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Resumo 
O presente ensaio tem por objetivo analisar as interpretações teóricas acerca da problemática 
sobre a transição do capitalismo no Brasil e considerar as vertentes que estudam como os fatores 
estruturais reproduzem uma inserção desigual da economia brasileira no cenário global. Parte-se 
do pressuposto que o processo histórico não é um fenômeno de padronização, mas de 
acentuação de desigualdades.  Justifica-se a realização deste estudo, sem dúvida, pela relevância 
de se compreender como o padrão histórico brasileiro resultou em uma estrutura não dotada de 
autonomia para converter endogenamente seu processo de desenvolvimento. Utilizar-se-á, para 
tanto, a análise histórico-estruturalista, mediante a compreensão de que o subdesenvolvimento é 
uma produção histórica e não um processo natural. 
 
Palavras-chave: Padrão histórico; Capitalismo; Dependência; Desenvolvimento econômico; 
Brasil. 
 
 
Abstract 
This essay aims to analyze the theoretical interpretations about the problematic on transition of 
capitalism in Brazil and consider the who study how the structural factors reproduce unequal 
insertion of the brazilian economy in the global scenario. The assumption that the historical 
process is not a phenomenon of standardization, but of accentuation of inequalities. It is 
appropriate to carry out this study, no doubt, by the relevance to understand how the standard 
Brazilian history resulted in a structure not endowed with autonomy to convert endogenously 
your development process. Will be used for this purpose, the historical analysis-structuralist, by 
understanding that underdevelopment is a historical production and not a natural process. 
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A temporalidade da história possibilita o reconhecimento de vários padrões de 

desenvolvimento capitalista nas diversas nações. Ademais, a transição do capitalismo 

não acontece de modo uniforme no território global. Pelo contrário, o desenvolvimento 

histórico do capitalismo traz consigo a consolidação de uma divisão internacional do 

trabalho nos diferentes países. Não obstante, no caso brasileiro, verifica-se a emergência 

de determinantes e limites estruturais que acabaram por solidificar esse modo de 

produção como dominante.  

Mello (1982) denomina de retardatária a industrialização que ocorreu na 

América Latina e, por conseguinte, no Brasil. Segundo o autor, o desenvolvimento de 

tal processo não ocorreu de forma endógena, mas obedeceu a um comando das 

economias centrais, ratificando assim a problemática e a especificidade que envolve a 

industrialização latino-americana.   

Dito isso, a divisão internacional do trabalho culminou com a reprodução de 

disparidades entres as economias globais, bem como em uma divisão entre as 

economias: as periféricas, de um lado, e as centrais, do outro.  

O expediente até então apresentado, necessariamente, permite a algumas 

inquietações de pesquisa, dentre as quais, sugere-se discutir como fatores estruturais 

determinam uma hierarquia entre os países, corroborando a existência de um núcleo 

orgânico e países periféricos.  

Com efeito, o objetivo do ensaio é resgatar interpretações teóricas acerca da 

transição do capitalismo na economia brasileira, ressaltando seus determinantes e 

entraves estruturais, cujas características remontam traços de periferia nos termos de 

Prebisch (2000).  

Justifica-se a realização deste estudo, sem dúvida, pela relevância de se 

compreender como o padrão histórico brasileiro resultou em uma estrutura não dotada 

de autonomia para converter endogenamente seu processo de desenvolvimento. Utilizar-

se-á, para tanto, a análise histórico-estruturalista, mediante a compreensão de que o 

subdesenvolvimento é uma produção histórica e não um processo natural. 

Portanto, este ensaio se encontra dividido em mais quatro seções 

incrementalmente a introdução. A seguir, faz-se uma breve revisão sobre as 

interpretações teóricas que tratam sobre a formação econômica na América Latina; na 

sequência, realiza-se a análise acerca do processo de transição do capitalismo no Brasil; 

posteriormente, discutem-se os principais limites e determinantes estruturais dessa 
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dinâmica de conformação do modo de produção capitalista no Brasil, reservando ao 

último item a apresentação de algumas considerações finais. 

 

 

Interpretações históricas acerca da formação da economia latino-americana 

 

O surgimento da Comissão Econômica para a América Latina (CEPAL), em 

1948, marca uma importante contribuição na proposição de ações voltadas para o 

desenvolvimento latino-americano. O enfoque principal era a necessidade de fomentar a 

industrialização dos países, tendo em vista que esta seria a força motriz para a superação 

do subdesenvolvimento. Assim como assinala Mello (1982), a Cepal partia da 

perspectiva de desenvolvimento desigual entre os países, resultando numa diferenciação 

no processo de desenvolvimento econômico.    

A tradição cepalina vê o desenvolvimento econômico como consequência da 

produtividade dos fatores de produção. Com efeito, a difusão desigual do progresso 

técnico suscitou uma divisão internacional do trabalho que diferencia os países de 

acordo com a dinâmica da produtividade interna. O autor supracitado, via de regra, 

reforça essa divisão e ressalta que:  

(...) de um lado, o centro, que compreende o conjunto das economias 
industrializadas, estruturas produtivas diversificadas e tecnicamente 
homogêneas; de outro, a periferia, integrada por economias 
exportadoras de produtos primários, alimentos e matérias-primas, aos 
países centrais, estruturas produtivas altamente especializadas e duais. 
(MELLO, 1982, p. 11) 

 
A problemática inicial estudada pela CEPAL era a inserção internacional, que 

conduzia a divisão entre Centro e Periferia; e uma vulnerabilidade externa. A análise 

histórico-estruturalista defendia que as condições estruturais internas criavam esses 

limites, sendo essencial, portanto, a ação estatal para reverter essa questão.  

Esse desenvolvimento desigual pode ser explicado pela diferenciação no nível 

de produtividade e renda entre os grupos dos países. Em particular, no caso das 

economias periféricas, seu nascimento foi provocado pelo reduzido dinamismo 

econômico advindo da especialização destas nações em produtos primários, voltados 

para o mercado externo, em um contexto de vulnerabilidade internacional. Desta forma, 

está nessa relação a égide da deterioração das relações de troca e o cerne da economia 

latino-americana.  
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Com vistas a reduzir o hiato existente no crescimento econômico entre os países 

centrais e periféricos, a proposta da CEPAL estava firmada na acentuação da integração 

econômica mediante o incentivo a industrialização. A ênfase atribuída a indústria se 

justifica pela mesma ter um caráter dinâmico que potencializa o desenvolvimento das 

demais das atividades econômicas, bem como seu papel na absorção de mão de obra. 

A deterioração dos termos de intercâmbio repercutia num elevado desequilíbrio 

estrutural na balança de pagamentos dos países, que era um efeito causado pela 

especialização e heterogeneidade estrutural. Por isso, ratificava-se a importância da 

condução da industrialização como forma de contornar os efeitos nocivos, tais como: 

desemprego e inflação.  

Por conseguinte, o desenvolvimento da América Latina, contextualizada em uma 

condição periférica, perpassava a necessidade de uma maior dimensão econômica da 

indústria e atenuação da vulnerabilidade externa, tendo em vista o papel de abastecer os 

centros industrializados, com produtos primários, sem realizar uma estreita relação 

econômica entre os países.  

A problemática da concentração em produtos primários se dá pelo desequilíbrio 

entre o aumento da produção em um nível maior que a sua demanda, criando assim a 

deterioração dos termos de trocas. Prebisch (2010, p. 375) relata três problemas 

intrínsecos à produção primária no contexto internacional, que era a problemática da 

América Latina: “(...) a questão dos preços, o acesso aos mercados dos países 

industrializados e os excedentes agrícolas e sua utilização na política do 

desenvolvimento”. 

A demanda por bens primários tem menor elasticidade quando se eleva a renda 

do país consumidor ou quando ocorre redução do preço do produto, sendo a origem do 

processo de deterioração dos termos de trocas. Deste modo, a ideia cepalina centra-se 

no argumento que o progresso técnico gera heterogeneidade e acaba por incorporar 

produtividade para uma camada muito pequena, forçando assim, mais tarde, um 

processo de substituição de importações nas economias periféricas.  

Ademais, Furtado (1961) denomina de economia dualista a configuração 

formada pela dependência das economias periféricas ao ritmo de acumulação dos países 

mais industrializados. Segundo o autor:  

O efeito do impacto da expansão capitalista sobre as estruturas 
arcaicas variou de região para região, ao sabor de circunstâncias 
locais, do tipo de penetração capitalista e da intensidade desta. 
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Contudo, a resultante foi quase sempre a criação de estruturas 
híbridas, uma parte das quais tendia a comportar-se como um sistema 
capitalista, a outra, a manter-se dentro da estrutura preexistente. Esse 
tipo de economia dualista constitui, especificamente, o fenômeno do 
subdesenvolvimento contemporâneo. (p. 253) 

 
 

De forma geral, o método de análise da escola cepalina é o histórico-estrutural, 

tendo em vista que a estrutura de cada país é específica e condiciona uma posição no 

sistema econômico global. Consequentemente, o subdesenvolvimento é um processo 

histórico e não deve ser pensado como um estágio que deverá ser passado para se 

alcançar, necessariamente, o desenvolvimento (FURTADO, 1961). Portanto, cabe a 

indústria o papel de superação da condição de subdesenvolvimento, pois a 

especialização nessa atividade ampliaria a produtividade e, por conseguinte, os 

excedentes, que são base para o processo de acumulação de capital.  

Em síntese, a especificidade da articulação histórica assumida pelo capitalismo 

na America Latina, em relação ao capitalismo mundial, é representando pela sua 

condição periférica. As próximas seções abordarão o desdobramento na economia 

brasileira, tendo em vista três elementos determinantes para análise: o momento 

histórico do capitalismo mundial, o passado nacional e o tipo de inserção nacional no 

capitalismo global. 

 

 

O processo de transição do capitalismo: os movimentos sincrônicos mundiais e o 
contexto brasileiro 
 

A dinâmica do setor externo, mediante a análise comparada do papel das 

exportações e importações nos países periféricos e nos países mais desenvolvidos, 

permite constatar algumas diferenciações centrais para entender as diferentes trajetórias 

de desenvolvimento dos dois grupos. Substanciado pelo modelo de desenvolvimento 

para fora, o primeiro grupo tinha no setor exportador o cerne da dinâmica econômica 

interna. Somam-se a isso os limites advindos de uma especialização produtiva em 

produtos primários. 

Por outro lado, não obstante as economias centrais conferissem as exportações 

papel fundamental à economia e expansão da renda interna, estas eram acompanhadas 
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de investimento endógeno e inovações tecnológicas, algo que não ocorria nos países 

periféricos.  

Essas distinções são cruciais para compreender as distintas trajetórias de 

desenvolvimento alcançadas pelos países. A articulação do setor externo e interno nos 

países centrais consolidou uma maior diversificação produtiva e integração econômica. 

Já nas economias periféricas, particularmente na América Latina, o modelo exportador 

confirmou um processo de industrialização pautado em indústria de bens de consumo 

interno, tais como: “(...) as de tecido, calçado, vestuário, móveis etc. Estas, como se 

sabe, são indústrias tradicionais, de baixo nível de produtividade, presentes em quase 

toda a América Latina, que surgiram no bojo do próprio modelo exportador.” 

(TAVARES, 1972, p. 220) 

O período posterior a deflagração da crise de 1929 foi importante à ruptura do 

complexo primário exportador da América Latina.  O forte impacto nas receitas 

oriundas das exportações resultou numa redução de aproximadamente 50% da 

capacidade de importar destes países.   

A autora supracitada observa que o cenário de crise internacional acarretou um 

desequilíbrio externo bem mais intenso nas economias mais desenvolvidas do que nas 

periféricas, explicado, sem dúvida, pelas medidas adotadas de defesa da produção 

interna nos países da América Latina. Sinteticamente, tais políticas podem ser 

resumidas em: “(...) restrições e controle das importações, elevação da taxa de câmbio e 

compra de excedentes ou financiamento de estoques, visando antes defender-se contra o 

desequilíbrio externo do que estimular a atividade interna.” (p. 223). 

Em paralelo a ideia defendida por Tavares, Rangel (1987) mostra que o processo 

de substituição de importações ocorreu em vários países periféricos, apreendendo um 

aspecto singular no caso brasileiro no que tange o elemento industrializante intrínseco. 

Tal processo teria sido adotado no Brasil em diferentes fases recessivas com vistas a 

reduzir o estrangulamento e dependência externa.  

Desta forma, o contexto internacional foi importante para impulsionar o 

processo de industrialização no Brasil, especialmente pós década de 1930. Ademais, os 

condicionantes históricos e estruturais do capitalismo brasileiro emergem da via 

colonial, tendo em vista que a constituição do capitalismo nacional ocorreu pari passu a 

consolidação de um processo capitalista mais avançado na Europa. Assim, a condição 

nacional de abastecer os países centrais com gêneros tropicais e, consequentemente, 
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acelerar a acumulação primitiva do centro são elementos cruciais para a problemática da 

industrialização brasileira. 

Analogamente a ideia de abordar o processo de consolidação do capitalismo de 

forma particular, Rangel (1957) também considerava que um plano de desenvolvimento 

nacional e a superação da condição periférica perpassavam um padrão alicerçado nas 

especificidades de cada país. Além disso, no caso brasileiro, o autor defendia que “nossa 

evolução não é autônoma, não é produto exclusivo de suas forças internas” (p. 29), 

ratificando a pertinência de analisar os aspectos que concernem às relações com o setor 

externo e a divisão internacional do trabalho resultante.  

Portanto, o autor sustenta a tese de que o Estado deve ser dotado de autonomia 

para reverter o quadro histórico de atraso, mediante programas intencionais e ações 

voltadas para enfrentar as forças políticas contrárias ao progresso nacional. Outrossim, 

segundo ele, o desenvolvimento do país deveria ser feito sem elevar a participação do 

capital externo e reduzir o consumo, tendo em vista o excesso de capital ocioso nacional 

e que poderia ser utilizado para potencializar o crescimento interno.  

Influenciado por Marx, Smith, Keynes e Schumpeter, o autor apropria-se de 

duas definições para a análise do processo de desenvolvimento: “ciclos longos” e 

“dualidade básica”. Segundo ele, o primeiro conceito diz respeito ao movimento cíclico 

da economia em virtude das de inovações tecnológicas e do processo de acumulação de 

capital. Já por “dualidade básica” entende-se a especificidade do desenvolvimento 

brasileiro assentado na heterogeneidade estrutural, ou seja: “É uma teoria que abarca 

também outras esferas da realidade social, concebida como uma totalidade histórico-

estrutural. (...), que possui um setor capitalista e outro pré-capitalista” (BRESSER 

PEREIRA e RÊGO, 1993, 108). 

Desta forma, a dualidade está no cerne da economia brasileira, visto que a 

mesma é duplamente regida a partir de tendências nas relações de produção internas e 

externas. Por isso, a compreensão da transição ao capitalismo brasileiro é indissociável 

dos aspectos cíclicos mundiais e da própria conjuntura interna.  

Com efeito, durante esse período de transição, o Estado brasileiro reproduz a 

dualidade que é caracterizada pela emergência do capitalismo industrial no contexto 

nacional e de uma etapa de capitalismo financeiro no setor externo. Além disso, 

combina o surgimento da burguesia industrial, em detrimento das classes dos 

fazendeiros-latifundiários.  
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A partir dessa discussão, o próximo tópico tem por objetivo mostrar a 

consolidação da indústria nacional, ressaltando o papel das capacitações estatais e da 

articulação com o setor externo. Utilizar-se-a a visão furtadiana de “deslocamento do 

centro dinâmico” (Furtado, 1971) para compreender a égide da industrialização e seu 

papel na construção da economia nacional.  

 

 

Deslocamento do centro dinâmico: a formação da economia nacional brasileira 

 

O tópico que aqui se inicia pretende contextualizar a consolidação do processo 

de industrialização no Brasil mediante a interpretação nacional burguesa, assim 

denominada por Bresser Pereira (1997). Segundo o autor, essa visão emerge na década 

de 1940 fundamentada pela análise das transformações que ocorreram no cenário 

econômico e político do país no pós-1930.   

A ideia norteadora de tal visão é a necessidade de suplantar a postura retrógrada 

da cultura brasileira em detrimento de um projeto de desenvolvimento via 

industrialização. Um expoente contemporâneo dessa interpretação é o Celso Furtado 

com a análise do subdesenvolvimento brasileiro e sua superação mediante 

industrialização via processo de substituição de importações.  

Uma importante contribuição de Furtado, sobre a interpretação da economia 

brasileira, foi trazer a análise keynesiana para a realidade da América Latina. Desta 

forma, o ideário do autor teve um legado respaldado nas reformas que seriam 

necessárias, sendo estas na economia, na política, na sociedade e, até mesmo, cultural.  

Na análise da ruptura do modelo de desenvolvimento econômico brasileiro, 

Rangel e Furtado apresentam traços comuns no que concerne o papel da indústria como 

elemento de superação do estrangulamento externo e do caráter de subdesenvolvimento. 

Além disso, os autores retratam também que o contexto internacional suscitou a 

inviabilidade da continuidade da atividade agrário-exportadora, ocasionando ascensão 

de novos grupos políticos e o fortalecimento do Estado. 

Furtado (1971) contextualiza como o cenário global influenciou na constituição 

do setor da indústria de capital no Brasil. Segundo o autor, o setor cafeeiro teve papel 

importante na manutenção da demanda efetiva e do nível de emprego para as demais 
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atividades produtivas, contribuindo assim para deslocar o capital de um setor para o 

outro.  

A lógica do desenvolvimento da industrialização brasileira teve com base um 

contexto marcado pela depreciação cambial da moeda nacional em relação a estrangeira, 

que culminou com preços externos relativamente mais caros que os internos, reduzindo 

assim o coeficiente de importações. Além disso, a importação de equipamentos de 

segunda mão com preços mais baixos, devido a falência de inúmeras empresas 

industriais internacionais, também foi uma condição favorável para o aumento da 

capacidade industrial do país.  

A política governamental de compra e queima dos estoques de café assegurou o 

nível de renda do período, em um contexto de insuficiência da capacidade de importar 

advinda dos altos preços no cenário internacional. Desta forma, o país contava com uma 

demanda potencial elevada e uma forte elevação dos preços externos que atuaram no 

sentido de fomentar a indústria de bens de capital. Como salienta Furtado, esse 

momento virtuoso pode ser explicado pela ruptura de um ciclo de dependência, 

porquanto:  

(...) a economia havia encontrado estímulo dentro dela mesma para 
anular os efeitos depressivos vindos de fora e continuar crescendo, 
mas também havia conseguido fabricar, parte dos materiais 
necessários à manutenção e à expansão de sua capacidade produtiva. 
(p. 197).  

 

Assim sendo, a política de defesa do café, que também era reflexo da força 

política das classes dos cafeicultores, atuou no sentido de assegurar a renda nacional. 

Ao adotar uma política de compra e queima do excedente do café, isso permitia que a 

mão de obra ainda continuasse empregada pela necessidade da colheita do produto, 

mantendo a demanda agregada. Com a redução dos preços relativos nacionais, diante 

dos importados, constituiu-se um cenário de estímulo a produção interna.  

Esse processo constituiu a lógica do “deslocamento do centro dinâmico”, que 

serviu de aporte para a formação da economia nacional mediante a incorporação de 

novas condições da divisão social do trabalho e pela transição de uma economia 

centrada em um setor agropecuário para uma economia industrial. O ponto fundamental 

é a constituição de uma economia direcionada para o mercado interno, em detrimento 

do setor agroexportador.  
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Assim, a consolidação da indústria nacional ocorreu concomitantemente com o 

papel da atividade cafeeira em prover emprego em massa e, consequentemente, a 

geração da demanda. Além disso, outro elemento central foi a desvalorização cambial 

que propiciou uma maior competitividade das atividades manufatureiras nascentes. 

Analisando a contribuição de Furtado, Boianovsky (2014) ressalta a importância 

do autor também na interpretação dos aspectos políticos no Brasil. A utilização da mão 

de obra escravista e da produção agroexportadora constituíram heranças coloniais que 

consolidaram a formação social do país, bem como a estrutura de poder.  O próximo 

tópico abordará a síntese da industrialização nacional por meio dos limites estruturais 

presentes nos diferentes aspectos de formação.  

 

 

Égide da industrialização e seus limites estruturais: uma síntese dos aspectos 
econômicos, sociais e políticos 

 

Inicialmente, é possível compreender que a transição para o capitalismo em cada 

país é consolidada por condições específicas, que resultam da dupla determinação de 

um momento mundial e do passado nacional. Assim, há limites históricos e estruturais 

que irão tornar a forma de transição particular para cada país, bem como o resultado que 

será alcançado. Essa seção tem por objetivo analisar tais entraves na economia 

brasileira, e que consolidaram um tipo de capitalismo nacional. 

O processo de industrialização ocorre em diferentes fases a depender da 

estrutura do capitalismo mundial e do passado nacional: a fase de acumulação primitiva, 

do capitalismo concorrencial ou capitalismo monopolista. No primeiro caso, tem-se o 

capitalismo originário inglês, caracterizado por um passado feudal. No segundo caso, 

tem-se o denominado capitalismo retardatário. E por último, o capitalismo tardio, como 

é o caso brasileiro, que tem um passado colonial (Draibe, 1985).  

Ao analisar a consolidação do capitalismo no Brasil, Draibe (1985) ressalta a 

emergência de diferentes etapas que procederam ao trabalho assalariado: “(...) a 

economia exportadora capitalista, a industrialização restringida e, finalmente, a 

industrialização pesada” (p. 11).  

A crítica de Draibe sobre o período da economia exportadora é que esta 

consolida um período de transição do capitalismo brasileiro, tornando-o um modo de 

produção dominante, mas se configurando como uma fase de crescimento industrial e 
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não como um processo de industrialização em si. Além da pouca dinâmica em alcançar 

uma maior diversificação, a reduzida escala da acumulação produtiva e de capitais 

reproduzia uma estrutura marcada pela dependência externa. 

A partir da crise de 1929, verifica-se a constituição das bases técnicas para a 

consolidação do capitalismo no Brasil. O período que compreende de 1930 a 1961 

abarca o processo de industrialização brasileira, caracterizado por duas diferentes fases. 

A primeira, de 1933 a 1955, é denominada de industrialização restringida por apresentar 

limites de ordem técnicos e financeiros à plena constituição da indústria de bens de 

produção. E, a última, que ocorre entre 1956 a 1961, é uma fase de industrialização 

pesada, na qual se verifica uma autodeterminação do capital, bem como uma acentuação 

da capacidade produtiva da indústria de bens de produção e de bens duráveis de 

consumo (DRAIBE, 1985).  

Analisando não somente os aspectos econômicos oriundos da formação do 

capitalismo no Brasil, Draibe (1985) ressalta também as mudanças sociais e políticos 

resultantes. Isso posto, esse processo ocorre mediante mudanças nas bases materiais e 

seu rebatimento sobre os aspectos políticos. É a partir desse discurso, presente na obra 

de Florestan Fernandes sob o conceito de “Revolução Burguesa”, que a autora salienta a 

emergência do Estado capitalista nacional brasileiro.  De acordo com as palavras da 

autora:  

A revolução burguesa não foi democrática; no seu processo não foram 
revolucionariamente destruídas formas sociais e políticas pretéritas – 
houve modernização, incorporação, sobreposição de formas. O 
Estado, no movimento da sua constituição, expressará as 
particularidades desta revolução que dissociou e afastou os conteúdos 
e as alternativas democráticas e que avançou, ao mesmo tempo, como 
contra-revolução. Mas mesmo assim, sob formas particulares, fez-se 
uma revolução burguesa, isto é, o seu movimento histórico foi o de 
uma transformação capitalista e de constituição das estruturas sociais 
e políticas correspondentes ao poder e à dominação burgueses (p. 15) 

Com vistas a analisar os elementos constituintes da estrutura do Estado Nacional 

e seu papel na industrialização brasileira, Draibe sinaliza que a ausência de um 

empresário inovador e carência de uma autonomia em realizar a gradual transformação 

da estrutura industrial ratificaram a relevância do Estado, tanto na fase de 

industrialização restringida, quanto na avançada. Ademais, além do seu papel, no ponto 

de vista econômico-financeiro, em construir as bases para a constituição do capitalismo 
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mediante gastos e investimentos, o Estado foi decisivo no aspecto social e político ao 

regular as relações sociais.  

Assim, a autora supracitada resgata o debate existente na relação da economia e 

política, mostrando como a revolução burguesa reproduziu mudanças em diferentes 

aspectos: econômicos, sociais, culturais e políticos. Desta forma, está no núcleo do 

conceito alterações que não ocorrem em um momento especifico, mas são, sobretudo, 

um processo contínuo de consolidação da estrutura econômica, de diferenciação de 

classes sociais e de formação do próprio Estado nacional.    

Segundo a autora, o período de 1930 a 1960 ocorre “(...) simultaneidade e 

especificidade dos processos de constituição das bases materiais do capitalismo, da 

formação e expressão de suas classes fundamentais e da construção do Estado 

capitalista e burguês no Brasil” (p.27). Ou seja, surge desse ponto a essência da relação 

entre o Estado e a sociedade, bem como os interesses e a estrutura de poder das 

diferentes classes sociais. Desta forma, a compreensão da própria formação do Estado, a 

sua natureza e sua relação com as classes estão indissociáveis da perspectiva histórica 

de industrialização brasileira.  

Emerge desse ponto novas funções do Estado para a reprodução social, ou seja, 

o processo de constituição da industrialização brasileiro também o é de formação de 

novas regras sociais próprias de um Estado capitalista. De forma geral, coube ao Estado 

um papel de ator catalisador do processo de acumulação, de agente acelerador do 

processo de industrialização e um agente planificador das relações sociais.  

Reforçando a discussão sobre a relação entre o Estado e a economia, Ianni 

(1971) ratifica a relevância do aparelho estatal no Brasil como desdobramento das 

condições internas e de uma própria tendência internacional pós-crise de 1929, 

justificada, principalmente, pela adoção de políticas de cunho keynesiano. 

O autor corrobora a ideia de Draibe ao associar a política econômica do governo 

com a estrutura do poder político e de apropriação econômica que definem a sociedade 

brasileira. O período que se estende de 1930 a 1945, através da fase de políticas 

econômicas nacionalistas, foi marcado pela intervenção mais forte do Estado brasileiro 

na esfera econômica, em detrimento da classe oligárquica dominante. A crise sinalizou 

os entraves inerentes a uma economia dependente e propiciou o processo de 

diversificação econômica e de constituição de novos grupos sociais e políticos. 
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Outro ponto em comum dos dois autores é a debilidade da burguesia e a 

emergência do Estado para reverter essa problemática, sendo, portanto, um agente de 

classes. A relação que o Estado vai estabelecer com a burguesia determina o padrão de 

desenvolvimento brasileiro e acaba por gerar assimetrias, visto que uma parcela das 

classes estava excluída do processo de decisão e planejamento nacional.  

A partir desse momento delineou-se a tecnoestrutura estatal, por meio da relação 

do papel do planejamento do Estado para a economia. Entretanto, Ianni ressalta que a 

ação do governo e a reorganização do aparelho estatal não emergiram de um plano 

preestabelecido, mas foi, sobretudo, resultado imediato de pressões e crises econômicas 

e políticas. Como ele aponta: 

O próprio desenrolar das soluções adotadas após 1930 mostra que o 
governo foi respondendo aos problemas e dilemas conforme eles 
apareciam no seu horizonte político, por injunção de interesses e 
pressões econômicos, políticos, sociais e militares. Às vezes as 
pressões e os interesses – principalmente econômicos e financeiros – 
eram de origem externa. (p. 15) 

 

Esse período caracteriza a reforma do Estado e, consequentemente, os 

primórdios do planejamento econômico brasileiro com o aperfeiçoamento do aparelho 

estatal através de instrumentos de gestão. A criação dos conselhos, comissões, institutos 

e planos corroboram a relevância dada a necessidade de adequar o Estado a nova 

realidade vivenciada no país. Conforme mostra Ianni (p. 22): “As medidas adotadas 

pelo governo alcançaram praticamente todas as esferas da sociedade nacional. Tratava-

se de estudar, coordenar, proteger, disciplinar, reorientar e incentivar as atividades 

produtivas em geral”. 

Desta forma, os subsequentes planos econômicos, a criação de superintendências 

e instituições, bem como de indústrias são reflexos desse processo. Ou seja, a 

preocupação central da reforma do Estado é criação de mecanismos que favoreceram a 

ampliação das forças produtivas e a reprodução social.  

A análise histórica do funcionamento da economia e da política revela dois 

traços importantes na obra do autor, os quais são: a maior intervenção do Estado na 

economia brasileira e a utilização de políticas governamentais mais complexas. E estas 

políticas assumem uma dupla determinação, já que estavam alinhadas a um caráter 

nacionalista e ao capitalismo internacional.  
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Em suma, assim como os demais autores, Ianni parte da perspectiva da 

economia política para elencar os diferentes traços constituintes do processo de 

industrialização brasileira, salientando que as decisões não obedecem apenas à 

parâmetros técnicos, mas refletem os diferentes interesses expressos na sociedade 

brasileira.  

 

Considerações Finais 

 

O presente ensaio teve por objetivo resgatar as interpretações teóricas acerca do 

processo de transição do capitalismo brasileiro, ressaltando seus condicionantes, fatores 

e limites estruturais. Com vistas a atingir o objetivo proposto, utilizou a exposição de 

ideias de autores notadamente relevantes sobre a temática em questão.  

Via de regra, percebeu-se que existem dois eixos centrais que perpassam a 

literatura estudada. O primeiro diz respeito a relação existente entre a articulação da 

economia nacional brasileira com o processo de desenvolvimento capitalista, 

ressaltando os entraves e limites estruturais. O segundo decorre do processo de 

industrialização e sua consequente divisão internacional do trabalho, devido a inserção 

dos diversos países no capitalismo mundial.  

Partindo da análise histórica, é possível notar que a formação do capitalismo é 

indissociável da análise do complexo econômico regional gestado endogenamente. Ou 

seja, o complexo cafeeiro nacional marcou a gênese do capital industrial e, 

consequentemente, foi condição sine qua non à dinamização da industrialização 

brasileira.  

De forma geral, a economia exportadora capitalista, através do assalariamento, 

criou internamente mecanismos que incentivaram as mudanças nas formas produtivas 

mediante a capacidade de importação de insumos e bens de produção que seriam 

necessários para a materialização da atividade industrial. No entanto, por se tratar de 

uma fase ainda inicial, os mercados que foram gerados pela economia cafeeira e a 

tecnologia disponível ainda estavam aquém dos investimentos exigidos pelas novas 

tecnologias industriais.  

A década de 1930, com a eclosão da crise, forçou a industrialização restringida, 

no entanto havia a persistência de limites estruturais devido a forte dependência da 

capacidade de importações de bens de produção. No cenário de crise mundial, essa 
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capacidade é abalada, ocasionando entraves para as transformações estruturais no 

período, tanto no nível da base tecnológica, quanto nas escalas de mercados.  

Já a fase de industrialização brasileira foi consolidada, principalmente, por dois 

condicionantes: a coordenação estatal e a associação externa. Esses dois fatores são 

centrais para se entender o processo de industrialização nacional, que alia a atuação 

crescente do Estado com o papel das filiais estrangeiras.  

Ademais, a industrialização emerge como etapa última da transição capitalista, 

que combina uma disseminação desigual das forças produtivas, com uma divisão 

internacional do trabalho baseada em uma hierarquia também desigual. Além do mais, a 

compreensão de como ocorre não pode ser feita somente pela base nacional que foi 

gerada, mas é, sobretudo, resultado de movimentos sincrônicos da economia mundial 

que acabam por criar ondas de industrialização em diversos países, assim como ocorreu 

na América Latina no período posterior a década de 1930.  

Em síntese, os autores utilizados corroboram a interpretação da economia 

brasileira pautada nas especificidades e na perspectiva da economia política. Ou seja, o 

desempenho da economia deve ser compreendido levando-se em conta não só os 

aspectos técnicos, mas, sobretudo, como as decisões refletem os diferentes interesses 

envolvidos e como se esses são expressos na própria estrutura econômica.  

Finalmente, a construção do presente ensaio reuniu aspectos importantes, 

contudo, recomendando as futuras pesquisas, a retomada da problemática aqui 

evidenciada e sua relação com o panorama da economia brasileira recente. Essa 

contextualização poderá contribuir para examinar como os fatores históricos explicam a 

atual dinâmica econômica nacional, na tentativa de tornar a investigação dessa natureza 

ainda mais representativa e pragmática.  
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