, a despeito de Furtado não ter elaborado um
estudo melindroso sobre o papel do empresário, pode-se
constatar que ele também conseguiu captar a situação de
perplexidade da camada empresarial brasileira já em seus
primeiros ensaios dos anos 1950. Embora seja desnecessário,
convém repisar algumas opiniões do autor sobre o referido
tema, para demonstrar que ele compreendia perfeitamente o
estado de desânimo dos empreendedores brasileiros. Nesse
aspecto

ele

afirmava

que:

“[para]

uma

economia

subdesenvolvida, começar um processo de desenvolvimento
com seus próprios recursos e pela ação espontânea de seus
próprios empresários, é, para usar uma frase corrente, como
levantar-se pelos próprios cabelos” (FURTADO, 1952, p. 13). Em
outra ocasião, Furtado (1964, p. 132) assinala que: “[a] nova
classe capitalista industrial, sem experiência e carente de
maior profundidade de visão, encontrou, via de regra, em
concessões a grupos externos a linha de menor resistência
para a solução de seus problemas ocasionais”. Essa mesma
percepção volta a ser atestada posteriormente, no final dos
anos 1960, quando Furtado (1968) faz a seguinte ponderação:
“[...] parece ocioso inquirir se existe nos países latinoamericanos uma classe industrial com maturidade e sentido
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de identidade nacional, capaz de encabeçar o processo de
desenvolvimento dos respectivos países” (Idem, p. 132).
À semelhança de Furtado, Cardoso (1964, p. 53-7)
acrescenta que, em razão da fraca mentalidade das classes
empresariais e da predominância das culturas tradicionais –
contrária à utilização da técnica moderna – não teria ocorrido
uma transformação qualitativa no papel da burguesia
industrial brasileira, que a tornasse capaz de impulsionar um
projeto de desenvolvimento nacional-democrático. Além
disso, o crescimento industrial do Brasil desde meado dos anos
1950 vinha sendo realizado mediante a ação dos monopólios
internacionais e baseado num padrão tecnológico imposto
pela ciência e pela prática industrial das economias já
desenvolvidas e, inclusive, por elas financiado. Assim, após
constatar a incapacidade “enterprising” do “business-man”
brasileiro, no sentido de assumir e conduzir, no seu próprio
território e sob sua própria hegemonia, um projeto de
desenvolvimento capitalista autóctone e de constatar a
presença marcante do capital estrangeiro no controle dos
setores-chaves da economia, Cardoso começa a lapidar seu
enfoque em defesa da associação ao capital estrangeiro,
como condição para franquear o desenvolvimento. Este
enfoque vai circunscrever o arcabouço da análise da
dependência que surgiu em fins da década de 1960, a qual
serviu para inaugurar a emergência de uma atmosfera de
discussões polêmicas e acaloradas nas duas décadas
subseqüentes,

entre

os

diferentes

intérpretes

do

desenvolvimento econômico latino-americano13.
13

Convém assinalar que a tese de associação ao capital estrangeiro como condição para
desimpedir o desenvolvimento periférico, foi exaustivamente refutada por outros estudiosos
da escola da dependência, como Sunkel (1972), por exemplo, para quem, um modelo de
desenvolvimento sem dependência e sem marginalização social é possível de ser
alcançado, mediante uma reforma do caráter assimétrico do sistema capitalista
internacional. Nesse mesmo sentido, embora de uma perspectiva diferente, Frank (1971)
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Diferentemente das análises elaboradas por vários
outros

estudiosos

do

desenvolvimento

latino-americano,

Cardoso procura sustentar que somente com a intercessão do
capital estrangeiro haveria lugar para expandir a indústria
brasileira, salvo as opções revolucionárias da via socialista,
miragem esta que se mostrava bastante obscura em sua
opinião, em decorrência do estado de ambigüidade das
classes sociais no Brasil. Assim, diante da falta de entusiasmo à
propagação de uma “mentalidade empresarial” pró-industrial
moderna no país, a qual, segundo Cardoso (1964), só viria se
modificar com a entrada massiva de capital estrangeiro, ele
sentencia que se tornava inconcebível a idéia de formação
de uma economia autônoma nos quadros de uma frouxidão
empresarial e da situação de vulnerabilidade e dependência
em que se encontrava a economia brasileira.
Em relação a Furtado, a despeito de que esse autor
não faça nenhuma defesa aberta de associação ao capital
estrangeiro como suporte para ensejar o desenvolvimento
brasileiro, os seus escritos sobre a consolidação da hegemonia
norte-americana no Continente deixam a entender que não
parecia haver outra saída. Essa inferência pode ser extraída
da seguinte citação que diz:
Dentro das novas regras estabelecidas, aos países
da América Latina ficam abertos dois caminhos: a
integração política e econômica sob a hegemonia
dos Estados Unidos, com uma situação particular a
ostenta que a única maneira de evitar a decadência dos povos latino-americanos e pensar
autonomamente numa verdadeira estratégia de desenvolvimento é a revolução armada e a
construção do socialismo. Na mesma linha de raciocínio, Santos (1973, p. 47) aduz que:
“[se] la situación de dependencia configura una situación interna a la cual se liga
estructuralmente, no es posible romperla aislando al país de las influencias exteriores, pues
esto, sencillamente, provocaría el caos en una estructura interna que es por esencia
dependiente. La única manera de romperla sería, entonces, cambiar esas estructuras
internas, lo cual llevaría necesariamente, y al mismo tiempo, al enfrentamiento con la
estructura internacional”. Essa opinião é igualmente partilhada por Marini (1969), para
quem, a única alternativa de desenvolver a América Latina de forma auto-sustentada e
extirpar a superexploração do trabalho a que os povos da região são submetidos pelo
imperialismo, é a vitória da revolução socialista.
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ser definida dentro da esfera de influência dessa
superpotência, ou deslocamento dessa esfera de
influência. Nesse segundo caso, entretanto, o país
em questão poderá apenas aspirar a ter uma
soberania ‘tolerada’ dentro de regras arbitradas em
cada caso pela potência dominante. As regras
dessa tolerância poderão ser suficientemente
rigorosas para que as pressões internas se tornem
incontroláveis, ou poderão fazer da sobrevivência
do regime [como o caso de Cuba] um pesado ônus
para quaisquer potências de fora da esfera de
influência que se envolvam politicamente no caso.
A recente experiência dominicana pôs em
evidência que os Estados Unidos não estão dispostos
a tolerar novas defecções dentro do círculo interior
de sua zona de influência. [Diante desse quadro], é
de esperar que na área latino-americana prevaleça
uma linha de rígida intolerância. [...] Como o
caminho mais provável [...] que pode adotar um
país latino-americano, para afastar-se da esfera de
influência, é através de modificações em sua
política econômica, esta última deverá ser
estritamente controlada de fora para dentro, se se
pretende manter estabilidade dentro da referida
esfera de influência. (FURTADO, 1966, p. 40-1).

Se a essa constatação adicionarmos o fato de que as
transformações ocorridas na economia brasileira a partir de
meado da década de 1950 eram comandadas pelos grupos
estrangeiros, amplamente favorecidos pela política oficial,
situação essa que era diagnosticada tanto por Furtado
quanto por Cardoso, a possibilidade de se vislumbrar outra
alternativa

que

não

a

subordinação

parecia

demasiadamente remota. A rigor, não há como negar que o
capital alienígena era o élan que movia o processo de
transformação da estrutura produtiva da economia brasileira.
Nesse sentido, Cardoso (1964) afirma que: “[em] termos gerais,
[...] o desenvolvimento econômico no Brasil tem sido feito
através

da

participação

crescente

de

consórcios

internacionais na produção industrial local: cada vez mais o
progresso técnico e a expansão das empresas têm sido
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realizados pela associação de grupos de capitalistas locais
com grupos internacionais, ou então, através da inversão
direta de grupos internacionais no Brasil” (Idem, p. 171).
Convicto

da

perspectiva

de

que a

saída seria

uma

acomodação subordinada junto às grandes corporações
internacionais, Cardoso profere sua sentença aludindo que,
para se industrializar, o Brasil precisava fazê-lo como sóciomenor do capitalismo internacional e com a benevolência
dos países ocidentais. Em suas palavras: “para desenvolver de
fato a economia nacional ela precisa apelar para a
interferência de grupos que lhe são estranhos, que nem
sempre têm interesse em desenvolver a economia do país em
termos que permita sua hegemonia” (CARDOSO, 1964, p. 177).
Em sintonia com o raciocínio de Cardoso, no que toca
à questão da situação de extrema dependência da
economia brasileira nos anos 1960, Furtado (1968, p. 23)
profere seu decreto da seguinte forma: “[de] uma perspectiva
mais ampla, cabe reconhecer que o desenvolvimento de
uma economia dependente [como a brasileira] é reflexo do
progresso tecnológico nos pólos dinâmicos da economia
mundial”. O mais grave nesse processo é que o elemento
dinâmico da irradiação do progresso tecnológico não se
orientava em função do desenvolvimento do conjunto das
forças produtivas, mas em função do deslocamento da curva
da demanda de uma ínfima parcela privilegiada da
população, em favor da qual se dirigia também o grosso dos
investimentos. No dizer de Furtado (1968, p. 29-30): “os
investimentos se orientavam para a satisfação de uma
demanda reprimida”. Isso leva nosso autor a outra dedução
não menos angustiante, que consiste no seguinte: “[sempre]
se poderá dizer que, em face das dimensões do nosso
mercado interno, a indústria moderna somente se instalará
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entre nós na forma indicada” (FURTADO, 1968, p. 30). Isto é,
voltada para um mercado restritivo que se moderniza em total
desacordo com a realidade socioeconômica do país e
comandada pelos grupos estrangeiros, de onde também se
origina a nova tecnologia de que depende o país para
modernizar suas forças produtivas.
Diante desse contexto, ao final dos anos 1960, Furtado
chegara à conclusão de que a industrialização latinoamericana e, particularmente, a brasileira, além se orientar
em sentido contrário ao que inicialmente parecia ser uma
aspiração trivial, tendeu a assumir cada vez mais a forma de
internacionalização das atividades produtivas ligadas ao
mercado interno. Em sua opinião: “Essa internacionalização
teria conseqüências em várias direções: a) debilitaria o
processo de formação dos centros nacionais de decisões,
criando uma nova forma de desarticulação das decisões
econômicas; b) limitaria as possibilidades de integrar o setor
industrial em expansão com as atividades exportadoras, e c)
poria em marcha um processo de integração multinacional
essencialmente baseado na articulação de decisões ao nível
das grandes empresas estrangeiras que se instalaram na
região [latino-americana]” (FURTADO, 1968, p. 111).
Relativamente aos efeitos da internacionalização do
mercado

interno,

cabe

salientar

que

nesse

aspecto,

começam as divergências entre Furtado e Cardoso, pois,
enquanto

o

desconfiança,

primeiro
o

autor

segundo,

via

esse

ao

fato

com

contrário

certa

via

a

internacionalização como positiva. Nesse particular, a idéia de
Cardoso é que, após a internalização das forças capitalistas e
criado o terreno para que o capital forâneo pudesse atuar de
maneira

racional

e

inovadora,

o

deslanchar

do

desenvolvimento tornar-se-ia apenas uma questão de tempo.
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Na opinião de Cardoso (1964), a associação dos grupos
nacionais com os capitais estrangeiros, a despeito de sufocar
a

atuação

dos

empresários

locais,

provocaria

uma

redefinição essencial nas crenças rudimentares dos líderes
industriais e tornaria racional a ação dos empresários
brasileiros, alterando o seu comportamento social, condição
indispensável para impulsionar o desenvolvimento capitalista.
Ao caracterizar o manager dessa forma, Cardoso demonstra
sua preocupação em analisar o processo de desenvolvimento
industrial de uma perspectiva político-social – ou integrada,
conforme diria mais tarde14 – coisa que, na opinião do autor,
não tinha sido feita pelas análises estruturalistas.
Em relação a Furtado, em que pese o fato dele
demonstrar certo receio em relação à internacionalização dos
mercados, o mesmo reconhece que não havia nenhuma
possibilidade de alcançar a autonomia na condução do
processo de desenvolvimento da economia nacional em face
da presença dos

conglomerados norte-americanos

nos

segmentos mais importante das economias dos países latinoamericanos. A manifestação furtadiana é digna dessa
natureza, ao declarar que: “[cabe], portanto, reconhecer que
os conglomerados norte-americanos estão presentemente
integrados nas economias nacionais latino-americanas e são,
dentro destas últimas, o setor em mais rápida expansão
(FURTADO, 1968, p. 131)”. Frente à constatação de uma
situação de profunda dependência externa, Furtado (1968)
interroga de forma sintomática: “até que ponto é adequado
utilizar o conceito de sistema econômico nacional na análise
de tais economias?” (Idem, p. 131). Em resposta a essa
inquietante indagação, o próprio Furtado aduz que, como “a
14

A análise do desenvolvimento de uma perspectiva integrada constitui o tema central de
Dependência e Desenvolvimento na América Latina, de Cardoso e Faletto (1970). Convém
sublinhar que em razão dos limites deste artigo não trataremos deste tema neste espaço.
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penetração [dos conglomerados norte-americanos] se fez por
toda parte, [...] interrompeu-se, de maneira geral, a formação
de uma classe com nítido sentido nacional” (Idem, p. 131). Na
convicção

de

dependência
interrompeu

Furtado,
da

na

a

classe

“redução
de

América

a

um

papel

empresários

Latina

o

de

nacionais,

processo

de

desenvolvimento autônomo de tipo capitalista, o qual
chegara apenas a se esboçar” (Idem, 1968, p. 132).
4. Considerações finais
Como indicamos no início, o objetivo deste texto era
demonstrar que entre Furtado e Cardoso existem muitos
pontos de contatos, particularmente no que se refere às suas
análises da economia brasileira dos anos 1950 e 1960.
Conforme ficou demonstrado, os estudos desenvolvidos pelos
dois autores sobre as transformações ocorridas na economia
brasileira

nos

anos

1950

–

ainda

que

de

ângulos

epistemológicos distintos – tendem para o mesmo fim,
sobretudo no que concerne às possibilidades de remoção das
estruturas atrasadas e de superação do subdesenvolvimento,
bem com em relação às perspectivas de afirmação de um
modelo de desenvolvimento nacional e autônomo. Esses
mesmos

pontos

constatados

em

de

convergências

relação

à

são

negação

igualmente
dos

efeitos

disseminadores do processo de industrialização e à mudança
de sentido do desenvolvimento nos anos 1960.
Na década de 1960, diante do esgotamento do
modelo de substituição de importações e de uma visível
tendência à internacionalização da economia, além dos
inúmeros obstáculos à transição para um modelo de
desenvolvimento nacional e autônomo, Furtado asseverava
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que uma política de desenvolvimento instituída com a
finalidade de modificar uma estrutura econômica e social só
poderia

ser

operacionalizada

de

forma

efetiva

numa

sociedade que tivesse tomado plena consciência de seus
reais problemas e que, além disso, tivesse criado uma matriz
institucional capaz de assegurar as condições necessárias à
afirmação de um projeto de desenvolvimento autônomo e
auto-sustentado.

Na

ausência

dessas

precondições

fundamentais, como era o caso do Brasil, a possibilidade do
desenvolvimento nacional vir à tona não passaria de um
devaneio, com o que se infere que a dependência se
colocava como uma alternativa irrefutável.
À luz de Furtado, embora a situação de dependência
fosse visível, diferentemente de Cardoso, ele admoestava a
associação com o capital estrangeiro. Em sua opinião, o
processo de internacionalização dos mercados comandado
pelas empresas transnacionais aprofundava o endividamento
externo – em razão de desequilíbrios nos balanços de
pagamentos – e enfraquecia o poder de intervenção do
Estado na regulação da atividade econômica. O efeito desse
processo

era

o

aprofundamento

das

amarras

do

subdesenvolvimento e das travas da dependência externa.
Em sua intuição, diante da situação de dependência tornavase inconcebível pensar em desenvolvimento econômico.
Nesse particular reside o primeiro ponto de ruptura entre
Furtado e Cardoso. Para este último não restava outra
alternativa ao alcance do Brasil, senão acomodar-se de forma
subalterna e acanhada à economia mundial, sob o jugo das
regras impostas pelas empresas transnacionais.
Para Cardoso, a despeito da entrada do capital
estrangeiro aprofundar a situação de dependência da
economia brasileira em relação às economias centrais, ele
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trazia modificações importantes para a estrutura produtiva do
país e contribuía para melhorar do nível de vida da
população. Não obstante, isso não significava autonomia de
decisão

nem

redistribuição

de

renda,

nem

tampouco

redução das desigualdades sociais, dado que o objetivo
principal era acumular capital. Por outro lado, dado o caráter
progressivo e cumulativo do capitalismo, é próprio de sua
natureza crescer em forma de espiral, gerando desigualdades
e problemas sociais. Ademais, é oportuno salientar que o
capitalismo cria impedimento para metas sociais igualitárias
não só na periferia, mas também nos países centrais. Como diz
Cardoso, nem nos países dependentes, nem nos países
avançados, o capitalismo oferece condições estáveis de
pleno emprego.
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Resenha: SANTISO, Javier (org.). The Visible
Hand of China in Latin America. Paris:
Development Centre Studies, OECD, 2007.
Quando der errado, culpe a China! É uma fórmula de sucesso
infalível. Aquecimento global? Culpa da China. Desemprego nos
Estados Unidos e na Europa? Culpa da China. Inflação mundial?
Culpa da China.

Aumento nos preços do petróleo? Culpa da

China. Aumento no preço dos alimentos? Culpa da China. Fracasso
da Rodada de Doha? Culpa da China. Ditaduras na África? Culpa
da China. Desindustrialização no Brasil? Culpa da China. Não há,
enfim, problema no mundo para o qual não surja algum
“especialista” com a resposta na ponta da língua: é culpa da
China!
Até o que não é problema, se ocorre na China, é. Os
chineses inventaram muitas coisas, da pólvora ao macarrão, mas
não consta que tenham inventado a dublagem. Mas se utilizam
esse recurso – que se usa no mundo desde a primeira película do
cinema falado – para realizar a mais bela abertura dos Jogos
Olímpicos de que se tem notícia nos tempos modernos, é um
problema. E se a empresa de material esportivo do ex-atleta chinês
que acendeu a tocha olímpica correndo na perpendicular pela
borda do estádio aumenta seu valor na Bolsa de Xangai em US$ 30
milhões, é um problema. Se fosse a Nike ou a Adidas, aí tudo bem.
No verdadeiro “Fla-Flu” em que se tornou o debate a respeito
do papel da China atual no mundo, onde uns só vêem vícios no
que outros só vêem virtudes, é oportuna a contribuição de Javier
Santiso, diretor e economista-chefe do Centro de Desenvolvimento
da OCDE ao organizar esse livro. Escrito basicamente por
especialistas europeus, têm o mérito de abordar a questão das
relações comerciais com a China tendo como referência a América
Latina, o que não é pouco, se levarmos em conta que a maioria
das análises, mesmo dos especialistas latino-americanos, parte
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frequentemente da visão colonizada de que o que é bom (ou ruim)
para os Estados Unidos é bom (ou ruim) para a América Latina.
São cinco ensaios em que se analisam os impactos do
comércio e do investimento direto estrangeiro da China nos países
da região. A conclusão geral do trabalho é que, no que diz respeito
à América Latina, a China tem agido mais como um “anjo
comercial” que oferece um amplo mercado para as commodities
da região do que como “la bête noir” que rouba empregos e
rebaixa a lucratividade dos concorrentes ocidentais.
Evidencia, ainda, uma questão relevante: pela primeira vez
na história, o crescimento econômico da região deixa de estar
acoplado apenas à dinâmica econômica dos Estados Unidos e da
Europa, como ocorreu até o final do século XX e passa a contar
com uma terceira turbina propulsora, o mercado asiático, e
particularmente o mercado chinês.
Os autores, naturalmente, não desconhecem os riscos e já no
prefácio

do

livro,

Louka

T.

Katseli,

diretor

do

Centro

de

Desenvolvimento da OCDE, alerta: “a grande questão política será
como continuar a tirar vantagem dessa loteria chinesa e ao mesmo
tempo evitar o risco de ser empurrado para o córner das matériasprimas, ao invés de aprofundar a integração na cadeia global de
valor”.
Tal questão, contudo, é menos um problema da demanda chinesa
por commodities da região e mais um problema de política local.
Há, por exemplo, países exportadores de petróleo que são
miseráveis, como a Guiné Equatorial, que ocupa a 127ª posição no
ranking do IDH (Índice de Desenvolvimento Humano) da ONU e
sequer tem água potável nas torneiras e outros, como a Noruega,
que ocupa o segundo lugar no ranking global de desenvolvimento
humano. O fato de ser rico em recursos naturais não é uma
maldição em si mesma. Maldição é ter a riqueza concentrada nas
mãos de poucos, não ter política industrial e de desenvolvimento,
não ter um intelectualidade nacionalista e um projeto de nação,
coisas que a China tem de sobra.
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No que diz respeito especificamente às relações comerciais
entre os países latino-americanos e a China, os estudos evidenciam
que na grande maioria dos países da América Latina, as estruturas
produtivas são bastante diferentes, de forma que as pautas de
exportação entre os países da região são mais complementares do
que concorrentes.
No primeiro capítulo, Eduardo Lora, mostra que o impacto
comercial da China sobre a América Latina é fundamentalmente
positivo,

tanto

diretamente,

pelo

aumento

do

volume

de

exportações, como indiretamente, pela melhoria dos termos de
troca. Ao comentar tal fato Javier Santiso afirma: “A China parece
mais como um “anjo comercial” e “uma mão amiga” ao se
apresentar como um escoadouro para as commodities da
região...O apetite chinês para os recursos naturais e produtos
agrícolas parece uma boa notícia para a América Latina. Com US$
50 bilhões de comércio e investimentos na América Latina em 2005,
a China já é o seu maior parceiro”.
No capítulo 2, Jorge Blázquez-Lidoy, Javier Rodrígues e Javier
Santiso analisam o impacto do comércio da China no mercados
emergentes latino-americanos. Eles compararam a estrutura de
exportação e importação da China com os países da região, por
meio de uma base de dados de 620 produtos. Eles mostram que a
Venezuela, Bolívia e Chile têm as estruturas mais complementares e,
portanto, sofrem menos com a competição comercial chinesa; o
Brasil, a Colômbia e o Peru encontram-se em uma situação
intermediária e o países mais expostos à competição chinesa no
mercado dos Estados Unidos são o México e os países da América
Central.
No capítulo 3, Sanjaya Lall e John Weis chegam a conclusões
similares. Para eles a estrutura de comércio da maioria dos países
latino-americanos é mais complementar do que competitiva com a
China e concluem que a China representa uma oportunidade
única de comércio para a América Latina, mas que ela pode,
contudo, colocar um sério risco ao seu desenvolvimento de longo
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prazo, pois uma elevada dependência em produtos intensivos em
recursos naturais dificulta a elevação do nível tecnológico e a
diversificação da estrutura produtiva.
No capítulo 4, Erneste López-Córdova, Alejandro Micco e
Danielken Molina calculam a elasticidade da substituição de
importações

dos

Estados

Unidos,

ou

seja,

a

variação

das

importações norte-americanas dos países da América Latina frente
a uma variação de preço das exportações chinesas. Concluem que
uma valorização da moeda chinesa contribuiria substancialmente
para aumentar a competitividade dos produtos latino-americanos
no mercado dos Estados Unidos. No caso do Brasil, com o real
supervalorizado frente ao dólar, tal conclusão chega a ser
acaciana.
No capítulo 5, ao analisar o impacto da China sobre o investimento
direto estrangeiro na América Latina, Alicia Garcia-Herrero e Daniel
Snatabárbera concluem que a China não parece competir com os
países latino-americanos por influxos externos de capitais e que é
até mesmo possível que na próxima década a China contribua, ela
própria, com influxos de investimento direto nos países da região. Ao
analisar, entretanto, os impactos país por país em um período mais
recente (1995-2001), concluem que o quadro muda um pouco na
medida em que o investimento direto externo destinado à China
parece ter obstruído o investimento direto em alguns países,
nomeadamente o México e a Colômbia.
A emergência da China é uma espécie de grito de alerta
para os países latino-americanos, os quais para fazer frente ao
desafio chinês, principalmente no mercado dos Estados Unidos,
precisavam investir principalmente em infra-estrutura de transportes
para tirar vantagens da maior proximidade geográfica com o
mercado norte-americano.
Os autores concluem, contudo, que para a maioria dos
países da América Latina a China continuará a ser um “anjo
comercial”, na medida em que ao exportarem matérias-primas,
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não só não sofrem concorrência da China como se beneficiam da
elevada demanda chinesa por esses produtos.
No caso do Brasil, por exemplo, a China tornou-se o segundo maior
mercado para as exportações brasileiras e o que cresce mais
rapidamente. Observam, contudo, que apenas cinco commodities
respondem por 75% das exportações brasileiras para a China. Não
de se estranhar, portanto, que diante de uma ligeira redução do
crescimento

da

economia

chinesa

em

2007/2008

e

da

despropositada valorização do real frente ao dólar, a balança
comercial do Brasil com a China tenha se tornado negativa.
Luís Antonio Paulino
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