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Resumo 
A compreensão acerca da natureza transitória e o padrão de desenvolvimento das economias 
capitalistas perpassa, necessariamente, o entendimento e a discussão do paradigma histórico-
teórico que norteia o processo de acumulação de capital. Nesse sentido, este artigo se propõe a 
analisar o processo de desenvolvimento brasileiro, identificando as fragilidades que perpassam o 
seu padrão histórico-estrutural. Por meio do método histórico e do procedimento bibliográfico, 
propôs-se o resgate das raízes históricas do subdesenvolvimento brasileiro. Os argumentos 
traçados sustentam que processo de desenvolvimento histórico brasileiro se iniciou de forma 
frágil, desconectado de um pacto nacional de desenvolvimento, o que inviabilizou a reprodução 
do capital de forma autônoma, fadando-o a condição periférica e dependente das economias 
centrais. 
 
Palavras-chave: Desenvolvimento Histórico. Subdesenvolvimento. Capitalismo Dependente. 
Industrialização Brasileira. Acumulação de Capital.  
 
 
 
Abstract 
An understanding of the transient nature and pattern of development of capitalist economies 
necessarily permeates the understanding and discussion of the historical-theoretical paradigm 
that guides the process of capital accumulation. In this sense,  this article proposes to analyze 
the Brazilian development process, identifying as  fragilities that cross its historical-structural 
pattern.  Through the historical method and the bibliographic procedure, it was proposed theres 
cue of the historical roots  of Brazilian under development. The  arguments put for ward 
maintain  that the process of Brazilian historical development began in a fragile way, 
disconnected from a  national development pact, which made it impossible to reproduce capital 
autonomously, failing  it to be peripheral and dependent on central economies. 
 
Keywords: Historical Development. Underdevelopment.  Dependent Capitalism. Brazilian 
Industrialization. Accumulation of Capital. 
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Introdução 

 

 A compreensão acerca da natureza transitória e o padrão de desenvolvimento das 

economias capitalistas perpassa, necessariamente, o entendimento e a discussão do 

paradigma histórico-teórico que norteia o processo de acumulação de capital e as suas 

implicações para o progresso técnico e a repartição da riqueza entre as classes sócio 

produtivas dos países. Liminarmente, o conceito de paradigma científico foi atribuído a 

Thomas Kuhn, cuja obra “A Estrutura das Revoluções Científicas” problematiza as 

rupturas em conceitos formalmente estabelecidos e a emergência de novas proposições 

analíticas acerca de um determinado objeto de estudo (KUHN, 1994). Na perspectiva 

kuhniana a construção e consolidação do paradigma científico requer a sistematização 

de um conjunto de pressupostos históricos e teóricos, acompanhados por leis e técnicas 

de investigação, que de acordo com Vieira e Fernández (2006), são primordiais para o 

delineamento de um campo científico e seu objeto de estudo.  

 Na Ciência Econômica, por exemplo, os fenômenos da riqueza e da localização 

corroboraram com o surgimento de diversas perspectivas de análise, fruto de rupturas e 

reconstruções no processo do pensamento científico dessas duas categorias factuais. Na 

análise do desenvolvimento econômico, em particular, o pensamento econômico se 

propõe discutir as múltiplas dimensões do crescimento, da acumulação do capital e da 

distribuição da riqueza. A articulação dessas dimensões do desenvolvimento 

caracteriza-se por um processo de crescente complexidade que pressupõe uma 

compreensão sistêmica de fatores sociais, políticos, econômicos, culturais e ambientais 

que pode ser alcançada mediante a integração de diversas contribuições teóricas e 

metodológicas. Segundo Furtado (1961), o paradigma do desenvolvimento econômico 

comporta uma série de ambiguidades, corroborando com um conjunto de 

transformações nas estruturas sociais e nas formas de comportamento das classes 

produtivas dominantes que acompanham a acumulação no sistema de produção 

capitalista. 

 Nessa perspectiva, a reflexão acerca da natureza e o padrão de desenvolvimento 

capitalista brasileiro requer uma abordagem histórica que capture as características das 

transformações sociais impostas pela transição ao modo de produção capitalista no 

Brasil, recuperando os elementos que sintetizam a problemática da industrialização, do 
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Estado, do território, enquanto espaço produtivo “soberano”, e, também da dinâmica 

populacional. Esses aspectos demonstram-se essenciais para demarcar o padrão de 

desenvolvimento histórico, conectado a divisão internacional do trabalho, que situa o 

Brasil em um contexto dependente. Para tanto, a analise proposta neste artigo vislumbra 

o seguinte questionamento: o padrão de desenvolvimento histórico nasce frágil? De 

forma associada, também se interroga: qual a influência da economia colonial no 

desenvolvimento capitalista dependente forjado no Brasil? A tarefa que se propõem 

exige um breve percurso teórico-histórico, em que as contribuições de Furtado (1980; 

1982), Prado Jr. (1966; 1967), Ianni (1971), Mello (1982), Draibe (1985), Bresser-

Pereira (1985; 1997), Tavares (1997), demonstram-se fortemente relevantes. 

 De forma articulada e complementar, recorre-se a textos de outros autores, na 

expectativa de reunir interpretações de importantes pensadores do desenvolvimento 

econômico brasileiro, resenhando suas ideias em uma perspectiva crítica e analítica, em 

que seja possível apontar convergências e divergências que sustentem e enalteçam o 

debate acerca do desenvolvimento dependente da economia brasileira. Para essa tarefa, 

o presente artigo encontra-se estruturado em quatro seções, além desta introdução. Na 

segunda seção, propõem-se uma breve contextualização do conceito histórico de 

desenvolvimento econômico, promovendo a partir desse aporte o resgate das raízes 

históricas do subdesenvolvimento brasileiro contido na obra de Furtado (1980; 1982). 

Sequencialmente, busca-se destacar as principais interpretações histórico-estruturais 

sobre o processo de desenvolvimento brasileiro a partir de Ianni (1971) e Bresser-

Pereira (1997). Na quarta seção, exprime-se uma discussão sobre os elementos que 

permeiam as transformações impostas pela industrialização tardia, amparando-se nas 

contribuições desenvolvidas por Mello (1982), Draibe (1985) e Tavares (1997). Essa 

seção exprime também uma modesta síntese do pensamento cepalino e as críticas que 

lhes foram atribuídas. Por fim, a última seção esboça-se as considerações finais 

alcançadas. 

 

 
Desenvolvimento econômico e raízes históricas do subdesenvolvimento brasileiro: 
uma síntese interpretativa a partir de Celso Furtado 
 

 No bojo do pensamento econômico, a problemática do desenvolvimento 

corrobora-se de determinado sentido a partir das contribuições teóricas desenvolvidas 
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por Marx (19883). Isso porque, o resultado dos esforços empreendidos pelos primeiros 

clássicos da Ciência Econômica não resultou em um quadro analítico convergente, 

persistindo no debate econômico controvérsias importantes acerca do papel das 

diferentes classes sobre o crescimento produtivo. A esse respeito, a obra de Marx (1988) 

avança no sentido de definir o capitalismo como uma relação social entre os indivíduos 

detentores dos fatores de produção – capitalistas e trabalhadores. Nessa concepção, o 

progresso do sistema produtivo não vincula-se meramente em decorrência de seu 

crescimento2, mas, sim, em virtude do processo de distribuição e repartição da riqueza 

produzida por tais detentores dos fatores de produção, à medida que o capital se 

reproduz “violentamente” e acumula-se organicamente, viabilizando sua sustentação.  

 Furtado (1961), interpretando livremente Marx (1988), propôs que a concepção 

de desenvolvimento se constitui em dois momentos históricos e está intimamente 

relacionada com o processo de racionalização que conduz o processo de acumulação 

orgânica do capital. Porquanto, interpreta a acumulação de capital como mecanismo 

trivial de obtenção de lucro, sendo este a remuneração esperada para o capital por parte 

do capitalista. Para o autor, é no contexto histórico que se revelam as causas dessa 

pretensão, pois através da Revolução Comercial inaugurou-se a busca incessante pelo 

lucro como objeto de sustentação capitalista e na Revolução Industrial, a tentativa de 

alavancagem deste por meio do progresso técnico, como sendo o mecanismo mais 

adequado para o aumento da produtividade do trabalho, que, em tese, elevaria a renda 

real, promovendo uma aceleração no processo de acumulação do capital. É nesse plano 

de fundo que surgem, então, as mais latentes distorções e conflitos entre as classes 

sociais, marcando assim as mais diversas e complexas interações do desenvolvimento. 

 Para Furtado (1961, p. 91), o conceito de desenvolvimento econômico pautado 

nessa interpretação revela-se através da “introdução de novas combinações de fatores de 

produção que tendem a aumentar a produtividade do trabalho”. Sua defesa embasa-se 

pela compreensão de que o aumento da produtividade do trabalho incorre em um 

                                                           
1 Publicado originalmente em 1987. 
2Para os clássicos, a geração de riquezas advém exclusivamente das atividades econômicas produtivas, 
como a agricultura, em que o trabalho lhe transfere valor e tangibilidade. Nesse sentido, a riqueza 
nacional provém da quantidade de mercadorias que são produzidas e pelo volume de capital que essas 
permitem acumular. Para Ricardo (1996, p. 68), “o capital é a parte da riqueza de um país empregada na 
produção, e consiste em alimentos, roupas, ferramentas, matérias-primas, maquinaria etc., necessários à 
realização do trabalho”. Assim, o crescimento econômico se sujeita ao acúmulo de capital, que atingindo 
níveis de crescimento satisfatórios, por meio do lucro, permitirá o seu reinvestimento nas atividades 
produtivas, de forma a assegurar o aumento do emprego e das melhorias das técnicas de produção, 
promovendo o progresso, neste âmbito entendido como desenvolvimento.  
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aumento da renda que circula na economia, representada pela quantidade de bens e 

serviços ofertados no mercado. Assim, justifica o seu argumento afirmando que o 

aumento das remunerações resultantes da elevação da renda social conduziria os 

consumidores a alterarem suas respectivas cestas de procura, refletindo, dessa maneira, 

sobre a expansão da estrutura de produção, que de forma causal resultaria em uma 

melhoria no padrão de desenvolvimento da respectiva economia capitalista.  

 Nesse sentido, entende-se que desenvolvimento econômico se distingue de 

crescimento econômico, porém determina-se a partir deste. Furtado (1961) faz questão 

de destacar que o processo de desenvolvimento não resulta simplesmente do 

crescimento da riqueza, mas que se constitui em uma reorganização sistêmica e racional 

dos fatores de produção, que quando combinados de maneira eficiente pelos 

empresários, ampliam o estoque de capital, cuja ação provoca transformações 

espontâneas e descontinuas nos canais do fluxo circular. Essa reorganização dos fatores 

se realiza através de duas formas complementares: através da reorganização dos fatores 

já integrados no processo de produção, visando maior eficiência; ou, através da 

modificação na proporção dos fatores empregados, aumentando-se a participação do 

capital em relação ao trabalho. Essas duas formas, que geralmente aparecem 

conjugadas, estão diretamente relacionadas com as duas causas principais do 

desenvolvimento – o progresso técnico no modo de produção e a acumulação de capital 

no modelo econômico capitalista. 

 Em linhas gerais, a teoria do desenvolvimento econômico furtadiana consiste na 

problematização e explicação, em uma perspectiva macroeconômica, dos determinantes 

e mecanismos “do aumento persistente da produtividade do fator trabalho e suas 

repercussões na organização da produção e na forma como se distribui e se utiliza o 

produto social” (FURTADO, 1961, p. 19). Essa tarefa explicativa, para o autor, projeta-

se em dois planos – abstrato e histórico. No plano abstrato, se propõem elucidar o 

processo de crescimento através de formulações sistêmicas. O plano histórico, por sua 

vez, abrange o estudo crítico, em confronto com uma realidade dada, das categorias 

básicas definidas através da análise abstrata”.  

 Nesse contexto, Bresser-Pereira (2006, p. 203) em um diálogo com a obra 

furtadiana conclui que o desenvolvimento econômico se constitui em um fenômeno 

“histórico de acumulação de capital e de aumento da produtividade por que passa a 

economia de um país, levando ao crescimento sustentado da renda por habitante e à 
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melhoria dos padrões de vida da população”. Segundo o autor, este fenômeno fora 

inicialmente incitado pela “revolução capitalista por que passaram os países europeus, 

algumas ex-colônias inglesas e o Japão, entre o século XIV e XIX”. Compreende-se por 

revolução capitalista, a reconfiguração dos meios de produção ocasionada pela 

revolução industrial, que através da propriedade privada buscou o aumento do estoque 

de capital e de conhecimentos técnicos (POSSAS, 1983). Esses aspectos definem o 

desenvolvimento econômico de uma economia capitalista como uma etapa histórica. 

 Boianovsky (1996) ressalta que o processo de acumulação capitalista e, 

consequentemente, de desenvolvimento econômico não consiste em um fenômeno 

comum a todos os países, pois os requisitos que constituem o progresso técnico e a 

elevação da produtividade do trabalho que corroboram para a expansão da acumulação 

do capital  atrela-se  fortemente aos países que centralizaram precocemente sua 

Revolução Industrial, condicionando o desenvolvimento econômico mundial, em três 

direções distintas: a primeira marcada pela ascensão industrial dos países da Europa 

Ocidental; a segunda resultante da formação de núcleos industriais em países que 

apresentavam características semelhantes aos países europeus, a exemplo dos Estados 

Unidos; e terceira direção, marcada pelos países com uma formação industrial tardia, 

situando-os à periferia do sistema capitalista global.  

 Essa interpretação de Boianovsky (1996) exprime o conceito furtadiano de 

subdesenvolvimento, que corresponde a uma configuração da periferia do sistema 

capitalista global, que se reproduz em diferentes níveis de crescimento, delineando-se 

por atraso técnico, reduzida produtividade do trabalho e, consequentemente, um lento 

processo de acumulação. Segundo Arrighi (1996) e Oliveira (2003), a principal 

consequência do subdesenvolvimento refere-se ao ordenamento hierárquico imposto aos 

países que, de acordo com o papel que exercem na divisão internacional do trabalho, 

classificam-se em uma perspectiva de centro, periferia, além de intermediários, cuja 

posição pode (ou não) ser modificada ao longo do tempo. 

 Tavares (1986) atesta que a condição de dependência periférica é perfeitamente 

ilustrada pelos países latino-americanos, os quais tiveram suas bases econômicas 

formadas através de um modelo agrário-exportador de alta rentabilidade, mas centrado 

unicamente no comércio internacional de bens primários. Paralelemente, 

experimentavam baixa produtividade na produção de bens de consumo intermediários, 

tornando essas economias fortemente dependentes do setor externo no sentido de 
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atendimento das necessidades domésticas básicas. Em consequência, o dinamismo das 

economias latino-americanas subordinava-se ao exterior, isto é, as economias centrais, 

tornando-as vulneráveis à crises e desequilíbrio sinternacionais. 

 Em face dessa interpretação, a compreensão das raízes históricas do 

subdesenvolvimento do Brasil e o seu processo de inserção na divisão internacional do 

trabalho tornam-se relevantes para a compreensão da natureza transitória e o padrão de 

desenvolvimento histórico do capitalismo dependente brasileiro, objeto central proposto 

neste artigo. Essa tarefa encontra subsídio profícuo na obra furtadiana “Formação 

Econômica do Brasil”, em que Furtado (2004) elabora uma análise histórico-estrutural 

do subdesenvolvimento brasileiro. O eixo de sua análise assenta-se no processo de 

formação das “bases técnicas, dos substratos sociais, da matriz espacial, dos ‘centros 

internos de decisão’ e do Projeto Nacional que impulsionaram a construção de um 

sistema econômico nacional” (idem, p. 4), demarcado, dessa maneira, a relação 

contraditória entre a posição periférica da economia brasileira no sistema capitalista 

mundial e o avanço da industrialização – trivial para as economias nacionais.  

 Os obstáculos que se impuseram como fomento ao subdesenvolvimento da 

economia brasileira remontam-se ao baixo grau de desenvolvimento da economia 

colonial, em grade medida, explicados pelos determinantes da ocupação territorial das 

Américas – episódio atrelado a expansão comercial da Europa. A colonização brasileira, 

em particular, é satisfatoriamente explicada pela pressão política exercida sobre 

Portugal e Espanha por parte das demais nações europeias. Nestas últimas prevalecia o 

entendimento de que espanhóis e portugueses não tinham direito senão àquelas terras 

que houvessem efetivamente ocupado. Portugal, viu-se, então, impelido de formar um 

projeto econômico de ocupação territorial que não fosse a mera extração de metais 

preciosos, visto a urgente necessidade de obtenção de rendimentos capazes de ao menos 

suprir os gastos de defesa das terras. Das medidas políticas que então foram tomadas, 

resultou o início da exploração agrícola das terras brasileiras. 

 O êxito da empresa agrícola, termo empregado por Furtado (2004) para referir-

se a base produtiva açucareira da economia colonial brasileira, tornou-se possível por 

um conjunto de quatro fatores primordiais: o estabelecimento da técnica de produção, a 

criação de mercado e o financiamento por parte da Holanda, e, por fim, a consolidação 

do modo de produção escravista. Não obstante, a centralização do modelo agrário-

exportador açucareiro tornou a economia colonial vulnerável, culminando na quebra do 
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monopólio exportador de açúcar por ocasião da introdução dos holandeses no Brasil, 

que adquirindo o conhecimento técnico desenvolvido por Portugal, interrompeu o 

financiamento ao complexo açucareiro brasileiro e passou a desenvolver a produção de 

cana de açúcar nas Antilhas. A interrupção do monopólio conduziu a um expressivo 

declínio das exportações da economia colonial brasileira, prejuízo a Portugal. 

 Segundo Draibe (1985), amparando-se em Mello (1982) e Tavares (1997), a 

fragilidade do modelo econômico praticado no Brasil deu-se pelo fato da reprodução 

ampliada do capital não está assegurada endogenamente, isto é, atrelando sua dinâmica 

ao desempenho do padrão comercial e econômico dos países europeus. Nisto reside os 

primeiros indícios da vocação periférica perseguida pela economia brasileira, resultando 

na condição de subdesenvolvimento que resiste até o cenário contemporâneo. A herança 

exportadora implantou um processo de acumulação de capital altamente dependente, em 

que o nível de expansão ou retração da economia dava-se em função do mercado 

externo. A reprodução desse padrão de acumulação capitalista seguiu-se nos séculos 

XVI e XVII, com o advento da economista escravista de agricultura tropical, sendo 

também perpetuado, em grande medida, durante o período da economia escravista 

mineira, ocorrido no século XVIII. 

 É evidente que a especialização da economia colonial se explica por fatores 

econômicos relevantes, como a alta rentabilidade e a quase inexistência de um fluxo 

monetário dentro da economia açucareira, dado o elevado grau de comercialização. 

Portanto, a alta rentabilidade da empresa agrícola sustentava sua especialização, sendo, 

assim, perfeitamente explicável - do ponto de vista econômico - que os empresários 

açucareiros não quisessem desviar seus fatores de produção para atividades econômicas 

secundárias. Contudo, foi justamente através da expansão da economia açucareira que 

emergiram os primeiros sinais de diversificação da economia colonial brasileira, 

limitada, entretanto, a complementariedade da agricultura tropical de base açucareira. 

Isso porque, a necessidade de animais tendeu a crescer mais que proporcionalmente, 

pois a devastação das florestas litorâneas obrigava a buscar a lenha a distâncias cada vez 

maiores, com a finalidade de abastecer os engenhos. Paralelamente, a criação de gado 
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na faixa litorânea demonstrou-se inviável em decorrência dos conflitos e prejuízos 

provocados pela penetração dos animais nas plantações da cana de açúcar.3 

 Em razão desse dilema, a projeção da pecuária no Brasil deu-se inicialmente na 

região nordestina, mas deslocando-se para o sul do país em um curto espaço de tempo. 

A criação de gado constituiu-se em uma atividade econômica de características 

radicalmente distintas do complexo açucareiro, porquanto seu escopo de 

desenvolvimento aplicou ênfase na subsistência, seja de força de tração animal para a 

atividade açucareira, seja a subsistência de natureza alimentar, além da produção de 

couro, a essa época aplicado em distintas finalidades na colônia. As formas que 

assumiram os dois sistemas da economia nordestina - o açucareiro e o criatório - no 

lento processo de decadência que se inicia na segunda metade do século XVI 

constituem elementos fundamentais na formação do que no século XX passou a ser a 

economia brasileira. Acrescenta-se a este quadro, fatores como a baixa produtividade, 

compensada não pelo progresso técnico, mas pela expansão da fronteira agrícola através 

da incorporação de novas terras produtoras, resultando, no longo prazo, uma capacidade 

ociosa desafiadora e prejudicial. Como reflexo, incitou-se a concentração propriedade e 

renda, cooperando, desse modo, para a construção de uma frágil base de acumulação e 

uma contração econômica (ARAÚJO, 1997). 

 A transição para a economia escravista mineira, baseada no povoamento e 

articulação das regiões meridionais na expectativa de solucionar o problema da 

ineficiência econômica e alto custo de manutenção da colônia, devido à esgotamento do 

complexo açucareiro, encontrou na exploração de metais preciosos – especialmente o 

ouro – uma alternativa de desenvolvimento. Nesse sentido, a economia brasileira 

durante o século XVIII marcou-se pela ávida exportação de ouro, que cresceu em toda a 

primeira metade do século e alcançou seu ponto máximo em torno de 1760, quando 

atingiu cerca de 2,5 milhões de libras. Durante esse período viu-se uma leve integração 

territorial, visto que a região de Minas Gerais exigiu um complexo sistema de transporte 

para viabilizar o escoamento da produção aos portos brasileiros. Entretanto, o apogeu da 

                                                           
3 Segundo Furtado (1982, p. 65) “Os conflitos provocados pela penetração de animais em plantações 
devem ter sido grandes, pois o próprio governo português proibiu, finalmente, a criação de gado na faixa 
litorânea”. 
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economia escravista mineira não foi duradouro, pois no terceiro quartel do século, já por 

volta de 1780, não as exportações de ouro não alcançavam 1 milhão de libras.4 

 Não se havendo criado nas regiões mineiras formas permanentes de atividades 

econômicas – à exceção de alguma agricultura de subsistência –, era natural que, com o 

declínio da produção de ouro, viesse uma rápida e geral decadência sobre o modelo 

econômico adotado. Novamente, vê-se que a vocação exportadora característica do 

período colonial inviabilizou a autonomia dos modelos produtivos, que viam sua 

exaustão no declínio das exportações, motivados, na maioria das vezes, por barreiras, 

crises ou instabilidades do mercado externo. Nesse contexto, é relevante ressaltar que 

para Furtado (2004), as elevações de produtividade em uma economia exportadora 

decorrem essencialmente de dois fatores. De um lado, os bens de exportação possuem 

um preço elevado, o que proporciona um aumento da renda monetária em circulação na 

economia local. De outro lado, a integração da economia ao mercado externo estimula a 

mobilização de distintos fatores de produção, que de outro modo permaneceriam 

ociosos. Em ambos os lados, a elevação dos preços e o aproveitamento de fatores 

ociosos conduzem a elevação da produtividade do sistema produtivo. Não obstante, o 

colapso das exportações reduz essa produtividade, seja pela ausência de um produto de 

elevado valor na economia, seja pelo refluxo dos fatores para outra forma de produção 

(COUTINHO, 2008).  

 O processo de ocupação territorial viu-se mais acelerado e dinâmico a partir do 

século XIX, sendo visto uma leve diversificação produtiva da economia brasileira, visto 

que o complexo açucareiro e a mineração já haviam apresentado os mais fortes sinais de 

esgotamento. Fumo, couro, arroz e cacau e o café estiveram entre a nova matriz agrícola 

desenvolvida nas terras brasileiras, sendo o café a mais promissora das culturas, 

porquanto o mercado não admitia grandes oportunidades de expansão aos demais 

produtos (FURTADO, 1982). Nesse interim, diferentes episódios marcaram a 

historiografia brasileira, a exemplo da abolição da escravatura e a proclamação da 

República. Esses fatos contribuíram para o fortalecimento de uma economia de base 

assalariada, modificando a mobilização dos fatores de produção, como terra e trabalho. 

Ademais, destaca-se o surgimento de novos hábitos de consumo emergidos com o 

avanço da urbanização e a expansão da fronteira produtiva pelo território brasileiro. 

                                                           
4 Consultar capítulos de 8-10 do livro “Formação Econômica do Brasil”, de Celso Furtado (2004), 
publicado originalmente em 1971. 
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Tais fatores contribuíram para que o café brasileiro se fortalecesse como a nova pauta 

exportadora nacional, ao passo que expandia sua demanda pelo mercado doméstico 

urbanizado. Esses fenômenos contribuíram para o rearranjo da concentração renda e o 

surgimento de uma nova elite social.  

 Prado Jr (1966) converge com essa interpretação furtadiana ao destacar que a 

economia cafeeira abrigou uma classe burguesa que dominou toda a cadeia produtiva, 

desde a aquisição de terras e o recrutamento de mão-de-obra assalariada entre os 

imigrantes europeus, até a comercialização nos portos e a regulação política e 

econômica desempenhada pelo governo, exercendo, desse modo, grande influência 

sobre as decisões do Estado Republicano brasileiro. Exemplo da força política da elite 

cafeicultora é ilustrada com a ação do governo brasileiro frente a superprodução de café 

e a retração da demanda causada pela Grande Depressão que se abateu sobre a 

economia mundial durante a década de 1930, pós queda da bolsa de Nova York em 

1929. Durante este período o governo brasileiro protagonizou a compra do excesso da 

produção de café, na expectativa de manutenção do nível de renda e do emprego do 

complexo cafeeiro. Paralelamente, a adoção de uma política cambial de desvalorização, 

proporcionou uma elevação dos preços relativos das importações, refletindo em um 

aquecimento da demanda por bens de capital produzidos no mercado interno. Com isso, 

viu-se a necessidade de desenvolvimento da indústria nacional, que operava em 

capacidade ociosa durante esse período. 

 Interpretando Furtado (2004), observa-se que quatro condições essenciais 

sustentaram a necessidade da expansão industrial brasileira, que são: (1) a contínua 

depreciação da moeda nacional, tornando cada vez mais caros os produtos importados; 

(2) a economia da base assalariada, que considerando o ato custo das importações, 

exigia a produção interna de bens indispensáveis à subsistência da classe trabalhadora; 

(3) disponibilidade profusa de matérias-primas e recursos naturais para as unidades de 

processamento manufatureiro; e, por fim, (4) financiamento internacional à indústria de 

bens de capital. Essas condições permitiram o deslocamento do centro dinâmico da 

economia brasileira, que se recuou das exportações de bens primários e inclinou-se a 

demanda do mercado interno, criando condições para a expansão manufatureira. Este 

plano de fundo histórico-estrutural marca a transição da economia brasileira para o 

sistema de produção industrial, alterando a dinâmica de acumulação da capital centrado 

no modelo agroexportador para um processo de acumulação baseado na mobilização do 
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trabalho assalariado e na captação do excedente econômico proveniente do mercado 

interno. 

 Não se constitui como objetivo desta seção, o desenho historiográfico 

aprofundado dos fatos estruturais e econômicos que nortearam a industrialização 

brasileira e o seu processo de desenvolvimento, mas como essa recebeu influência do 

processo de formação econômica da estrutura produtiva e da reprodução capitalista 

protagonizada pelo Brasil, desde a etapa da economia colonial. Nesse sentido, cabe 

destacar que a tardia industrialização do Brasil não ocorre em detrimento do progresso 

técnico característico do modo de produção capitalista, mas sim, em decorrência do 

colapso deste, no que se refere ao esgotamento do modelo agroexportador altamente 

especializado e de baixa capacidade de transbordamento tecnológico para outras 

atividades produtivas. Desse modo, a síntese interpretativa a partir de Celso Furtado 

acerca do desenvolvimento econômico e as raízes históricas do subdesenvolvimento 

brasileiro indica um modelo de desenvolvimento econômico frágil, dependente e 

historicamente entrelaçado, ou seja, sem mudanças drásticas na condução do processo 

de acumulação.   

 Essa conclusão reforça-se pela própria ação do Estado que culminou nas 

condições triviais do processo de industrialização, originaria de uma política de 

proteção ao modelo agroexportador engrenado pela economia cafeeira. Concernente ao 

trabalho, observa-se baixos níveis de produtividade, corroborando com um lento 

processo de acumulação e propagação do capital industrial. Paralelamente ao baixo 

progresso técnico e a reduzida produtividade do trabalho, o tardio processo de 

industrialização, ainda que centrado no mercado interno, reforçou o grau de 

dependência do Brasil ao mercado externo, tanto pela necessidade do capital 

internacional para o seu financiamento, como pela dependência de insumos e 

tecnologia. Portanto, a análise do processo formação econômica do Brasil revela que a 

participação do país na divisão internacional do trabalho, mesmo após a 

industrialização, demonstra-se altamente dependente do setor externo, tornando o seu 

processo de desenvolvimento econômico, quase que perpetuamente, vulnerável às crises 

e os desequilíbrios do capitalismo internacional. Entretanto, cabe se destacar que 

diferentes são as interpretações sobre o processo de desenvolvimento brasileiro, as quais 

atribuem ao curso histórico-estrutural da economia brasileiras singularidades quanto a 

compreensão das raízes do processo de subdesenvolvimento. 
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Principais interpretações sobre o processo de desenvolvimento brasileiro 

 

 Os chamados intérpretes do Brasil têm como questão principal o processo 

histórico de formação social brasileira, buscando, através da pesquisa histórica, 

compreender a realidade do desenvolvimento econômico do país. Dentre as 

interpretações do Brasil, as análises realizadas por Prado Jr (19966; 1967), Ianni (1971), 

Bresser-Pereira (1997) são consideradas um marco representativo dos do planejamento 

econômico do Brasil, suscitados pelas diferentes fases do processo de transformação de 

uma economia agrária-exportadora para uma economia urbana e industrial. Nesse 

sentido, munido do objetivo de resenhar as principais interpretações sobre o processo de 

desenvolvimento econômico brasileiro assume-se como referencial analítico inicial o 

texto “Interpretações sobre o Brasil”, de autoria de Bresser-Pereira (1997), contido na 

obra “50 anos de Ciência Econômica no Brasil”, organizado por Loureiro, em 1997. 

 Bresser-Pereira (1997) propõem uma periodização para as diversas 

interpretações do desenvolvimento brasileiro, caracterizando-as segundo um eixo de 

análise e uma ideia força motivadora das reflexões impostas aos aspectos econômicos 

vigentes no recorte temporal elaborado pelo autor para essa finalidade. A proposta 

analítica de Bresser-Pereira (1997) tem sua observação inicial nos anos 1930, na qual 

prevalece a interpretação da vocação agrária do Brasil. De acordo com essa 

interpretação, o Brasil não é evidenciado como um país subdesenvolvido, interpretação 

respaldada na força da economia agrícola, especialmente, a cafeeira. No que se refere ao 

plano político, o Brasil é interpretado como uma democracia presidencialista no estilo 

norte-americano, embora não passe de um regime oligárquico. Amparando-se em 

Furtado (2004), a leitura temporal realizada pelo autor para os anos 1930 explica-se pela 

força e dominância de uma burguesia oligárquica, que se via amparada em uma filosofia 

político-econômica pautada na transição para a economia de base assalariada, na qual o 

complexo cafeeiro despontava como a promessa de restauração do modelo econômico 

agroexportador e na acumulação capitalista de base assalariada, em ascensão no 

período.   
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 Contudo, a Revolução de 19305 e o advento do Estado novo “promoveram 

rupturas estruturais a partir das quais se possibilitou reelaborar a relação entre o Estado 

e a sociedade brasileira” o que levou a constituição de um Estado Burguês como sendo 

um “sistema que engloba instituições políticas e econômicas, bem como padrões e 

valores sociais e culturais de tipo propriamente burguês” (IANNI, 1971, p. 13). É em 

concordância com esse contexto que Bresser-Pereira (1997) propõem interpretação 

nacional-burguesa, que surge nos anos quarenta e alcança pleno desenvolvimento nos 

anos cinquenta, refletindo as mudanças econômicas e políticas já sinalizadas por Ianni 

(1971) no livro “Estado e Planejamento Econômico no Brasil”, que analisa as relações 

entre o Estado e o desenvolvimento brasileira entre 1930 e 1970. A interpretação 

nacional-burguesa começa por uma crítica radical da interpretação da vocação agrária, 

desdobrando-se em uma manifestação da ideologia modernizadora, desenvolvimentista 

e eficientista da tecnoburocracia nascente no aparelho do Estado brasileiro.  

 A esse respeito Draibe (1985) esclarece que de forma antagônica às revoluções 

burguesas clássicas, no Brasil, a revolução não constituiu apenas um marco político em 

que a burguesia passa a controlar o poder e o Estado, mas sim, um processo de 

transformação contínuo, no qual, simultaneamente, constrói-se a estrutura econômico-

industrial e estabelecem-se e diferenciam-se as classes sociais e as estruturas políticas 

estatais. Entretanto, a crise política emergente no início da década de 1960, que 

culminou na Revolução de 1964, responsabilizou-se por liquidar com a interpretação 

nacional-burguesa, promovendo um recondicionamento no pensamento político e 

econômico brasileiro subsequente. Bresser-Pereira (1997)atribui ao pensamento 

nascente o conjunto de contribuição denominado de interpretação autoritário-

modernizante. Essa interpretação baseia-se nas ideias de industrialização como vetor de 

desenvolvimento econômico e na promoção da segurança nacional. Nesta abordagem 

ideológica, enfatizasse a grande empresa nacional, o planejamento econômico e 

proeminente intervenção do Estado na economia – no sentido dual de regulação e 

produção de bens e serviços (CAMPOS, 1963; PRADO JR., 1966; IANNI, 1971). 

 Bresser-Pereira (1997) destaca que enquanto a interpretação autoritário-

modernizante permanece hegemônica ao nível das classes dominantes até meados dos 

                                                           
5Para Fernandes (1974), a Revolução Burguesa brasileira constitui-se de um conjunto de modificações 
sociais, tecnológicas, econômicas, políticas e culturais que não realizaram por meio de um golpe, mas ao 
longo de um período de três décadas e que só se completaram quando o desenvolvimento capitalista no 
Brasil atingiu sua base. 
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anos setenta. Contudo, três interpretações alternativas surgem entre a esquerda política 

brasileira, que são: a interpretação funcional-capitalista, a interpretação da super-

exploração imperialista e a interpretação da nova dependência. A interpretação 

funcional-capitalista irá dominar grande parte do pensamento brasileiro de esquerda 

durante a segunda metade dos anos sessenta, assentando-se no postulado de que o Brasil 

sempre foi um país capitalista ou então que o eventual pré-capitalismo aqui existente 

sempre foi funcional para a acumulação capitalista.  

 Consiste em um importante aporte teórico a interpretação funcional-capitalista, a 

obra “A Revolução Brasileira” de autoria do pensador econômico-marxista Prado Jr. 

(1966), que esboça uma crítica as relações de produção mercantis forjadas no núcleo da 

economia brasileira. É importante salientar que a reflexão do autor se reveste de crítica 

ao movimento esquerdista inspirado no marxismo dogmático, que postulavam que as 

bases da formação econômica brasileira foram fundadas sob resquícios de “feudalismo”, 

tornando incoerente a classificação do modo de produção brasileiro ao de acumulação 

capitalista. Para o autor, a vocação agrícola demonstrada pelo Brasil indica uma perfeita 

aderência ao capitalismo, dado o caráter sistêmico do modelo de produção 

agroexportador. Prado Jr (1966) classifica que os erros interpretativos da esquerda 

marxista contribuiriam para o seu isolamento no campo da política. 

 Não obstante, apesar das contribuições do autor para a consolidação da 

interpretação funcional-capitalista, Bresser-Pereira (1997) destaca, o que classifica 

como equivoco da interpretação desenvolvida por Prado Jr (1966), que afirmou ser 

inaceitável a continuidade capitalista mercantil no Brasil. A crítica justifica-se pelo fato 

do autor não distinguir com clareza a burguesia mercantil da burguesia industrial, 

atrelando a origem desta última a oligarquia do complexo cafeeiro. De forma 

semelhante, Mello (1982) estabeleceu em seu livro “O capitalismo tardio” que a 

burguesia cafeeira foi a matriz da burguesia industrial, mais ainda assim sinaliza sua 

importância por constituir-se em uma interpretação marxista não ortodoxa do 

desenvolvimento econômico brasileiro, ao lado da obra desenvolvida por Caio Prado 

Junior. 

 A despeito da interpretação da super-exploração imperialista observa-se a 

convergência de pensamentos em torno da exploração exercida sobre a burguesia, seja 

ela qual for, sobre a classe trabalhadora, não havendo no período de recorte que marca a 

referida interpretação, nenhum projeto nacional de desenvolvimento econômico que 
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“sirva de amortecedor da luta de classes” (BRESSER-PEREIRA, 1997, p. 15). 

Semelhantemente, Marini (2000) desenvolve a teoria da super-exploração no livro 

“Dialética da Dependência”, publicado em 1973. A interpretação do autor é que a força 

de trabalho é remunerada abaixo do valor que representa, configurando, sendo 

facilmente ilustrada pelo prolongamento da jornada de trabalho ou pelo aumento da 

intensidade do trabalho, principalmente quando adensada tecnologia na produção. O que 

se propõem, em síntese, é que a parte do fundo de consumo do trabalhador retorna ao 

fundo de acumulação do capital, isentando o trabalhador de uma remuneração 

correspondente. A explicação fornecida é que a burguesia se subordina a natureza 

imperialista nesse contexto, sendo, portanto, o imperialismo o grande responsável pelo 

subdesenvolvimento brasileiro. 

 Posteriormente, a lógica da dependência reveste-se de força na chamada 

interpretação da nova dependência, que segundo Bresser-Pereira (1997) trata-se de uma 

superação da interpretação nacional-burguesa e, ao mesmo tempo, uma crítica, teorias 

conservadoras que defendiam o desenvolvimento por etapas, além da super-exploração 

imperialista. Em geral, a interpretação da nova-dependência reúne um conjunto teórico 

que problematiza os determinantes externos do processo de dependência das economias 

periféricas ao mercado externo, ao mesmo tempo que relaciona fatores externos como a 

estrutura de classes. Esses aspectos são considerados essenciais na problemática do 

desenvolvimento, tendo sido negligenciados pelas interpretações da nacional-burguesia 

e da super-exploração. No campo político, as reflexões de Ianni (1968) e Furtado (1961) 

amparam o escopo dessa interpretação. 

 Por fim, Bresser-Pereira (1997) evidencia a interpretação neoliberal, da qual 

deriva-se a contemporânea interpretação social-liberal da crise do Estado. 

Respectivamente, as interpretações recuperam a racionalidade do mercado e sua 

autonomia como elemento suficiente para o desenvolvimento econômico; e, a 

conjugação do mercado e do Estado no curso das decisões inerentes ao processo de 

desenvolvimento econômico, dada defesa de que os mercados não dispõem de 

condições eficientes de alocar os recursos e que o Estado enfrenta uma crise de 

eficiência na correção das falhas de mercado. Trata-se de visões interpretativas recentes, 

ainda em construção, sinaliza o autor, mas que representa reflexões que se entrelaçam 

com o curso da economia brasileira a partir da década de 1980, quando o processo de 
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industrialização se acelera em função da globalização e da transnacionalização dos 

mercados.  

 

 

Desenvolvimento capitalista dependente no Brasil: breves considerações sobre a 
industrialização tardia e o pensamento estruturalista da CEPAL 
 

 A seções anteriores trataram a problemática do desenvolvimento econômico e 

raízes históricas do subdesenvolvimento brasileiro, abordando também algumas das 

principais interpretações teórico-históricas acerca do processo de desenvolvimento 

brasileiro. Os autores resenhados por essas duas seções convergem, de certo modo, a 

compreensão de que a constituição do capitalismo dependente no Brasil é explicada pela 

configuração das bases em que a economia brasileira se assentou, isto é, em um 

mercado especializado em produtos primários destinados ao setor externo. Com isso, a 

economia brasileira viu-se isenta de comando sobre o seu próprio crescimento, 

dependendo vigor da demanda cêntrica para sua sustentação, denotando graves 

problemas estruturais em seu processo de formação periférica. 

 O caráter exportador de produtos primários da economia brasileira desde o 

período colonial imprime à dinâmica do processo de industrialização nacional um traço 

fundamental. Isso porque, a indústria caracteriza-se por um elemento dinâmico que a 

produção primária não possui em grau comparável. A produção primária, abrange as 

primeiras etapas do processo produtivo, enquanto a indústria compreende etapas 

subsequentes. Devido a esta posição relativa, o aumento da atividade industrial fomenta 

a atividade primária, esta, ao contrário, não possui a capacidade de estimular a produção 

industrial. Portanto, a dinâmica da economia brasileira frente ao mercado externo 

baseou-se nos estímulos estruturais que os países centrais exerceram sobre a demanda 

pelos bens primários aqui produzidos, em decorrência da força de suas indústrias.  

 Esses estímulos, entretanto, estiveram sujeitos aos comportamentos cíclicos 

enfrentados pelo núcleo central da economia mundial. Consequentemente, o processo de 

industrialização operado no Brasil não se demonstrou suficiente para contornar o 

subdesenvolvimento de sua economia, dado o atraso relativo em relação aos países 

centrais, em termos de progresso técnico e produtividade do trabalho assalariado. A 

respeito deste último, destaca-se que os países centrais enfrentaram prematuramente a 

sua transição para a economia de base assalariada-manufatureira, o que no Brasil 
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ocorreu décadas antes da indústria de bens de capital, revelando relativa fragilidade no 

adensamento da mão de obra à produção industrial.  

 Em face dessas questões, a presente seção se propõe a tratar o desenvolvimento 

capitalista dependente brasileiro sob dois prismas teóricos: a industrialização tardia e o 

estruturalismo cepalino.  Para isso, recorre-se a importantes expoentes da economia 

política brasileira. De forma articulada, revisita-se o trabalho de Mello (1982) intitulado 

“O Capitalismo Tardio; o trabalho de Draibe (1985) “Rumos e Metamorfoses - Estado 

e Industrialização no Brasil 1930/1960” e, por fim, o livro “Acumulação de Capital e 

Industrialização no Brasil” de autoria de Tavares (1986). A proposta é apresentar uma 

visão ampla da análise crítica desenvolvida por esses autores, destacando a 

convergência e divergência de ideias a respeito do processo de industrialização 

brasileiro, além de exprimir a relação de suas ideias com o pensamento cepalino e as 

críticas que lhes foram atribuídas. 

 Apesar da diferença dos trabalhos desenvolvidos por Mello (1982) e Tavares 

(1997) é possível identifica convergências quanto ao eixo central que norteia suas 

análises. Segundo Draibe (1985), os condicionamentos teóricos das interpretações 

desses autores residem nas transformações econômicas e sociais do Brasil como sendo 

um processo comum ao desenvolvimento capitalista, mas que apreende 

condicionamentos específicos de um modelo de produção monopolista que tem como 

ponto de partida o passado colonial, propondo uma releitura acerca do processo de 

formação econômica do Brasil, inicialmente caracterizada como uma economia 

exportadora capitalista, seguida pela economia de industrialização restringida e, 

sequencialmente, pela economia de industrialização pesada. A diferença dessa nova 

divisão historiográfica da evolução econômica do Brasil em relação aos autores tratados 

nas seções anteriores encontra-se no fato destes indicarem que o processo de 

industrialização incitado no país ter ocorrido na década de 1930, diferente de Mello 

(1982), que atribui ao do século XIX. 

 Draibe (1985) a partir de uma leitura de Mello (1982) e Tavares (1997), afirma 

que a industrialização do Brasil antecede os anos 1930, não consistindo, portanto, em 

uma resposta à crise do setor externo vivenciada pelo complexo cafeeiro durante a 

Grande Depressão. Ambos autores afirmam que o processo de acumulação do capital 

cafeeiro explica o surgimento da indústria, mas inerente ao período do apogeu 

exportador vivenciado pelas oligarquias cafeeiras. Isso porque, o esquema de 



XII Congresso Brasileiro de História Econômica & 13ª Conferência Internacional de História de Empresas 
Fragilidades do padrão de desenvolvimento histórico brasileiro: emergência e inflexão da 

transição capitalista 
 

 

19 

reprodução do capital cafeeiro buscava garantir o custo de reprodução da mão de obra 

assalariada, ao mesmo tempo que fosse possível manter a taxa global de acumulação.  

Essas duas exigências conduziram a uma leva diversificação do capital cafeeiro, 

canalizada para a indústria restringida de bens de consumo destinado a classe 

trabalhadora e de bens manufaturados destinados ao próprio complexo cafeeiro 

brasileiro.  

 Não obstante, a justificativa para o retardo da expansão da industrialização 

brasileira deu-se pelo domínio do capital mercantil, que limitou os investimentos 

industriais ao setor produtor de meios de consumo popular, erguendo, dessa forma, 

obstáculos de uma indústria produtora de meios de produção. Tavares (1997) afirma que 

o advento da indústria de bens de capital produtora de meios de produção reflete em um 

período de crescimento industrial e, não em um processo de industrialização. Draibe 

(1985) pontua que é apenas após 1933 que as bases técnicas indispensáveis à 

autodeterminação do capital foram geradas, com a consolidação do capital de base 

reprodutivamente industrial. Furtado (1961; 1982), como sinalizado na seção 1, já havia 

sinalizado que reprodução ampliada do capital só se assegura endogenamente, quando 

viabilizadas por uma base de produção voltada para o mercado interno. É justamente a 

partir de 1930 que essas bases são lançadas, viabilizando a solida transição da economia 

brasileira ao capitalismo, preservando, contudo, suas nuances periféricas e dependente 

(DRAIBE, 1985).   

 Esse plano de fundo histórico-estrutural é acompanhado do pensamento 

cepalino, que desencadeia a ideia de industrialização por substituição de importações 

nos países latinos. A Comissão Econômica para a América Latina e Caribe (CEPAL) 

opunha-se às teorias do desenvolvimento econômico por etapas, propondo como 

alternativa para a interpretação do subdesenvolvimento econômico dos países latino 

americanos através de suas trajetórias históricas, na expectativa de situar os 

determinantes de sua condição periférica frente as economias centrais. A perspectiva 

histórico-estruturalista do pensamento cepalino fundamentou políticas econômicas 

pautadas no controle de taxas de importação e manipulação da taxa de câmbio com a 

finalidade de estimular a produção industrial interna, desfavorecendo, assim, as 

importações de bens de capital e de consumo, mais caros devido o controle cambial.  

 Sinteticamente, Mello (1982) define o escopo do processo de substituição de 

importações em duas fases. Na primeira, denominada de industrialização extensiva, a 
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substituição ocorreria na faixa dos bens de consumo corrente, de alguns produtos 

intermediários e de bens de capital, cuja tecnologia exigiu baixa densidade de capital. 

Nessa fase, segundo a proposta cepalina, a economia também seria direcionada a 

produção industrial de bens de consumo duráveis leves, promovendo um alargamento 

de capital com o uso abundante de mão de obra, o que promoveria uma expansão 

industrial de caráter horizontal. Na segunda fase, a indústria assumiria um padrão 

intensivo, com a substituição de bens de produção pesados e os bens de consumo com 

alto valor unitário. A complexidade que a segunda fase propunha exigiria a utilização de 

técnicas intensivas de capital, dadas pelo avanço tecnológico industrial, o que, no longo 

prazo,diminuiria o ritmo de crescimento industrial, dando lugar a expansão vertical.  

 Entretanto, observa-se que dados os condicionantes externos, as economias 

periféricas encontrariam obstáculos ao desenvolvimento da industrialização intensiva – 

para um mercado latino-americano restrito – na medida em que a tecnologia importada 

por meio de bens de capital colocaria limites à escala produtiva, ajustadas aos mercados 

de países desenvolvidos. Concomitantemente, a elevada quantidade de bens a serem 

industrializados internamente exigiu, principalmente no caso do Brasil, um enorme 

montante de capital ao passo que a inserção produtiva de novos trabalhadores seria 

desproporcional. Destarte, identifica-se uma inconsistência no modelo cepalino, de 

forma que a reprodução de capital seria acompanhada por grande concentração de 

renda, de forma a ampliar a desigualdade, assinala Mello (1982).  

 

 

Considerações finais 

 

 Este trabalho não teve por pretensão esgotar a discussão da natureza transitória e 

o padrão de desenvolvimento histórico do capitalismo dependente brasileiro, tão pouco 

aprender em sua estrutura e resenha crítica formulada a partir dos autores que o 

fundamenta, a completude dos determinantes econômicos e historiográficos que 

mercam a consolidação capitalista brasileira. Contudo, desenvolve através de sua 

estrutura e sequência lógica uma análise dos principais determinantes da formação 

econômica brasileira, aprendendo-se aos principais aspectos estruturais sinalizados nos 

interpretes brasileiro. É com base na leitura desses interpretes que conclui que o 

trabalho conclui que o conceito de dependência atrelado ao capitalismo brasileira se 
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encontra alicerçado ao padrão de reprodução do capital pautado na especialização 

agroexportadora, ainda no período colonial. Essa reprodução fora estendida até a 

transição econômica para o modo de produção industrial, sendo atrelado as diversas 

nuances que o Estado brasileiro protagonizou no processo de distribuição da riqueza 

entre classes. 

 Desse modo, a compreensão do desenvolvimento econômico brasileiro e raízes 

históricas de sua formação econômica aludem para os diversos processos de transição 

que a economia brasileira enfrenta até a sustentação de uma base endógena de 

determinação e reprodução do capital, que ocorre a partir do esgotamento do complexo 

cafeeiro e transita para a consolidação da indústria. Do ponto de vista teórico, esse 

processo de transição é melhor configurado quando associado as diversas interpretações 

teórico-histórico formuladas pelo pensamento econômico brasileiro, que apesar de 

pontos convergentes e divergentes, culminam na conclusão que o padrão de 

desenvolvimento capitalista brasileiro envolveu no tempo e espaço, aportes políticos, 

econômicos, ideológicos, culturais e demográficos.  

 É diante desse particular, que se conclui que o Brasil inicia o seu processo de 

desenvolvimento histórico de forma frágil, desconectada a um pacto nacional de 

desenvolvimento estrutural, o que inviabilizou, a reprodução do capital interno de forma 

autônoma e autossustentada. Portanto, o argumento inicial traçado pelo presente 

trabalho, confirma-se, ao passo que se responde à questão problema formulada. 

Indicando o padrão de acumulação centrado no setor externo como fonte primária da 

fragilidade do processo de desenvolvimento brasileiro. O percurso histórico-teórico 

percorrido como aporte a este trabalho demonstrou-se relevante, por capturar elementos 

essenciais do padrão de desenvolvimento histórico do capitalismo brasileiro, sobretudo 

por fornecer interpretações relevantes para a historiografia econômica do país, sob uma 

perspectiva crítica das transições históricas traçadas. 

 Registra-se ao fim, que tanto as periodizações das interpretações teóricos acerca 

da economia brasileira elaboradas por Bresser-Pereira, quanto a periodização econômica 

da reinterpretação do processo de industrialização de João Manoel Cardoso são 

indispensáveis para se capturar os condicionantes internos e externos que sustentam o 

padrão de desenvolvimento capitalista reproduzido no Brasil, desde a colônia, até o 

século XX. Estudos dessa natureza demonstram-se relevantes por fornecer uma 

interpretação sistemática para a discussão das diversas questões contemporâneas que 
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permeiam o desenvolvimento da economia brasileira, tratando o mais importante dos 

determinantes – o histórico-estrutural.  
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