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Resumo 
O objetivo deste trabalho é apresentar uma síntese das interpretações pioneiras sobre a formação 
econômica do Brasil (Caio Prado Júnior e Celso Furtado), buscando estabelecer um paralelismo, 
temporal e metodológico, com os fundamentos da Escola dos Annales, através de Fernand 
Braudel, um de seus mais ilustres representantes. A nossa hipótese de trabalho se baseia na ideia 
de que tanto Braudel quanto Caio Prado Júnior e Celso Furtado possuem aproximações em suas 
reflexões sobre a questão do tempo histórico (elemento que singulariza a Escola dos Annales) 
quando observam a longa duração e o passado visível no presente, divergindo, no entanto, 
quanto à ideia de mudança acelerada e até mesmo, de revolução. 
 
Palavras-chave: formação econômica do Brasil: Caio Prado Júnior e Celso Furtado; Escola dos 
Annales; Fernand Braudel; longa duração; tempo histórico. 
 
Abstract 
The objective of this work is to present a synthesis of the pioneering interpretations on the 
economic formation of Brazil (Caio Prado Júnior and Celso Furtado), seeking to establish a 
temporal and methodological parallelism with the foundations of the School of the Annales, 
through Fernand Braudel, one of its most illustrious representatives. Our working hypothesis is 
based on the idea that Braudel, Caio Prado Júnior and Celso Furtado have approximations in 
their reflections on the question of historical time (element that distinguishes the School of the 
Annales) when they observe the long duration and the past visible in the Present, however, 
diverging on the idea of accelerated change and even revolution. 
 
Keywords: economic formation of Brazil: Caio Prado Júnior and Celso Furtado; Annales 
School; Fernand Braudel; long term; historical time. 
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Introdução: Formas de Análise  

 

O objetivo deste trabalho é apresentar uma síntese das interpretações pioneiras 

sobre a formação econômica do Brasil (Caio Prado Júnior e Celso Furtado), buscando 

estabelecer um paralelismo, temporal e metodológico, com os fundamentos da Escola 

dos Annales, através de Fernand Braudel, um de seus mais ilustres representantes. A 

nossa hipótese de trabalho está baseada na ideia de que tanto Braudel quanto Caio 

Prado Júnior e Celso Furtado possuem aproximações em suas reflexões sobre a questão 

do tempo histórico (elemento que singulariza a Escola dos Annales). O primeiro, ao dar 

forma à concepção da existência de tempos diferenciados na História; os outros dois, 

quando constatam a presença de uma estrutura econômica e social de “longa duração” e 

o passado visível no presente na economia brasileira ainda no início da década de 1930. 

Trata-se, no entanto, de uma aproximação que deve ser vista com cautela. Isso 

porque, diferentemente dos pensadores nacionais que estamos considerando, a Escola 

dos Annales, até a saída de Braudel, pode ser pensada ao longo da sua trajetória como 

uma escola historiográfica de postura dúbia (podemos dizer até mesmo de recusa) em 

relação ao tema da transformação5. Essa controvérsia, porém, não será aprofundada no 

âmbito deste trabalho. Nosso foco se concentra nas convergências entre o “espírito” dos 

Annales e as interpretações dos autores mencionados sobre o pensamento econômico 

brasileiro até a primeira metade do século XX. 

Porém, antes de analisarmos as reflexões de Caio Prado Júnior, Celso Furtado e 

Fernand Braudel, é necessário que teçamos breves considerações sobre as formas de 

análise adotadas, como seguem nos parágrafos abaixo. 

Uma delas é a Sociologia do Conhecimento, elaborada por Karl Mannheim6 e 

explicada no livro Ideologia e utopia7, poisnos possibilita uma compreensão mais 

abrangente do contexto em que os três teóricos que analisamos neste trabalho refletem e 

atuam, devido às características que possui: 

I) Não é elaborada a partir do indivíduo isolado. Segundo Mannheim (1972a: 

31): 

Ao contrário, a Sociologia do Conhecimento busca compreender o 
pensamento no contexto concreto de uma situação histórico-social, de 
onde só muito gradativamente emerge o pensamento individualmente 

                                                           
5 Segundo Aymard (1972, p. 492): “Thereis a spirit but no school”. 
6 Sociólogo alemão de origem húngara. 
7 A primeira edição original em alemão foi publicada em 1929. Utilizamos a edição brasileira de 1972, 
publicada pela Zahar Editores. 
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diferenciado. Assim, quem pensa não são os homens em geral, nem 
tampouco indivíduos isolados, mas os homens em certos grupos que 
tenham desenvolvido um estilo de pensamento particular em uma 
interminável série de respostas a certas situações típicas de sua 
posição comum. 

 

II) Não separa os modos de pensamento concretamente existentes do contexto da 

ação coletiva, pois é através dela, num sentido intelectual, que se descobre inicialmente 

o mundo. Mannheim (1972a: 31-32) justifica tal afirmação da seguinte maneira: 

Homens vivendo em grupos não apenas coexistem fisicamente 
enquanto indivíduos distintos. Não se confrontam os objetos do 
mundo a partir de níveis abstratos de uma mente contemplativa em si, 
nem tampouco o fazem exclusivamente enquanto seres solitários. Pelo 
contrário, agem com ou contra os outros, em grupos diversamente 
organizados, e, enquanto agem, pensam com ou contra os outros. 
Estas pessoas, reunidas em grupos, ou bem se empenham, de acordo 
com o caráter e a posição dos grupos a que pertencem, em transformar 
o mundo da natureza e da sociedade a sua volta, ou, então, tentam 
mantê-lo em uma dada situação. A direção dessa vontade da atividade 
coletiva de transformar ou manter é que produz o fio orientador para a 
emergência de seus problemas, seus conceitos e suas formas de 
pensamento. De acordo com o contexto particular da atividade 
coletiva de que participam, os homens tendem sempre a ver 
diferentemente o mundo que os circunda. 

 

Perspectiva semelhante é defendida por Reis (2000, p. 99-100). Segundo esse 

autor, apoiando-se em Burgière (1979), no mesmo contexto em que era gestado o 

programa de renovação da História, que veio a se tornar hegemônico, se desenvolviam 

simultaneamente, em vários países da Europa, movimentos semelhantes. Ou seja, havia 

vários locais de pensamento, dispersos, que não partilhavam de um mesmo espaço 

institucional de formulação e debate, mas que compartilhavam as mesmas 

preocupações, em uma mesma conjuntura, temporal, de reflexão e divulgação. O trecho 

a seguir, sobre o trabalho dos fundadores dos Annales, endossa essa correlação (Reis, 

2000, p. 98): 

[...] os fundadores não eram “marginais” – eles cultivavam a 
marginalidade para conseguir um espírito diferente do de sua época. 
Na verdade, eles eram filhos de professores universitários, eram 
“herdeiros” de postos acadêmicos. Seu programa não foi uma intuição 
original desses dois solitários e geniais, mas o desenvolvimento, 
graças às condições favoráveis específicas da França, de um programa 
que era formulado ao mesmo tempo na Inglaterra, Bélgica, Polônia, 
países escandinavos. 
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Uma outra forma de análise adotada é a do Materialismo Histórico-Dialético 

de Karl Marx8, a qual busca compreender as reflexões produzidas num determinado 

período a partir do modo de produção em que elas estão inseridas. Ou seja, a conjuntura 

econômica e social europeia do período entre guerras é a referência para se estabelecer a 

correlação entre reflexão e produção do conhecimento, tanto econômico quanto 

historiográfico. Em termos bem sintéticos, podemos considerar que o movimento das 

ideias, presente tanto na Europa quanto no Brasil, se dava em um contexto de mudança 

do capitalismo liberal para o monopolista. Vivia-se um período da história do século 

XX identificado por Hobsbawm (1995) como a “Era da Catástrofe”, de uma crise geral 

da sociedade liberal do século XIX, em seus componentes econômicos, político-sociais 

e nas formas de pensar. 

Portanto, a partir do afirmado acima, dividimos o trabalho da seguinte maneira: 

após esta introdução, expomos sucintamente o contexto em que as reflexões dos 

teóricos analisados são produzidas; em seguida apresentamos a contribuição de Braudel, 

além de sua experiência no Brasil; depois fazemos uma síntese das reflexões de Caio 

Prado Júnior e Celso Furtado sobre a economia colonial brasileira e, por fim, tecemos 

breves considerações sobre o campo comum do pensamento dos intérpretes brasileiros 

que analisamos e de Braudel. 

 

 
A Conjuntura Comum ao Surgimento da Escola dos Annales e da Moderna 
História Econômica Brasileira 

 

A partir dos métodos da Sociologia do Conhecimento e do Materialismo 

Histórico-Dialético, fazemos neste item um breve relato do contexto europeu e 

brasileiro, onde se desenvolveram as reflexões dos autores que analisamos. 

Na década de 1930, período em que a Europa vive os anos da Grande Depressão, 

juntamente com a ascensão do fascismo e do nazismo, observamos, no âmbito da 

economia, um forte questionamento do domínio da teoria neoclássica. Tal movimento é 

centralizado por John Maynard Keynes em A Teoria Geral do Emprego, do Juro e da 

Moeda (1936)9, o qual afirma que a economia não tende ao equilíbrio, mas sim ao 

desequilíbrio e à depressão e que cabe ao Estado atuar como agente minimizador de tais 

fatos. Daí se decorre (num período de aproximadamente cinquenta anos, até 1980) num 
                                                           
8 Ver Marx (1987 [1905]). 
9 A primeira edição foi em 1936, utilizamos a edição de 1982. 
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predomínio da defesa do planejamento estatal no capitalismo, uma das bases da 

socialdemocracia europeia, como podemos observar em teóricos como Karl Mannheim 

sobre a planificação democrática, contrapondo-se ao liberalismo e ao planejamento de 

tipo soviético (visto por ele como totalitário), e, também, no liberalismo fora dos 

horizontes de política de Estado10. 

No campo específico da História, observamos um movimento de renovação a 

partir das ações empreendidas por um grupo de historiadores reunidos em torno da 

chamada Escola dos Annales, na França, onde se destacavam Marc Bloch, Lucien 

Febvre e mais adiante, Fernand Braudel. 

De acordo com Rojas (2003, p. 99), os anos compreendidos entre 1923 e 1949 

coincidem “[...] com a singular conjuntura vivida pela França, pela Europa e até pelo 

mundo inteiro entre as duas Grandes Guerras Mundiais do século XX”. Para esse autor, 

tratou-se de uma conjuntura intelectual excepcionalmente rica, “[...] expressa em 

múltiplas correntes, obras e projetos de ordem crítica diante das formas da cultura 

dominante, e que constitui a atmosfera específica na qual se desdobrará essa primeira 

etapa do itinerário biográfico de Fernand Braudel”. É importante ainda destacar que, 

fazendo parte desse clima intelectual dos anos de formação braudeliana, se inclui, em 

especial, sua experiência brasileira, em duas ocasiões, 1935-7 e 1947, momentos que 

fazem parte dessa efervescente conjuntura intelectual que antecedeu a publicação de sua 

obra máxima, O Mediterrâneo e o Mundo Mediterrâneo na Época de Felipe II (1949)11. 

Nesse período, no Brasil, observamos, a partir da Revolução de 1930, a 

consequência de um movimento que já vinha se construindo desde a década de 1920 e 

que se caracterizava pela insatisfação crescente com os rumos da Primeira República, de 

caráter oligárquico e agrarista, indo cada vez mais num sentido contrário aos interesses 

dos núcleos urbanos industriais, tanto dos capitalistas quanto dos operários. Nessa 

década podemos observar tal insatisfação nos seguintes acontecimentos políticos e 

culturais: os movimentos tenentistas, a Coluna Prestes e a Semana de Arte Moderna de 

1922. 

Portanto, a partir da década de 1930, com a ascensão de Vargas ao poder, 

observamos o enfraquecimento do predomínio de uma economia voltada para fora (em 

prol de uma maior diversificação) e o início do Processo de Industrialização por 

                                                           
10 Para mais detalhes sobre esse período ver Hobsbawm (1995), Fusfeld (2001, cap. 10). Sobre o 
planejamento democrático em Mannheim, ver Mannheim (1962 [1940]) e Mannheim (1972b [1951]). 
11 A edição mais recente no Brasil é de 2016, da EDUSP. 
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Substituição de Importações (ISI), do desenvolvimentismo e do que Celso Furtado 

denominou de mudança do centro dinâmico da acumulação capitalista no Brasil, 

passando a ser uma economia voltada para dentro12.É necessário ainda destacar, no 

cenário político, uma profunda reorganização do Estado brasileiro, exemplificada no 

que Sônia Draibe denominou de constituição de uma nova “ossatura material”, marcada 

por uma forte centralização político-institucional e econômica. 

A década de 1930 também é caracterizada pela profusão de interpretações do 

Brasil que buscam, ao examinar o passado, encontrar soluções para se poder construir a 

nação, tal como observamos nas reflexões de Caio Prado Júnior, Sérgio Buarque de 

Holanda e Gilberto Freyre13. 

Nesse período também podemos destacar a constituição do campo de pesquisas 

de História Econômica do Brasil, iniciado com Roberto Simonsen com o livro História 

Econômica do Brasil (1937), o qual pode ser considerado um marco no processo de 

emancipação da História Econômica no país. Simonsen inaugurou uma diretriz 

interpretativa para a história de nossa economia, referenciada na presença de um 

produto dominante, cujo comportamento cíclico, ou ciclos, servirá de fio condutor dos 

diferentes momentos da história brasileira (Freitas Filho, 1988, p. 6-9). Esse movimento 

também conta com a participação de Caio Prado Júnior, primeiro intérprete marxista 

original do Brasil. Tal campo se tornaria uma das bases do que viria a se constituir nas 

décadas de 1930, 1940 e 1950, o pensamento desenvolvimentista14, no qual teve Celso 

Furtado como um dos seus principais integrantes. 

Portanto, podemos identificar em Caio Prado Júnior e Celso Furtado autores de 

obras que firmaram a História Econômica enquanto área do conhecimento singular da 

História do Brasil. A formação intelectual e seus principais trabalhos se realizaram em 

uma conjuntura nacional e internacional (entre as décadas de 1930 e 1950) na qual a 

História em geral e a econômica em particular, se consolidavam na busca de novos 

caminhos e de reconhecimento científico. 

Podemos observar também que se desenvolvia no Brasil algo semelhante ao que 

se dava na Europa, em especial na França. Foi o momento em que os elementos de 

ordem econômica começavam a atrair de forma permanente o interesse dos 

historiadores, deixando para um segundo plano os aspectos políticos, de uma história 

                                                           
12 Para mais detalhes, ver Furtado (2007 [1959]), Draibe (1985), Fausto (1997) e Bielschowsky (2000). 
13 Observamos tais reflexões em Prado Jr. (1983 [1933]; 2000 [1942]), Freyre (2006 [1933]) e Holanda 
(2014 [1936]). 
14 Para mais detalhes sobre o desenvolvimentismo brasileiro, ver Bielschowsky (2000). 
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focada no estudo das trajetórias pessoais, militares ou diplomáticas. O pensamento 

marxista e as transformações que se davam na então recém-formada URSS, tiveram 

uma forte repercussão em ambos os cenários15. Sem sombra de dúvida, teríamos nesse 

ponto uma das primeiras “coincidências” intelectuais, promovidas pela conjuntura 

nacional e europeia, com o movimento da Escola dos Annales. 

Se havia essa concomitância, resta-nos então verificar as características e 

particularidades dos Annales e da História Econômica do Brasil. Para análise desse 

movimento, nos apoiamos na afirmativa de Burke (1991, p. 19), segundo a qual, desde o 

final do século XIX e início do XX, os historiadores econômicos talvez tenham sido os 

opositores mais bem organizados ao predomínio da História Política no âmbito do 

conhecimento histórico. 

Procuraremos, por conseguinte, estabelecer dois itinerários. O primeiro deles 

circunscrito à formação de uma História Nova, identificada com os Annales, suas 

características e principais formadores, a partir das contribuições de Bloch, Febvre e 

Braudel. E o segundo itinerário parte desse clima de efervescência intelectual, agora 

ambientado no cenário nacional, conforme analisamos nos itens seguintes. 

 

 

Principais Diretrizes dos Annales e a Contribuição de Braudel 

 

Fernand Braudel, um dos mais importantes historiadores do “breve século XX”, 

viveu de 1902 a 1985. Sua formação intelectual, de acordo com Rojas (2003), ocorreu 

entre os anos de 1923 e 1949, ocasião em que vivenciou situações marcantes que teriam 

contribuído, dentre outros, para o amadurecimento de sua concepção de história, assim 

como para a realização de sua obra máxima O Mediterrâneo e o mundo mediterrâneo à 

época de Felipe II(1949). Dentre as experiências marcantes, que constituíram as bases 

para formação de Braudel, sem sombra de dúvidas se encontram os poucos, mas 

intensos, anos passados no Brasil.  

Braudel nasceu em Lorena, região ocidental da França, vivendo parte de sua 

juventude em Paris, onde se formou em História na Sorbonne16, o que lhe permitiu 

lecionar essa disciplina durante alguns anos na Argélia, antiga colônia francesa.  

                                                           
15 Entretanto, devido à limitação de espaço, a influência direta do marxismo nessas correntes não será 
vista neste trabalho. 
16 Sorbonne ainda era um centro onde prevalecia uma orientação tradicional da História. 
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Segundo Rojas (2003), foi somente a partir de 1927 que Braudel iniciou, não só 

um trabalho sistemático de pesquisa em arquivos, mas também sua transição de um 

historiador tradicional para outro mais identificado com as posições do movimento dos 

Annales17. O marco desse processo teria sido uma série de importantes contatos com 

historiadores como, Henri Hauser, H. Berr e H. Pirenne, que lhe apresentaram tanto o 

universo de uma nova história em construção, quanto o Mediterrâneo enquanto tema de 

observação e estudo. Para seu envolvimento com esse objeto de pesquisa, foi ainda 

decisivo o encontro de arquivos e de um conjunto de documentos que lhe facultaria o 

estudo econômico e social da região mediterrânea.  

Outro componente desse processo de construção intelectual do historiador das 

estruturas foi sua incorporação à chamada Missão Francesa que veio ao Brasil, ainda na 

primeira metade da década de 1930.   

Deixando para outra oportunidade a discussão sobre o caráter colonizador das 

missões intelectuais e artísticas (Cf. Novais, 1994) que aqui aportavam desde o início do 

século XIX, incluindo a Missão Francesa de 1935, vamos concentrar nosso olhar na 

conjuntura de debate intelectual que acontecia tanto no Brasil quanto na Europa. Nesse 

contexto, se destacava a perspectiva renovadora dos estudos históricos proposta pelo 

grupo em torno da revista Annales, assim como o movimento de “redescobrimento do 

Brasil”, conforme definido por Mota (1975), observado em Prado Jr., Freyre, Holanda e 

Simonsen (conforme vimos no item anterior). 

O movimento de renovação da historiografia francesa a partir dos Annales e o 

“redescobrimento do Brasil” vão compor o ambiente intelectual em que teve 

prosseguimento a formação intelectual de Braudel. Ao desembarcar no país em 1935, 

fazendo parte da já mencionada Missão Francesa, tinha início o capítulo brasileiro e 

latino-americano de Fernand Braudel.  

Embora a vinda de Braudel para o Brasil, já com 33 anos, tenha sido fruto do 

acaso, o historiador nunca deixou de repetir, e muitos reproduzirem, que foi aqui onde 

se tornou uma pessoa inteligente18. De acordo com Rojas (2003, p. 102), tal ênfase se 

deve ao fato de que a experiência brasileira, “[...] gerou todo um amplo processo de 
                                                           
17 A “Escola dos Annales” surgiu a partir da fundação da revista Annales d’Histoire Économique et 
Sociale, em 1929, por LucienFebvre e Marc Bloch e que se caracterizou por se distinguir das demais 
correntes da História tradicional através: i) da ênfase no econômico-social versus o político-factual, 
centrado nas ações, nos grandes feitos e nos grandes heróis; ii) da interdisciplinaridade e sua aproximação 
com as ciências sociais, com influências de Durkheim e Berr; iii) de temas mais próximos ao cotidiano, 
das mentalidades; iv) de uma nova temporalidade, diferente da História tradicional que adotava o tempo 
linear. 
18 Para as entrevistas dadas por Braudel, ver a minuciosa pesquisa de Lima (2009).  
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reflexão autocrítica e de revalorização de todo um conjunto de suas concepções antes 

adquiridas”. Esse processo, aliado ao avanço em sua pesquisa sobre o Mediterrâneo, 

deram o impulso decisivo na formulação de sua concepção renovadora de pensar e 

escrever a História.  

Por sua vez Lima (2009), em seu minucioso capítulo sobre o Brasil transforma 

Braudel, chega a conclusão de que, foi durante seus anos no Brasil que “[...] a ‘nova 

história’ desenvolvida pelos Annales, esta sim, conquistou-o naqueles anos e o 

transformou profunda e definitivamente” (Lima, 2009, p, 107); ou seja, com a ajuda dos 

brasileiros, foi sendo gestado o inovador historiador do Mediterrâneo.   

A Missão Francesa que chegou à capital paulista, para lecionar na Faculdade de 

Filosofia, Ciências e Letras da recém-criada Universidade de São Paulo, era composta 

por outros professores, quase todos iniciando suas carreiras. Do grupo, além de Braudel, 

o mais velho, fazia parte nomes como, Roger Bastide, Levi Strauss, Pierre Monbeig, 

todos que, anos mais tarde, tiveram projeção internacional em seus campos de estudo.  

Chegando ao Brasil, em abril de 1935, Braudel foi lecionar na cátedra de 

História das Civilizações. Essa atividade levou ainda a se envolver com temas e 

problemas ligados à história do continente latino americano e não só do Brasil.  

Na interpretação de Rojas (2003, p. 119), o impacto das diferenças culturais 

entre Brasil e Europa teria contribuído para que o autor se distanciasse cada vez mais de 

uma visão eurocêntrica da história mundial, algo que já vinha ocorrendo desde o final 

da Primeira Guerra Mundial. 

Em uma biografia de Braudel, o autor, Pierre Daix (1999), sutilmente intitulou 

de “o desenraizamento libertador” o capítulo onde trata dos anos vividos pelo 

biografado no Brasil (1999, p. 129-158). Foram anos de descobertas e transformações, 

diante das novidades proporcionadas pela natureza e por uma sociedade que se mostrava 

bastante contrastante com a europeia e que, instigaram seu pensamento e reflexão sobre 

o significado da História.   

E, conforme registrou Daix (1999, p. 149), “[...] embora Braudel ainda esteja 

longe de conceber aquilo a que se referiria como a longa duração, já percebe 

intuitivamente um relativismo das durações, uma diferenciação geográfica das durações. 

O tempo da história não é uniforme. É inseparável do espaço”. 

A própria atividade para a qual foi designado, ministrar aulas de História da 

Civilização, na nova faculdade, teria lhe levado a necessidade de estudar e rever seus 

conhecimentos sobre a História Universal. Diante da nova realidade que era o Brasil, e 
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já incorporando os anos de experiência argelina, Braudel, de acordo com Rojas (2003, 

p. 121), tentou ensaiar uma “[...] explicação da civilização brasileira a partir das chaves 

da vida e dos movimentos do Oceano Atlântico, do mesmo modo como tentara explicar 

a Europa a partir do mundo mediterrâneo”. Essa tentativa já estaria indicando a gênese 

do processo que levaria à formulação da ideia sobre as permanências, presentes nas 

diversas civilizações, assim como do tempo longo, da longa duração.  

Como destacaremos mais adiante, essa diretriz integradora dos movimentos da 

história europeia e brasileira (assim como latino-americana), também estará presente 

nas interpretações sobre a economia, dos dois representantes da nossa história 

econômica, Caio Prado Júnior e Celso Furtado. Em seus escritos, ainda será possível 

identificar algo que podemos correlacionar ao conceito braudeliano de permanência, de 

uma estrutura econômica e social de longa duração, na história do Brasil.  

O amplo envolvimento de Braudel na vida acadêmica paulistana na década de 

1930 aparece como uma importante lição que pode ser tirada dessa sua experiência 

brasileira. Conforme assinala Rojas (2003, p. 122): “A participação no meio acadêmico 

de São Paulo será, para Fernand Braudel, uma participação integral, desenvolvida tanto 

na docência como na pesquisa, na formação de novos historiadores, bem como nas 

publicações de divulgação historiográfica [...]”. 

E, indo mais além dessa imersão, deve ser acrescentada a incorporação da 

experiência de viver em outra sociedade, distinta da europeia, o que lhe permitiu 

ampliar os horizontes de seu quadro analítico e conceitual histórico em gestação. É 

também Rojas (2003, p. 30), que sintetiza o legado dessa vivência tropical, constituída, 

tanto pelo fortalecimento da inclinação para a história econômica e social, quanto por 

uma “[...] reflexão mais sistemática sobre a coexistência dos tempos e da dialética 

passado/presente [...]”.  

Podemos ainda acrescentar que, o próprio quadro europeu e internacional, desde 

o final da Primeira Guerra, deixava de ser favorável ao velho continente, mergulhado 

em uma crise aguda de valores políticos e sociais, assim como tendo sua hegemonia dos 

anos da Belle Époque visivelmente ameaçada pela pujança do capitalismo norte 

americano.  

Em outubro de 1937, às vésperas da implantação do Estado Novo varguista, 

conclui-se a primeira fase dos anos brasileiros de Braudel. O historiador retornou a 

Paris, tendo sido nomeado para a École Pratique de Hautes Études. Sua volta à capital 

francesa se deu em um momento crítica da história europeia; na França ascendia um 
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governo de coalizão de esquerda, a Frente Popular, prosseguia a Guerra Civil Espanhola 

e a o Nazi-Fascismo começava a se alastrar no continente. E, como parte dessa 

conjuntura, firmava-se, no campo dos estudos históricos franceses, o “espírito dos 

Annales”. 

Braudel só retornaria ao Brasil dez anos mais tarde, já intelectualmente formado, 

logo após apresentar sua famosa tese sobre Felipe II e o Mediterrâneo.  

Após sua partida do Brasil em outubro de 1937, até a conclusão e apresentação 

de sua pesquisa monumental, Braudel registrou duas outras experiências marcantes em 

seu percurso intelectual.  

Ao deixar o país em 1937, as contingências da sorte mais uma vez se 

encarregaram de influir na trajetória intelectual de Braudel. Desta feita, o acaso fez com 

que seu caminho se cruzasse com o de Lucien Febvre, no momento em que o famoso 

historiador dos Annales retornava da capital argentina, após uma série de conferências.  

Segundo Lima (2009, p. 141), “[...] esse encontro foi decisivo para a 

aproximação dos dois, que criaram um forte vínculo de amizade por toda a vida”. O 

mesmo autor (2009, p. 32) ainda registra que, ao longo dos dias de viagem, Febvre e 

Braudel tiveram a oportunidade de conviverem de forma intensa, vindo o primeiro a se 

torna “uma espécie de pai espiritual de Braudel”. 

A outra, e difícil experiência, ocorreu nos anos da Segunda Guerra Mundial. O 

início do conflito teria coincidido como o momento em que Braudel começava a redigir 

sua tese sobre o Mediterrâneo. O historiador fora convocado e, logo a seguir, em 1940, 

foi feito prisioneiro dos alemães, permanecendo até o final da guerra nessa condição.  

Enquanto oficial da reserva, e seguindo as convenções internacionais sobre 

prisioneiros de guerra, Braudel e outros tiveram um tratamento mais humano. Era-lhes 

permitido se corresponderem com familiares e amigos, não realizarem trabalhos 

forçados e receberem livros. Rojas (2009, p. 31-32) considera que, durante o período de 

cativeiro, Braudel teria descoberto e delineado seu esquema tripartite dos diferentes 

tempos sociais e históricos, estabelecendo ainda as principais coordenadas de sua 

perspectiva sobre a longa duração. A citação a seguir, retirada de Lima (2009, p. 32), 

registra a situação angustiante vivenciada por Braudel e como buscou atenuá-la, 

redigindo O Mediterrâneo...: 

Todos aqueles acontecimentos despejados sobre nós pelo rádio e pelos 
jornais de nossos inimigos, ou mesmo as notícias de Londres, que as 
rádios clandestinas nos transmitiram, eu tinha de superar, de rejeitar, 
de negar. Abaixo o acontecimento, sobretudo o acontecimento 
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contrariante! Eu precisava acreditar que a história e o destino se 
escreviam em muito maior profundidade. (...). Foi assim que me pus 
conscientemente em busca da linguagem histórica mais profunda que 
eu podia apreender, ou inventar: o tempo imóvel, ou pelo menos de 
lentíssimo desenrolar, obstinado em repetir-se. 

 

Ainda no cativeiro, Braudel continuou mantendo sua ligação e interesse pelo 

Brasil. Na ocasião escreveu e publicou um artigo sobre o sociólogo brasileiro Gilberto 

Freyre e sua obra, que se constitui em seu primeiro artigo na revista Annales. Findo o 

conflito e após o fuzilamento, em 1944, de Marc Bloch, outro expoente dos Annales, 

Fernand Braudel pode apresentar sua monumental obra.  

Os anos passados no Brasil tiveram uma grande contribuição para o processo de 

formação do grande historiador do século XX que veio a ser Fernand Braudel. No 

espaço brasileiro, em contato com uma realidade sócio cultural bem diferente da 

europeia, mas que mantinham entre si um elo integrador, assim como a percepção de 

existência de distintas temporalidades, de que o passado, muitas vezes, aflorava de no 

tempo presente, lhe deram fortes argumentos que reforçaram suas convicções sobre a 

existência de um tempo histórico distinto do tempo convencional da história tradicional. 

De nossa parte, queremos assinalar a coexistência de um pensamento renovador 

sobre a compreensão da realidade brasileira, em concomitância com a presença, 

convívio e amadurecimento do pensamento braudeliano. Aqui também se desenvolvia 

uma vertente inovadora de reflexão sobre nossa realidade, na medida em que 

considerava a necessidade de se voltar para um passado ainda presente, na busca de 

nossas raízes, como condição de alterá-lo. Nos dois pensadores selecionados, em suas 

obras iniciais, gestadas na mesma conjuntura de Braudel, sem dúvida, poderemos 

encontrar elementos que justifiquem essa perspectiva, como segue no próximo item. 

 

 
Uma Síntese das Diretrizes de Caio Prado Júnior e de Celso Furtado sobre a 
Economia Colonial Brasileira 

 

A Reflexão de Caio Prado Júnior: O Sentido da Colonização 

Caio Prado Júnior, pensador e militante do Partido Comunista do Brasil (PCB), 

tem um perfil coerente e independente com relação às suas posições, usando suas raízes 

políticas como ferramenta para a construção de um pensamento que confrontava com as 

teorias dominantes em sua época, abstraindo-se de posturas dogmáticas vigentes e 

tornando-se pioneiro na análise marxista da formação econômica e social do Brasil, em 
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particular da transição do período colonial para o de nação independente a qual não se 

deu, na sua visão, por um processo natural, mas foi fruto de ambições típicas do período 

mercantilista que adentraram no país com um viés comercial e, partindo exclusivamente 

disto, moldaram toda estrutura nativa vigente para alcançar seus objetivos. É neste 

sentido que o autor se aproxima de algumas grandes figuras intelectuais da época que 

fizeram história: Gilberto Freyre e Sérgio Buarque de Holanda, os quais buscaram 

reconstruir a identidade nacional diante do passado colonial dissecado em suas 

dimensões não apenas políticas e econômicas, mas também sociais e geográficas. Desta 

maneira surgiu a necessidade de se aprofundar no período colonial brasileiro para 

entender a formação do Brasil contemporâneo. 

Podemos observar essas reflexões de Prado Júnior a partir de Evolução Política 

do Brasil (lançado pela primeira vez em 1933)19, mas é em Formação do Brasil 

Contemporâneo (primeira edição datada de 1942)20 que Caio Prado Júnior traz a grande 

inovação no pensamento econômico brasileiro ao trabalhar o sentido da colonização, 

visto por ele como comercial e capitalista, indo contra as reflexões anteriores (e também 

do PCB) nas quais afirmavam ter existido uma etapa feudal durante o período colonial. 

O autor analisa a conjuntura brasileira tendo como pano de fundo a dialética que 

relaciona a colonização do Brasil com o seu modus operandi, traçando uma completa 

relação entre teoria e história. Nesta linha de pensamento, o fenômeno não apenas 

consegue explicar suas próprias manifestações, mas, sobretudo, é explicado por elas 

próprias, tendo uma única realidade apresentada e esclarecida em dois movimentos 

distintos e simultâneos. Assim, o sentido da colonização tem sua primeira manifestação 

já no povoamento destas terras, que desequilibraria tanto a vertente cultural em relação 

aos nativos, quanto a estabilidade entre litoral e interior ao promover a atividade 

agrícola. Para ele, o processo de colonização do Brasil é a marca cultural e social da 

estrutura dos dias atuais (neste caso, década de 1940), fortemente influenciada pelo 

mercantilismo vivido a partir do século XV, que levou a burguesia lusitana a canalizar 

seus esforços comerciais em direção ao mercado externo para que seus lucros fossem 

aumentados, tendo como apoio a metrópole portuguesa. Segundo Rêgo (2000, p. 40):  

Assim ficam contemplados os três elementos constitutivos da 
organização agrária do Brasil colonial: grande propriedade, 
monocultura e trabalho escravo. Caio Prado enfatiza a conjugação 
desses elementos numa mesma unidade produtora: isso tipifica a 
grande exploração rural. 

                                                           
19 Utilizamos para análise neste subitem a edição de 1983. 
20 Utilizamos para análise neste subitem a edição de 2000. 
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Antes de tratar diretamente do período colonial brasileiro e suas implicações, 

Caio Prado Júnior tem um duplo cuidado em situar este assunto de tal forma que haja 

conexão entre fatos e situações que ocorriam simultaneamente tanto na metrópole 

quanto na colônia, pois para ele os fatos antecedentes e seu contexto são tão importantes 

quanto os acontecimentos em si. Se por um lado não é possível esquecer toda 

movimentação política e econômica que vivia a Europa – de maneira particular, 

Portugal – por outro, são destacadas as condições naturais encontradas no Brasil pelos 

colonizadores, a fim de melhor contextualizar o sentido da colonização. Nas palavras de 

Prado Jr. (2000, p. 8): 

No alvorecer do século XV, a história portuguesa muda de rumo. 
Integrado nas fronteiras geográficas naturais que seriam 
definitivamente as suas, constituído territorialmente o Reino, Portugal 
se vai transformar num país marítimo...não tardará, com suas 
empresas e conquistas no ultramar, em se tornar uma grande potência 
colonial. 

 

A despeito de não conseguirem no início encontrar ouro para enviá-lo ao 

continente europeu como fizeram os espanhóis, os lusitanos não tiveram outra saída 

senão conduzir a forma de exploração colonial pela via agrária, subjugando-a a 

latifúndios. Tal passo de certa forma fez com que o modelo de capitanias hereditárias 

utilizado pelos portugueses nas ilhas atlânticas fosse aqui adotado, quando a 

propriedade da terra era entregue a quem dela pudesse aproveitar de maneira individual, 

em moldes semelhantes ao feudalismo, mas de cunho completamente diferente e do 

qual se afastaram para dedicarem-se à atividade comercial; o regresso ao cultivo da terra 

traz consigo outros hábitos antigos e indispensáveis, como a necessidade de gado e a 

mão-de-obra escrava para o trabalho. 

A descoberta de novas terras na América não trazia em sua origem um sentido 

de povoamento. A extração de produtos naturais, principalmente a descoberta do ouro, 

sem a necessidade de recorrer à agricultura, era o desejo mais profundo dos 

colonizadores, ainda sem imaginar que esta última seria a base econômica mais estável 

dos territórios conquistados. Enquanto que Portugal se ocupou da extração de madeira 

no mesmo período, a Espanha logrou encontrar metais preciosos logo no primeiro 

momento das descobertas, levando-a à ilusão que encontrara uma fonte quase 

inesgotável e assim a agricultura deixou por pouco de compor seus planos. Segundo 

Prado Jr. (2000, p. 14): 
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Os metais, que a imaginação escaldante dos primeiros exploradores 
pensava encontrar em qualquer território novo, esperança reforçada 
pelas prematuras descobertas castelhanas, não se revelaram tão 
disseminados como se esperava.... Viria depois, em substituição, uma 
base econômica mais estável, mais ampla: seria a agricultura. 

 

Para Caio Prado Júnior, o sistema agrário implantado no Brasil tinha por base a 

exploração agrícola extensiva que, conjugada ao trabalho assalariado (minoritário) e 

escravo, levava a mão de obra a constante subordinação ao senhor de engenho que, por 

sua vez, concentrava em suas mãos a renda e assim impedia o nascimento de uma 

economia interna. Ao limitar a circulação monetária dentro do território colonial, as 

características de liberdade, autonomia e soberania falhavam, e assim a constituição de 

uma nacionalidade não seria possível. Os colonizadores não vieram com o intuito de 

aqui se estabelecerem e formar uma nova sociedade, mas sim de colocarem em marcha 

a monocultura aplicada nas grandes propriedades – na qual a pequena propriedade 

jamais foi encaixada neste sistema – cuja produção seria sustentada pelo trabalho 

escravo, e isto amarrou o mercado interno da colônia de tal forma que não houve 

possibilidade de se viver independentemente do comércio externo e suas exigências.  

Caio Prado Júnior enumera muitos elementos da história colonial vivida pelo 

país – endossando o sentido da colonização – e que se faziam presentes na constituição 

da vida social e econômica do Brasil contemporâneo21, tendo como eixo principal o 

comércio: a monocultura, o escravismo, etc., obedecendo a um modelo cíclico 

prosperidade/crise conduzido internacionalmente com vias à exportação. Em uma 

análise mais interna da economia – mas ainda dentro da mesma perspectiva – o autor 

trouxe à tona toda a rede que compôs o ambiente para que o capitalismo pudesse se 

articular e prosperar dentro dos moldes coloniais: a agricultura de subsistência, a 

pecuária, dentre outros; dessa maneira, a vasta empresa comercial que se tornou o Brasil 

foi uma empreitada com vistas apenas à exploração de recursos naturais por parte da 

metrópole, condenando a colônia a atrasos político-econômicos que dificultariam a 

construção de uma sociedade com interesses próprios. 

Nas demais obras, como História Econômica do Brasil (lançada pela primeira 

vez em 1945 e com edições atualizadas até 1976), Caio Prado Júnior vai além, ao 

trabalhar os períodos imperial e republicano, sempre destacando a situação de economia 

colonial, subordinada aos países capitalistas centrais, apesar da independência política e 

                                                           
21 Tal observação de Caio Prado Júnior denota a longa duração. 
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da industrialização, mostrando a presença e continuidade de elementos do período 

colonial no Brasil contemporâneo, ou seja, a longa duração e a presença do passado no 

presente. 

 

 

A Reflexão de Celso Furtado: A Longa Duração da Economia Primário-
Exportadora 

 

Celso Furtado inicia suas reflexões sobre o tema da História Econômica do 

Brasil na sua tese de doutorado defendida em 1948 na Universidade de Paris (Sorbonne) 

sob a orientação de Maurice Byé e cujo título é Economia Colonial no Brasil nos 

Séculos XVI e XVII22. A partir dessa tese, Furtado continua suas reflexões sobre a 

formação econômica do Brasil no artigo Características Gerais da Economia Brasileira 

(1950), e nos livros A Economia Brasileira (1954), Uma Economia Dependente 

(1956)23 e Formação Econômica do Brasil (1959)24.  Esse último considerado uma das 

três obras que formam os pilares da moderna história econômica do país, fruto de 

pesquisas na Universidade de Cambridge, onde aprofundou as reflexões dos trabalhos 

anteriores. 

Nos parágrafos seguintes fazemos uma breve análise da reflexão de Celso 

Furtado sobre o tema da formação econômica do Brasil a partir da tese de 1948 e do 

livro de 1959, auxiliada por seu relato autobiográfico desse período, no livro A Fantasia 

Organizada (1985). 

Ao retratar como se deu a formação econômica do Brasil, Furtado apresenta seu 

raciocínio com base nas ideias de cunho desenvolvimentista, buscando por meio destas 

explicar o subdesenvolvimento de seu país nos moldes centro-periferia. Adepto a um 

modelo de matriz keynesiana, tem o estruturalismo como um paradigma a ser seguido 

de maneira particular na América Latina, dado que foi um dos participantes daComissão 

Econômica para a América Latina e o Caribe – CEPAL, criada em 1948. O método 

utilizado pelo autor tem como objetivo: “Aproximar a história (visão global) da análise 

econômica; extrair destas perguntas precisas e obter respostas para as mesmas na 

História” (Furtado, 1985, p. 205). 

                                                           
22 Analisamos neste trabalho a versão em livro publicada em 2001 pela HUCITEC e pela ABPHE. 
23 Esse livro se constitui somente numa parte do livro de 1954. 
24 Neste trabalho utilizamos a edição de 2007. 
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Desta maneira, o pensador leva os leitores a refletir sobre as hipóteses por ele 

levantadas e que possam relacionar as mesmas com o período colonial, tirando assim 

suas próprias conclusões e sendo estimulados à investigação acadêmica. Como todo 

acadêmico que se preza a escrever sobre determinado tema, Furtado parte de algumas 

perguntas fundamentais nas quais busca interligar economia e história; questionamentos 

de como se deu o financiamento inicial das terras coloniais – especulando inclusive que 

o dinheiro advindo do comércio com as Índias poderia ter sido usado para isto – bem 

como os motivos que levaram a empresa açucareira brasileira a ser exitosa em 

consonância com o mercado internacional. Sua análise se baseia, acima de tudo, no 

histórico pouco feudal que viveu Portugal e, consequentemente, trouxe para sua colônia. 

 A controvérsia para sustentar a existência do feudalismo no Brasil se deve, 

principalmente, às capitanias hereditárias que seriam reprodutoras de um regime feudal 

no qual Portugal na prática pouco vivenciou, mas o adotou para colonizar estas 

terras.Porém, tal hipótese, na sua visão, não confere, dado que o sistema feudal tinha 

como base política e social a servidão, o poder descentralizado, o isolamento cultural, a 

agricultura de subsistência e o atrofiamento da riqueza. Portanto, o choque com as 

características mercantis era claro e até mesmo antagônico, de forma que a transição de 

uma sociedade completamente feudal para uma sociedade com base mercantil poderia 

tardar tempo demais. Segundo Furtado (2001, p. 83): 

As capitanias eram simplesmente amplas concessões territoriais feitas 
a grandes capitalistas para que estes empreendessem a exploração 
agrícola do país. O objetivo da Coroa portuguesa era duplo: a) 
promover a efetiva posse da terra, b) criar riquezas que constituíssem 
objeto de comércio. 

 

Ao iniciar-se o século XV, a Europa buscava expandir seu comércio por via 

marítima tendo em vista as invasões turcas que prejudicavam as rotas comerciais, 

dificultando a ligação com seus parceiros no Oriente, Mediterrâneo, Índia e China. A 

pressão por um caminho alternativo que levasse ao desvio desses obstáculos conduziu, 

de maneira particular devido à geografia, Espanha e Portugal a se lançarem nessa 

empreitada. De antemão, vale a pena destacar que a expansão marítima organizada por 

Portugal ao Oriente tinha um caráter estritamente comercial – e não de ocupação 

colonial. Outro elemento importante a se destacar em relação à diferença das ações 

portuguesas no Oriente e nas colônias é a questão da emigração: nas primeiras, este 

elemento não esteve presente, o que caracteriza o interesse predominantemente 

comercial com aquelas terras. Nas palavras de Furtado (2001, p. 54): “A atuação 
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portuguesa no Oriente variou entre simples contato comercial e a dominação militar. 

Faltou-lhe sempre o elemento fundamental da colonização, que é a emigração”. 

Desde os primeiros instantes, diante da população indígena brasileira, os 

portugueses imprimiram naturalmente a escravidão ao comercializar o pau-brasil; este 

primeiro contato já daria os primeiros contornos à configuração da sociedade nas terras 

conquistadas: “A forma de exploração do pau-brasil, que define perfeitamente a 

natureza dos primeiros contatos de Portugal com Santa Cruz, condicionará as 

instituições sociais da futura colônia. Tal é o caso da escravidão” (Furtado, 2001, p. 73). 

Uma vez iniciada e rapidamente expandida a atividade açucareira no Brasil, 

houve a necessidade de um trabalho mais intensivo que levou à substituição do escravo 

indígena pelo escravo africano, pois os engenhos necessitavam de mão-de-obra cada vez 

mais adaptada ao serviço para que a produção crescesse em larga escala.Evidentemente, 

o custo para trazer este tipo de trabalho forçado demandava capital maior e só poderia 

ser usado em uma indústria altamente lucrativa, o que acabou acontecendo. E, com a 

prosperidade dos negócios não houve problema para negociar com o mercado de 

escravos africanos, investimento este que chegou a ser de até vinte por cento do capital 

fixo que a empresa utilizava (cf. Furtado, 2007, cap.8). Desta maneira, o Brasil entra na 

contra tendência europeia, ao passar do trabalho livre ao trabalho escravo, incorporando 

nestas terras elementos escravistas terrivelmente preconceituosos que penetraram na 

cultura e até hoje promove seus males. Sendo assim, o autor afirma que qualquer estudo 

que utilize a influência africana na composição da sociedade brasileira não pode ser 

feito sem a profunda referência à escravidão25. Nas palavras de Furtado (2001, p. 129): 

O negro escravo era utilizado na sociedade estritamente como 
máquina de trabalho. Seu patrimônio cultural havia sido desagregado 
e nada se lhe oferecia em substituição. O negro era conservado na 
mais completa ignorância... inteiramente alheio ao sistema de valores 
da civilização em que ingressava malgrado seu. 

 

Por sua vez, a indústria açucareira se desenvolve com imensa rapidez no século 

XVI, terminando este período com um aumento da produção de maneira acentuada. 

Segundo Furtado (2007), alguns elementos fundamentais que caracterizam a 

economia do século XX (subdesenvolvida) são frutos tanto da economia açucareira 

quanto da economia criatória na segunda metade do século XVII26.Como essas 

economias se caracterizam por uma certa estabilidade tanto em períodos de crescimento 

                                                           
25 Observamos aqui a presença da longa duração na análise de Furtado. 
26 Aqui se denota novamente a longa duração. 
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quanto de recessão, não houve impulso para que o panorama fosse modificado, tendo 

em vista que a mentalidade do colono estava imersa numa espécie de “zona de 

conforto” da qual ele não se movia. Em períodos de crescimento, o mesmo se dava em 

caráter extensivo com a incorporação de terras e mão-de-obra, sem a preocupação na 

melhoria da infraestrutura que pudesse afetar positivamente tanto os custos de produção 

quanto a própria produtividade. Por sua vez, em período de crises, como os custos com 

salários e insumos era baixo, a economia se fazia resistente a efeitos que no curto prazo 

atingiam os preços e os forçava para baixo (espécie de oferta totalmente inelástica). 

Destaca-se que, a curto prazo, tanto a economia açucareira quanto a criatória eram 

suscetíveis aos mesmo efeitos. 

Sendo assim, Celso Furtado identificou que o sentido da colonização brasileira 

foi dado pela expansão do mercado externo europeu, o qual imprimiu o ritmo de toda 

produção da colônia e a tornou dependente dos ditames da metrópole. Dessa forma, 

terminando como uma economia de subsistência ao ter sua política subjugada às 

oscilações completamente dependentes dessa mesma estrutura mercantil externa, foi 

incapaz de proporcionar transformações estruturais que pudesse levar o Brasil ao 

desenvolvimento interno. 

Segundo Furtado (2007), a dinâmica da colonização continua no período da 

mineração e, após seu fim, na tentativa de retomar a participação no mercado mundial 

pela agricultura (porém, com sucesso efêmero). No decorrer do século XIX, após a 

independência, Furtado observa o predomínio de uma economia de caráter primário-

exportador e subordinada a Inglaterra (principal país central nesse período), denotando 

uma situação que explica o subdesenvolvimento brasileiro no século XX, mesmo com o 

início do desenvolvimento de uma industrialização de maneira mais marcante a partir do 

final do século XIX e intensificada a partir do início do Processo de Industrialização por 

Substituição de Importações (ISI). 

Portanto, podemos afirmar a presença da longa duração na reflexão de Furtado 

ao observar a permanência do subdesenvolvimento e das disparidades regionais (que ele 

buscava superar nas suas atuações na CEPAL na década de 1950 e na SUDENE na 

década de 1960) como reflexo da economia do período colonial. 

 

 
Considerações Finais: A Longa Duração e o Passado Visível no Presente: Um 
Campo Comum entre Caio Prado Júnior, Fernand Braudel e Celso Furtado 
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Como forma de sistematização, podemos afirmar que o tema em comum da 

longa duração e do passado visível no presente (no período em que produzem suas 

obras) pode ser encontrado nas reflexões de Caio Prado Júnior e Celso Furtado quando 

trabalham com a temática da permanência da situação periférica, ou seja, para Caio 

Prado Júnior, da situação colonial, apesar da independência política e da 

industrialização e de Celso Furtado como a continuidade da situação de 

subdesenvolvimento em que passado e presente convivem, como podemos observar no 

tema das disparidades regionais. 

Em Braudel, a partir da experiência brasileira, observamos que a longa duração 

será o tema principal nas suas reflexões a partir da década de 1950, dentro do 

movimento iniciado com a Escola dos Annales, de uma História que enfatiza os 

aspectos econômico-sociais, é interdisciplinar, adota uma nova temporalidade e trabalha 

com temas mais próximos ao cotidiano, das mentalidades. 

Por fim, podemos observar nos autores estudados, reflexões coerentes com o 

contexto econômico-político-social em que estão inseridos, indo ao encontro das formas 

de análise que adotamos neste trabalho, isto é, a Sociologia do Conhecimento e o 

Materialismo Histórico-Dialético. 
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